Geelse Huisvesting
“de Ooievaarsnest”
Kameinestraat 3
2440 Geel
Tel.: 014 58 01 55
Fax.: 014 58 11 18

Openingsuren *
Maandag:
14.00 uur – 19.00 uur
Dinsdag:
09.00 uur – 12.30 uur
Donderdag: 09.00 uur – 12.30 uur
Tel.: 014 58 01 55

 Een sociale woning huren?
 Een sociale kavel kopen?
 Een sociale woning kopen?
In:

Telefonisch bereikbaar
Maandag:
11.00 uur – 19.00 uur
Dinsdag:
09.00 uur – 16.00 uur
Donderdag: 09.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag:
09.00 uur – 12.00 uur
Tel.: 014 58 01 55
* Voor een nieuwe inschrijving graag minstens een half uur voor
sluitingstijd langskomen.










Geel
Grobbendonk
Herentals
Hulshout
Kasterlee
Laakdal
Meerhout
Westerlo

Lees de binnenkant van deze folder voor meer info
over inschrijving/voorwaarden.

 HUREN

Voorwaarden
1.
2.

Meerderjarig zijn
Onder bepaalde inkomensgrenzen zitten
 Deze grenzen worden jaarlijks geïndexeerd.
 Er wordt rekening gehouden met uw inkomen van 3 jaar geleden.
3. Eigendomsvoorwaarde:
U en uw gezinsleden mogen geen woning of geen perceel bestemd voor
woningbouw in binnen- of buitenland in gedeeltelijk of volledig volle
eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
U en uw gezinsleden mogen geen zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin een gedeeltelijk of
volledig volle eigendom is ingebracht.
4. Nederlands kunnen of bereid zijn het te leren.
5. Inburgering: Indien u verplicht inburgeraar bent, moet u een cursus
inburgering volgen.
6. Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
In bepaalde gevallen kan van deze voorwaarden afgeweken worden.
Voor meer informatie, contacteer ons of raadpleeg onze website.

Hoe inschrijven?



U vindt onze inschrijvingsdocumenten op onze website.
U kan ook langskomen op onze burelen.

Werkwijze
GH werkt met een wachtlijst. Alle kandidaten staan naargelang hun keuzes
gerangschikt volgens datum van inschrijving rekening houdende met de wettelijke
voorrangsregels.

 KOPEN: sociale woning of kavel

Voorwaarden
1.
2.

Meerderjarig zijn
Tussen bepaalde inkomensgrenzen zitten
 Deze grenzen worden jaarlijks geïndexeerd.
 Er wordt gekeken naar uw laatst gekende belastbaar jaarinkomen.
3. Eigendomsvoorwaarde: U mag geen andere woning of grond in
gedeeltelijk of volledig volle eigendom of in volledig vruchtgebruik bezitten
in binnen- of buitenland.
U en uw gezinsleden mogen geen zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin een gedeeltelijk of
volledig volle eigendom is ingebracht.
Voor meer informatie, contacteer ons of raadpleeg onze website.

Hoe inschrijven?
Kom langs tijdens de openingsuren of maak telefonisch een afspraak.
Breng zeker volgende zaken mee:

Uw laatste aanslagbiljet / bewijs van uitkering of andere inkomsten

Indien u werk heeft: adres van werkgever

Inschrijvingsgeld: per lijst 50€ waarborg

Identiteitskaart

Eventueel bewijs van +66% invaliditeit

Eventueel bewijs van onbewoonbaarverklaring van uw woonst

Als u zich met 2 wil inschrijven, moet u beiden aanwezig zijn.

Werkwijze
GH werkt met een wachtlijst. Alle kandidaten staan naargelang hun keuzes
gerangschikt volgens datum van inschrijving rekening houdende met de wettelijke
voorrangsregels.

Contact:
Contact
@

www.geelsehuisvesting.be  kandidaat-huurders
info@geelsehuisvesting.be
014 58 01 55
Kameinestraat 3, 2440 Geel

www.geelsehuisvesting.be  patrimonium  Koopwoningen en -kavels
@ verhuurdienst@geelsehuisvesting.be
014 58 01 55
Kameinestraat 3, 2440 Geel

