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Werking van Nieuw Dak tijdens de coronacrisis 
 
Het team van Nieuw Dak blijft de kerntaken zo goed als mogelijk uitvoeren. 
In deze omstandigheden vraagt dat om een andere manier van werken. Per onderwerp 
geven we uitleg over hoe we tijdens deze coronacrisis te werk gaan.  
 
Deze afspraken zijn bepaald volgens de informatie die de Nationale Veiligheidsraad 
ons geeft, en gelden vanaf 30 maart 2020. 
 
 

 
HUURDERS 

 
1. Herberekening van je huurprijs op basis van huidig inkomen (-20% regeling) 

 Tot nu toe is de regel:  
als je in de drie laatste maanden (aaneensluitend) een daling van je inkomen van 
20% hebt, heb je recht op een herberekening van je huurprijs. 
 

 Door de de tijdelijke werkloosheid van corona, kan dit al na 1 maand. Dit zijn de 
voorwaarden: 

 Je bezorgt ons een attest ‘tijdelijke werkloosheid’ (via je werkgever, RVA of 
uitbetalingsinstelling), met daarop de nodige gegevens over je inkomen, samen 
met de andere inkomstenbewijzen van alle meerderjarige inwonende personen. 

 De herberekening van je huurprijs is geldig vanaf de eerste maand die volgt op de 
aanpassing. 

 Na drie maanden vragen wij jou om een bewijs dat het gezinsinkomen nog altijd 
20% lager is. De berekening gebeurt dan opnieuw op basis van de periode van de 
drie voorafgaande maanden. 
 

2. De uithuis 

 De uithuis kan doorgaan onder deze voorwaarden:   

 De woning is leeg en gepoetst. 

 Iedereen houdt zich aan de regels van social distance: minimum 1,5 meter tussen 
personen.  

 Er zijn slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder). 

 Elke persoon brengt zijn eigen pen mee.  

 Het document van plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen. 

 

 Je kan als huurder weigeren om de uithuis te laten doorgaan, omwille van de 
maatregelen tijdens deze coronacrisis. 

 Je moet dan een ‘verlenging van de huurovereenkomst’ aanvragen. Dit kan via 
brief, email (verhuur@nieuwdak.be) of telefoon (bel Gülhan: 089 62 90 33). 
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 Deze verlenging duurt tot het bericht van de Nationale Veiligheidsraad dat we 
terug normaal kunnen werken. Vroeger terugkomen op je beslissing, kan dus niet. 

 Je komt tijdens deze periode je normale verplichtingen als huurder verder na: 
betalen van huur, verzekering, verantwoordelijk voor inbraakschade aan de 
woning, enzovoort). 

 De verlenging van de huurovereenkomst bevestigen we op papier. 
 

3. Dringende herstellingen 

 De technische ploeg van Nieuw Dak blijft beperkt aan het werk om dringende 
herstellingen bij huurders aan te pakken (voorbeeld: groot waterlek, 
elektriciteitspanne). Dit gebeurt alleen maar als de regels in verband met afstand, 
veiligheid en bescherming strikt worden gevolgd.  

 Bij niet-dringende herstellingen vragen wij je om ons terug te contacteren als we 
weer normaal kunnen werken. We leggen je ook uit waarom je herstelling onder 
‘niet dringend’ valt. 

4. Wijkmeesters blijven actief 

 We vinden het belangrijk om zichtbaar te blijven in onze wijken. De wijkmeesters 
van Nieuw Dak blijven actief aan het werk, op een aangepaste manier. Zij zijn 
bereikbaar via telefoon. 

 


