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NIEUWSBRIEF JUNI 2021

KLANTENPORTAAL  
MIJN NIEUW DAKNIEUW DAK HEEFT EEN 
NIEUWE DIGITALE SERVICE 
VOOR JOU ALS HUURDER! 

Via Mijn Nieuw Dak krijg je een extra service om 
ons te contacteren en meteen aanvragen te doen. 
Natuurlijk blijven we ook bereikbaar via telefoon, 
email, onze website, afspraken op kantoor of in 
de wijk! 

MEER INFO OVER HOE HET WERKT?
Dat leggen we je uit in de video’s op YouTube. 

Scan de QR-codes hieronder om naar de filmpjes 
te gaan:

Hoe inloggen?

Wat kan je allemaal  
doen in Mijn  
Nieuw Dak?

Op de website van Nieuw Dak www.nieuwdak.be 
vind je een knop om naar ons nieuwe klantenportaal 
‘Mijn Nieuw Dak’ te gaan.
 
Hier kan je inloggen met jouw persoonlijke gegevens. 
Die gegevens krijg je van ons in een brief.

In ons klantenportaal kan je van op 
afstand en op elk moment:

 � jouw gegevens aanpassen (contact, 
gezinssamenstelling, …)

 � je huurprijs controleren

 � betalingen opvolgen

 � technische, administratieve 
of sociale meldingen aan ons 
doorgeven.

Vraag je bijvoorbeeld een aanpassing 
van je huurprijs aan? Dan kan je via de 
status van je aanvraag ook volgen of je 
aanvraag in behandeling of verwerkt is. 
Handig!
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WAT DOEN ONZE VRIJWILLIGERS ZOAL?
 � Ze bieden hulp bij problemen met de 

verwarming (EHBV: Eerste Hulp Bij 
Verwarming);

 � Ze helpen om de gemeenschappelijke delen 
van het gebouw te onderhouden;

 � Ze helpen om een mooie en propere buurt te 
behouden;

 � In de winter strooien ze zout om opritten 
veilig te houden;

 � Ze helpen mee om de juiste informatie aan 
andere huurders te geven (over een project, 
actie of idee);

 � Ze zijn een aanspreekpunt en fijne 
contactpersoon voor medewerkers van Nieuw 
Dak, maar ook voor buren en andere mensen 
uit de buurt.

Elk jaar zetten we onze vrijwilligers extra in de 
bloemetjes tijdens 'De week van de vrijwilliger', 
maar we zijn iedere dag erg dankbaar voor hun 
hulp!

We zorgen dat we goed met onze vrijwilligers 
kunnen blijven praten. Tijdens corona gebeurde 
dat voor de eerste keer met een digitale 
vergadering! Maar natuurlijk proberen we om 
zoveel mogelijk persoonlijk (en veilig) contact te 
hebben. Zo blijven er nieuwe ideeën komen en 
kunnen we ervaringen uitwisselen.  

HUURDERS ZETTEN  
ZICH IN ALS  
VRIJWILLIGER 
VAN NIEUW DAK
WIL JIJ OOK HELPEN?

Onder het motto “Niemand kan alles doen, 
maar iedereen kan iets doen” rekenen we 
dankbaar op heel wat vrijwilligers. Zo'n 
60 mannen en vrouwen uit verschillende 
buurten en van alle leeftijden zetten zich in 
om anderen te helpen en zorgen mee voor 
een goed gevoel.

Wil jij ook vrijwilliger van  
Nieuw Dak worden en iets doen  
om anderen te helpen? 

Of doe je al iets fijns in en  
voor de buurt?

Laat het weten aan onze medewerker  
Anneleen!

Contact:  
Anneleen Baptist  
089 62 90 20
anneleen.baptist@nieuwdak.be

OPROEP
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Frieda: “Kolderbos heeft heel wat ruimte en 
natuur. Het is gemakkelijk om contact te maken 
met de buren in een wijk. De blokken zijn goed 
zichtbaar en liggen bij elkaar, dat heb je niet in een 
gewone straat. Alles ligt hier ook kort bij elkaar en 
ik kan overal met de bus geraken. Ik ben hier graag 
en ik blijf er!”
 
Frieda zet zich ook al 40 jaar in als vrijwilliger. Ze 
houdt van een ordelijk en net gebouw. Ze poetst 
vaak de trappenhal en raapte het slingervuil rond 
het gebouw op. Zo hielp Frieda mee om de ‘vier 
sterren’ voor het gebouw te behalen.

STERREN?
De sterren aan de gebouwen in Kolderbos laten 
zien hoe verzorgd het gebouw is. Dit was een 
samenwerking van Nieuw Dak, Stad Genk en 
bewoners van Kolderbos. De stadswacht en de 
wijkmeester van Nieuw Dak controleerden de 
netheid van de gebouwen. Via een puntensysteem 
werd bepaald hoeveel sterren de gebouwen 
kregen. Hoe meer sterren, hoe beter! Dat zorgde 
voor een gezonde wedstrijd tussen de gebouwen, 

met een positief resultaat! De bewoners 
van de gebouwen die 4 sterren kregen 
(het maximum) zette Nieuw Dak in de 
bloemetjes.
 

Frieda: “Het gebouw is ooit een ster 
verloren, dat vond ik heel jammer. Het jaar 

nadien kregen we onze vierde ster terug, 
ik was toen super trots! Mijn man moest er mee 
lachen dat ik zo blij was met een bord waar vier 
sterren op staan.” 

In augustus 2021 wordt het gebouw van Frieda 
volledig gerenoveerd. Dat doet iets met haar.

Frieda: “Het zit al een hele tijd in mijn hoofd. Het 
inpakken en verhuizen vind ik niet zo erg maar op 
financieel vlak ben ik altijd wat ongerust. Toch kijk 
ik er naar uit. De gerenoveerde appartementen zien 
er mooi uit, en ze hebben een groot terras.” 

FRIEDA VIERT  
JUBILEUM IN 
KOLDERBOS
Frieda woont in 2021 50 jaar in haar 
appartement in Kolderbos. Zij dacht er nooit 
aan om ergens anders te gaan wonen. Voor 
haar is Kolderbos heel speciaal.

Frieda en 
Kolderbos …  
een gouden 
huwelijk met vier 
mooie sterren!
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Portavida is een samenwerking tussen Nieuw Dak, 
Landwaarts, OCMW Genk en Stad Genk. In totaal 
zijn er op deze locatie 108 nieuwe woningen te 
vinden (koop en huur), samen met verschillende 
organisaties in kader van zorg en welzijn. 

Nieuw Dak bouwde hier 42 sociale huurwoningen. 
27 woningen zijn seniorenwoningen met 
assistentie. Zorg en ondersteuning is hier altijd 
dichtbij voor de bewoners.

Portavida is de naam van de Genkse 
welzijnscampus waar een mix van wonen, 
zorg en welzijn centraal staat. De naam 
brengt het Italiaanse ‘porta’ (poort) en het 
Spaanse ‘vida’ (leven) samen. Portavida 
betekent dus ‘Poort tot het leven’.

EERSTE BEWONERS 
VINDEN HUN THUIS 
IN PORTAVIDA

Henri (90 jaar) en Marie-José (82 jaar) 
waren één van de eerste bewoners.

Elke (38 jaar) woont sinds kort in  
haar nieuwe studio.

Henri: “Mijn vrouw kon moeilijk trappen 
maken in ons vorig appartement. De 
mogelijkheid om te verhuizen naar 
Portavida kwam dus als geroepen! 
Hier is een lift en mijn vrouw kan haar 
scootmobiel makkelijk parkeren en 
opladen. Alles is heel toegankelijk en 
aangenaam. En we hebben een mooi 
uitzicht op ons terras!”

Van de 42 woningen van Nieuw Dak zijn er ook 
15 woningen voorzien voor personen met een 
fysieke handicap en/of een niet aangeboren 
hersenletsel. Deze woonvorm kreeg de naam 
Hogerveld, en is een samenwerking tussen 
Nieuw Dak en dienstencentrum ’t Klavertje van 
vzw Stijn. Elke (38 jaar) woont sinds kort in haar 
nieuwe studio. 

Elke: “Door mijn aangeboren open rug ben 
ik rolstoelgebonden en heb ik voor een 
aantal dingen begeleiding nodig. Ik woonde 
hiervoor in een huis in Hasselt. Maar daar was 
geen gemeenschappelijke ruimte, en zat de 
begeleiding in een apart gebouw. Dat was niet 
zo handig, en ik miste het sociale contact. 
Hier op Portavida woon ik in een mooie studio, 
met persoonlijke begeleiding en een gezellige 
gemeenschappelijke ruimte waar ik de andere 
bewoners kan ontmoeten. Zo fijn om met 
elkaar te kunnen praten! Zowel de studio als de 
begeleiding zijn aangepast aan mijn noden. Ik 
voel me hier heel gelukkig.” 
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We proberen op zoveel mogelijk manieren 
bereikbaar te zijn voor onze huurders. Nieuw Dak 
bereiken kan via:

PHONE-ALT telefoon

MAIL-BULK email

 mouse-pointer onze website

desktop ons klantenportaal (nieuw! zie eerste pagina)

 building via een afspraak op ons kantoor

 MALE via onze wijkmeesters in de wijk

location-arrow via onze infopunten

HUURDER AAN HET WOORD
Dominique is heel blij dat 
er sinds februari 2021 een 
infopunt van Nieuw Dak in As 
is:

Dominique: “Ik ben al 
regelmatig naar het infopunt 
geweest omdat ik nu moet 
verhuizen naar de nieuwbouw 
in Ter Heide. Ik ben er altijd 
geholpen. Kim luistert goed 
naar mijn vragen. Voor mij 
is het belangrijk om op mijn 
gemak mijn vragen te kunnen 
stellen. Op deze manier wordt 
er echt rekening gehouden 
met de mensen. Ik ga zeker 
terug als ik vragen heb, en dat 
raad ik anderen ook aan!”

STEL JE 
VRAGEN

(OOK) IN ONZE INFOPUNTEN!  

In Genk Kolderbos, Genk Sledderlo en in As heeft Nieuw Dak 
een infopunt waar de maatschappelijk assistent aanwezig 
is. Hier kan je terecht met vragen over projecten in de wijk, 
samenleven in je gebouw of buurt, verhuisbewegingen of om 
een leuk idee te lanceren.

Genk Kolderbos: 3 infopunten
Maatschappelijk assistent Hannelore Vastmans

 � Elke maandag van 14.00u tot 16.00u aan de Hooiweg 105
 � Elke dinsdag van 9.00u tot 11.00u aan de Priesterhaagstraat 

7/9
 � Elke donderdag van 11.00u tot 13.00u aan de Horst 26/9

Genk Sledderlo: infopunt Buurthuis, Bijlkestraat 16
Maatschappelijk assistent David Knieper

 � Elke maandag van 13.30u tot 16.30u
 � Elke dinsdag van 9.00u tot 12.00u

As: infopunt De Slijperij, Berkenstraat 31
Maatschappelijk assistent Kim Boelen

 � Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30u tot 15.00u

Infopunt A
s
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Wist je dat de 

techniekers van Nieuw 

Dak elke maand zo’n 

475 herstellingen aan 

woningen doen?

Wist je dat de meeste herstellingen voor sanitair zijn? Op de tweede plaats komt schrijnwerk, op de derde plaats elektriciteit.

VAN MELDING  
TOT HERSTELLING
IS ER EEN HERSTELLING NODIG?

LAAT HET ONS WETEN

1

CONTACTEER DE JUISTE PERSOON 2

Problemen met je verwarming of warm water?
Bel naar de firma Veolia: 016 40 30 00

Problemen met je ventilatietoestel of 
regenwaterrecuperatie?
Bel naar de firma Engie Cofely: 011 34 64 23

Andere herstellingen geef je door aan Nieuw Dak. 
 � Geef je vraag door via: www.nieuwdak.be/ 

herstelling-en-onderhoud/aanvraag-indienen
 � of scan de QR-code
 � Bel ons: 089 62 90 20 (en kies 1)
 � Mail ons: onderhoudenherstellingen@nieuwdak.be 

UITLEG DOOR ONZE MEDEWERKER3

WERKOPDRACHTEN5

WERKPLANNING4

Onze medewerker luistert naar je melding 
en geeft uitleg bij de herstelling. Als dat 
kan, plannen we al meteen een afspraak in 
om de herstelling uit te voeren.

We maken de 
werkplanning klaar.

Elke ochtend krijgen onze 
techniekers de werkopdrachten 
en komen zij tot bij jou om de 
herstelling uit te voeren.

Geef je melding door via 1 kanaal, zo blijft het 
ook voor ons duidelijk!
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Het is belangrijk om je maandelijkse huur 
op tijd en juist te betalen. Maar dit lukt niet 
voor iedereen even makkelijk elke maand. 
We zijn er voor huurders die problemen 
hebben met betalen. Contacteer ons of 
het OCMW en we zoeken samen naar een 
oplossing.

 � Contacteer onze medewerker Yasmine via  
het nummer 089 62 90 20 of via  
betalingen@nieuwdak.be.

 � Zij bekijkt met jou de mogelijkheden om een 
afbetalingsplan op te stellen.

 � Contacteer het OCMW om te kijken waar zij 
jou kunnen ondersteunen bij betalingen. 

PROBLEMEN MET BETALEN? 
SAMEN ZOEKEN WE EEN OPLOSSING!   

TIPS OM HUURACHTERSTAL TE VOORKOMEN:

 S Betaal het juiste bedrag en doe dit op 
tijd. Kan je niet op tijd betalen? Laat het 
ons dan weten. We bekijken samen wat 
de mogelijkheden zijn.

 S Gebruik de juiste mededeling op de 
overschrijving. Dit is je persoonlijke 
huurmededeling of OGM-nummer 
dat je bij de gestructureerde 
mededeling noteert. Gebruik dus 
geen vrije mededeling, maar wel een 
gestructureerde (met streepjes)!

 S Zorg voor een vaste opdracht via de bank 
voor het betalen van je huur. 

 S Zorg ervoor dat we op tijd alle gegevens 
hebben om je juiste huurprijs te 
berekenen (samenstelling gezin, huidig 
inkomen, …).

 S Verwittig je bank onmiddellijk wanneer 
het bedrag van de huur verandert.

HUUR BETALEN: HOE?
Je betaalt de huur voor de 10de van elke 
maand op het rekeningnummer van Nieuw 
Dak: BE47 0010 6651 3380

Je doet dit best met een vaste opdracht via 
de bank, zo kan je het niet vergeten. Neem 
hiervoor contact op met je bank.

Het is belangrijk dat je op de overschrijving 
bij “gestructureerde mededeling” jouw 
persoonlijke huurmededeling (of OGM 
nummer) invult. Zo weet Nieuw Dak wie wat 
betaalt. De huurmededeling vind je onderaan 
je formulier met je huurprijsberekening.
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Nieuw Dak CVBA
Grotestraat 65
3600 Genk

T 089 62 90 20
info@nieuwdak.be
www.nieuwdak.be

NIEUWE  
GEZICHTEN  
(EN STEMMEN)  
BIJ NIEUW DAK

Bart - Technieker
“Het afwisselende werk en dat ik mensen kan 
helpen spreekt me enorm aan in mijn job als 
technieker!”

Patricia - Medewerker Onthaal en administratie
“Ik vind het super dat ik kan wisselen tussen 
administratieve taken en het onthaal doen. Het 
vertrouwen en de vrijheid om mijn job zo goed 
mogelijk te doen, stel ik erg op prijs.”

Kristof - Teamverantwoordelijke Technisch beheer
“Eén van de belangrijkste dingen om mijn job 
goed te doen, is het werken met goede collega’s. 
Stappen vooruit zetten en constructieve zaken 
realiseren door goed samen te werken. Ik ben blij 
om te zien dat dit bij Nieuw Dak kan. Op een fijne 
manier (samen) werken, met aangename collega’s, 
veel humor en ten dienste van anderen!”

Tom - Coördinator meldingen en planning bij 
Technisch beheer
“Ik koos voor deze job bij Nieuw Dak voor de 
warme geest van het bedrijf. 
Mijn overtuiging is dat het de kracht is van 
een team om oplossingen te zien in plaats van 
problemen.”

Volg Nieuw Dak 
nu ook op social 
media!

FACEBOOK.COM/NIEUWDAK

LINKEDIN.COM/COMPANY/NIEUW-DAK-CVBA/

INSTAGRAM.COM/NIEUWDAK

facebook

LINKEDIN

instagram

Wij wensen je een mooie zomer!
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