
 
 
 
  
  

 

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. 
 
 

 
KANDIDAAT-HUURDERS 

 
1. Toewijzen van woningen 

 We blijven onze kandidaten brieven sturen met een voorstel van woning. Je moet 
altijd reageren. Dat kan per telefoon of email (verhuur@nieuwdak.be).  
Als je niet reageert, moeten we dit als een weigering beschouwen. 
 

 Als je het voorstel aanvaardt, kan je als kandidaat vragen om een ‘uitstel van 
inwerkingtreding van de huurovereenkomst’. 
Dan kan je de huurovereenkomst tekenen, maar deze overeenkomst gaat pas in na 
de opheffing van de beperkende maatregelen (ofwel het bericht van de Nationale 
Veiligheidsraad dat we terug normaal kunnen werken). 
 

 Bezichtigingen kunnen niet doorgaan. We proberen een zo goed mogelijk beeld van 
de woning te geven via foto’s of filmpjes (als de woning leeg is). Een weigering van 
een woning door het ontbreken van een bezichtiging is een geoorloofde weigering. 

2. Tekenen van de huurovereenkomst 

 De ondertekening van de huurovereenkomst gaat door. Dit is geen afspraak op 
kantoor, wij sturen jou de contracten per post. 
Jij ondertekent de contracten en bezorgt deze terug aan ons via de post of via onze 
brievenbus. Bij het contract sturen we je duidelijke instructies mee over wat je moet 
doen voor je inhuis (met het krijgen van de sleutels) kan doorgaan. 

3.  De inhuis en het krijgen van de sleutels 

 De inhuis kan doorgaan als jij hier zelf ook mee akkoord gaat. Het is ook toegelaten 
om te weigeren, en de inhuis te laten doorgaan als we terug normaal kunnen 
werken. 
Als je weigert, moet je wachten op de inhuis tot de Nationale Veiligheidsraad het 
bericht geeft dat we terug normaal kunnen werken. Vroeger terugkomen op je 
beslissing, kan dus niet.   

 We laten de inhuis alleen doorgaan op een veilige manier. We werken zoveel 
mogelijk contactloos. Tijdens de inhuis heb je per telefoon contact met onze 
wijkmeester. We zorgen dat alle documenten klaar liggen in de woning. De 
wijkmeester zal je via telefoon duidelijk uitleggen wat je moet doen.  


