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Werking van Nieuw Dak tijdens coronacrisis 
update juli 2020 
 
Het team van Nieuw Dak blijft alle taken zo goed en zo veilig mogelijk uitvoeren.  
 
 

 
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. 
 
* Let op: bovenstaande regel blijft gelden tot eind augustus   
   (wegens de coronamaatregelen). 
 

2. De uithuis 

 De uithuis gaat door 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. 
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3. Herstellingen: voorwaarden 

 De technische ploeg van Nieuw Dak blijft aan het werk om herstellingen bij 
huurders te doen. Het coronavirus is nog niet voorbij, dus werken bij de huurder 
thuis gebeurt enkel onder strikte voorwaarden: 

Voor jou als huurder: 

 Je draagt een mondmasker van zodra je in de buurt van onze medewerker komt. 

 Je houdt altijd minstens 1,5 meter afstand. 
 
Voor onze medewerkers/techniekers: 

 Onze medewerkers dragen een mondmasker en handschoenen. 

 Onze medewerkers houden altijd 1,5 meter afstand. 

 
Als je je niet aan deze voorwaarden houdt, zal onze medewerker de werken 
stoppen. We moeten dan je melding annuleren.  
 
Als huurder ben jij verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld: 
onkosten, niet gerepareerde herstellingen, ongemak.  
 

4. Wijkmeesters blijven actief 

 De wijkmeesters van Nieuw Dak blijven actief, waarbij we uiteraard rekening 
houden met de veiligheidsmaatregelen (mondmasker, afstand, handen wassen).  


