VZW HUURDERBOND WEST-VLAANDEREN heeft in de provincie
6 adviespunten waar we de huurder informeren en adviseren.
Aan de huurder wordt gevraagd de eerste keer persoonlijk langs te komen voor
de opmaak van een dossier. Pas daarna is eventueel advies per telefoon of email mogelijk. Tijdens de vrije spreekuren kunt u zo bij ons langskomen.

Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken. Breng zeker uw
huurovereenkomst en andere nuttige documenten mee! Een afspraak
maken buiten de spreekuren kan ook. Wij vragen u ons hiervoor
telefonisch te contacteren op één van de onderstaande nummers.
Centraal Secretariaat Brugge
Blankenbergse Steenweg 155, 8000 Brugge
Telefoon 050/33 77 15 – Fax 050/34 14 83
E-mail: info@huurdersbondwestvlaanderen.be
Vrije spreekuren:
maandag van 17u tot 19.30u - dinsdag en vrijdag van 10u tot 12.30u
Enkel na afspraak:
maandag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
woensdag van 14u tot 19.30u
donderdag van 14u tot 17u
Regionaal Secretariaat Oostende (Sociaal Huis – Huize Willy Kooy)
Hospitaalstraat 35 bus 3, 8400 Oostende
Telefoon 059/59 20 34 – Fax 059/40 25 13
E-mail: huurdersbondwvl@sociaalhuisoostende.be
Vrije spreekuren:
dinsdag van 14u tot 16.30u
donderdag van 15u tot 19.30u
Enkel na afspraak:
maandag van 14u tot 16u
vrijdag van 13u tot 16u
Adviespunt Kortrijk (Sociaal Huis)
Budastraat 27, 8500 Kortrijk
Adviespunt Roeselare (Welzijnshuis Roeselare)
Gashuisstraat 10, 8800 Roeselare
Adviespunt Regio Ieper (dienstencentrum ’t Hofland)
Dikkebusseweg 15a, 8900 Ieper
Adviespunt Regio Diksmuide (kantoren WoonWinkel West)
Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide
Info spreekuren: via centraal secretariaat Brugge of www.huurdersbond.be

vzw Huurdersbond West-Vlaanderen
Adviespunt Roeselare
WELZIJNSHUIS
Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare
vrij spreekuur op
maandag: 16.30-18.30u
woensdag : 10.00-12.00u
Centraal Secretariaat Brugge
Blankenbergse Steenweg 155
8000 Brugge
Tel. 050/33 77 15 – Fax. 050/34 14 83
info@huurdersbondwestvlaanderen.be
www.huurdersbond.be
(versie 02/2016)

HEB JE VRAGEN OVER HET HUREN VAN JE WONING?

HOE WORD JE LID?

Kom dan eens langs bij de Huurdersbond !

INDIVIDUEEL
Het lidgeld bedraagt €12 per jaar.

DE HUURDERSBOND BIEDT
 Informatie over je rechten en plichten als
huurder
 Juridisch advies bij concrete problemen rond
bvb.
opzeg,
huurwaarborg,
herstellingen,
indexering, …
 Praktische hulp bij het schrijven van brieven
 Vorming voor groepen en verenigingen
DE HUURDERSBOND KOMT OP VOOR
 De belangen van alle huurders-bewoners in de
sociale en de privé-sector
 Al wie het moeilijk heeft op de huurmarkt
 De huurder, want die staat voor ons centraal

Als lid krijgt u één jaar lang gratis juridisch huuradvies.
U ontvangt ook 4 keer per jaar het Huurdersblad, een
overzichtelijk tijdschrift met allerlei praktische informatie over
de huurwetgeving.
U kunt lid worden door het lidgeld over te schrijven op
rekeningnummer BE48 0011 3925 8027 of door het tijdens de
spreekuren ter plaatse te betalen.
COLLECTIEF
Ook organisaties kunnen lid worden: tegen een vast tarief
per jaar (€50 of €100) krijgen zij advies per telefoon of e-mail.
Ze ontvangen ook een aantal doorverwijsbrieven en ons
tijdschrift, het Huurdersblad.
WIST JE DAT…

DE HUURDERSBOND IJVERT VOOR
 Het RECHT OP WONEN voor iedereen:
dit is het recht te kunnen beschikken over een
goede en betaalbare woning naar eigen keuze
in een goede woonomgeving en het recht er
ongestoord te kunnen wonen zolang men dit
wenst.

…er geen standaard-huurcontracten bestaan!
…de indexering van de huurprijs slechts zelden op 1 januari mag
gevraagd worden!
… je niet meteen een nieuwe woning moet zoeken als de woning
die je huurt te koop staat!
…de huurder meestal geen voorkooprecht heeft wanneer de
woning wordt verkocht!

