
  

 

   

 
 
 
Beste huurder, 
 
Woonpunt Schelde-Rupel heeft opnieuw een druk jaar achter de 
rug. 
 
We werkten lange tijd onder een corona-regime wat niet altijd 
evident was voor jou maar ook niet voor de medewerkers. 
 
Maar ook in dat “rare” jaar en in de volgende jaren willen wij dat 
onze huurders goed kunnen blijven wonen.  
 
We renoveren nog steeds keukens en badkamers in onze woningen.  
 
Binnenkort krijg je ook een controle van jouw elektrische 
installaties en gaan we na hoe we de woningen met elektrische 
verwarming energetisch kunnen renoveren. 
 
In 2022 staan we ook voor een grote uitdaging, aangezien we tegen 
1 januari 2023 moeten overstappen naar een woonmaatschappij. 
 
Wij stellen hier ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze 
overgang geen impact heeft op onze dienstverlening en renovaties. 
 
Ik wens jou en jouw familie gezellige feestdagen. 
 
Veel leesplezier 
 
 
Chantal Cuypers 
directeur 
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In 2022 gaan er twee collega’s met pensioen. 

Vanaf april 2022 is het voor onze boekhouder Paul De Jong altijd weekend. 

 

Vanaf juni 2022 kan  onze  medewerker huurdersadministratie  

Ingrid Verbruggen  genieten van haar vrije tijd . 

 

Bedankt voor jullie inzet en geniet er maar van !     

 

 

 

Sinds oktober 2021 hebben wij een nieuwe collega  

Katrien Beck is de opvolger van Paul. 

Welkom Katrien!    

 

De huurders in Schelle zullen het ook al gemerkt hebben dat  

Inge De Jonge haar takenpakket gewijzigd is.  

Inge maakt nu deel uit van ons administratief personeel. 

 Véél succes met je nieuwe job Inge!    
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BEREKENING VAN DE HUUR 

 

De nieuwe huurberekening wordt weldra aan jou bezorgd.  
Ontvang je geen nieuwe huurprijs, neem dan contact op met Woonpunt Schelde-Rupel. 

 
FORMULE HUURPRIJSBEREKENING 

Om de huurprijs te berekenen, houdt Woonpunt Schelde-Rupel rekening met 3 dingen: 

- je inkomen 

- je gezinssamenstelling 

- en de kwaliteit van de woning.  

 

De formule is:  basishuurprijs  

– gezinskorting  

– patrimoniumkorting  

+ energiecorrectie  

+ bijkomende huurlasten 

= huurprijs 

 

 
GEZINSINKOMEN 

De huurprijsberekening start met jouw gezinsinkomen. 

Dit is de som van de belastbare inkomsten van alle gezinsleden vanaf 18 jaar die geen recht hebben op 

kinderbijslag. 

Deze inkomsten vind je op je meest recente belastingbrief. 

Bijvoorbeeld: loon, ziekte-, werkloosheids-, invaliditeitsuitkering, … 

 

Het geïndexeerd gezinsinkomen (= referentie-inkomen) wordt gedeeld door 55. Is dit inkomen hoger dan 

de maximumgrens, dan wordt het gedeeld door 54, 53 of 52, afhankelijk van de grootte van je inkomen. 

 

GEZINSKORTING 

Je referentie-inkomen wordt verminderd met de gezinskorting. 

Voor wie krijg je korting: 

- Kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt. 

- Kinderen van wie het adres niet bij jou staat, maar die wel regelmatig bij jou overnachten (met een geldig 

attest van de andere ouder). 

- Gezinsleden met een invaliditeit +66% (met geldig attest FOD Sociale Zekerheid of ziekenfonds). 
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PATRIMONIUMKORTING 

De waarde (beglazing, isolatie, ventilatie, …) van iedere woning wordt geschat. Hoe hoger de waarde van 

de woning, hoe lager de patrimoniumkorting.  

De patrimoniumkorting wordt van je huurprijs afgehouden. 

 

ENERGIECORRECTIE 

In een energiezuinige woning bespaar je kosten op verwarming en warm water.  

Hiervoor betaal je een bijdrage.  

Deze bijdrage is altijd lager dan het bedrag dat je uitspaart.  

De energiecorrectie wordt opgeteld bij jouw huurprijs.  

 

CORRECTIE MAXIMALE EN MINIMALE HUURPRIJS 

De minimale huurprijs is de laagste huurprijs die je kan betalen voor jouw woning, ook al heb je geen of 

een heel laag inkomen. 

Deze wordt berekend op basis van de marktwaarde en verschilt woning per woning.  

Ligt jouw huurprijs op basis van jouw inkomen, lager dan de minimale huurprijs dan wordt deze 

opgetrokken tot de minimale huurprijs. 

Opgelet: hierbij worden nog de energiecorrectie + de kosten voor diensten en vergoedingen opgeteld.  

 

De maximale huurprijs is gelijk aan de marktwaarde van de woning. Dit is de prijs die je voor je woning zou 

betalen op de private huurmarkt.  

Is de som van jouw huurprijs en de energiecorrectie hoger dan de maximale huurprijs, dan wordt deze 

begrensd tot de maximale huurprijs. 

Opgelet: hierbij worden nog de kosten voor diensten en vergoedingen opgeteld. 

 

BIJKOMENDE HUURLASTEN 

Dit zijn de huurlasten bovenop jouw huurprijs.  

Bijvoorbeeld: brandverzekering, onderhoud centrale verwarming, kosten gemeenschappelijke delen 

(schoonmaak, water, elektriciteit, groenonderhoud, …). 

Deze kosten worden bepaald door de woning en niet door het gezinsinkomen. Ze worden opgeteld bij jouw 

huurprijs. 

 

MIJN HUURPRIJS 

Dit is het resultaat van de huurprijsberekening. 

Je moet dit bedrag betalen vóór de 10de dag van de maand. Gebruik bij betaling steeds de juiste 

mededeling. 
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PROJECTEN  IN UITVOERING 

 

Zwijndrecht (Burcht) Dorpstraat 112-118  
opbouw 14 appartementen 

• Ontwerper:  3D-Architecten 

• Aannemer: RECON BOUW 
Kostprijs: raming: € 2.384.599,70 excl. btw 

 Start der werken: 5 oktober 2020 

• Einddatum: eind 2021 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 

Zwijndrecht Struikheidelaan 2  

opbouw nieuw kantoorgebouw 

• Ontwerper: 3D-Architecten 

• Aannemer: ELPERS N.V. 
Kostprijs: € 1.770.113,32 excl. btw 
Start van de werken: 10 augustus 2020 
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Zwijndrecht Vervanging buitenschrijnwerk  

Nieuwland 1 & 2 – Houtmere 

• Ontwerper: 3D-Archtiecten 

• Aannemer: WINSOL 
Kostprijs:  € 2.662.622,42 excl. btw 

 Start der werken: februari 2020 

 

     
 
 
Schelle Edgar Tinelplaats 15 
Volledige renovatie en uitbreiding naar 2 woonunits 

• Ontwerper: Dieter Van Bellingen 

• Aannemer: EURO TM 

• Bestelbedrag: € 266.123,48 excl. btw 

• Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 

• Stand van zaken: start der werken 
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PLANNING PROJECTEN 2022 

 

Zwijndrecht Wijk Laarkouter (Schrijverswijk)   

vervangingsbouw 

• Ontwerper: Tijdelijke Vereniging BULK-BUUR-BAS vertegenwoordigt door BULK-Architecten 

Stand van zaken:  

- Bouw: voorontwerp positief geadviseerd 

- Infrastructuur: schetsontwerp positief geadviseerd 

 

 

Zwijndrecht (Burcht) Kloosterstraat 16-18 
Nieuwbouwproject – 35-tal appartementen 

• Ontwerper: 3D-architecten 

Stand van zaken: 

- Dossier is aangemeld bij VMSW 

- Ontwerper: 3D-architecten 

- Schetsontwerp opgemaakt 
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Schelle dakisolatie  

puntdaken en platte daken van de woningen  

Ontwerper: Twee Architecten 

 

Nelson Mandelastraat - Schelle (nieuwbouw 14 appartementen)  

Ontwerpteam: Creabo 
Nieuwbouw aansluitend woningen ARRO en ter vervanging van de duplex woningen LVP 
Nieuwbouw 14 wooneenheden type 2/3  
Stand van zaken:   

• Bouw:  Schetsontwerp werd ingediend bij VMSW. 

 

 

 
Schelle ontharding Clement Bolsensstraat – Jean Legrandstraat – Eduard Van Hoofstatstraat + renovatie 
en isolatie van gevels – daken en vervanging buitenschrijnwerk 
Het is de intentie om ook in deze wijk in te zetten op ontharding en o.a. ook het ‘verharde’ plein( 
ongeveer  40 jaar geleden aangelegd).  Een voorafgaandelijke stap is het verkeer te weren over het plein. 
Daarna volgt de ontharding/vergroening van het plein. Bij de vernieuwing van deze omgeving zal er eerst 
een overleg gepland worden met de bewoners. Daarnaast gaan we hier ook de wijk voor een deel 
energetisch renoveren door de gevels en daken te renoveren en isoleren en het buitenschrijnwerk te 
vervangen. Momenteel zit dit dossier in zijn ontwerpfase. 
 
 
Zwijndrecht: analyse energetische renovatie in de woningen met elektrische verwarming 
De elektrische verwarmingen in onze woningen zijn verouderd en verbruiken bijgevolg veel energie. 
Er werd daarom opdracht gegeven aan onze architect en ingenieur technieken om hier ook een ontwerp 
op te maken om deze te vervangen.  
 
 
AUDIT patrimonium Woonpunt Schelde-Rupel  
Woonpunt Schelde-Rupel investeert niet alleen in nieuwe woningen en appartementen maar ook in de 
renovatie van onze bestaande huurwoningen/appartementen. 
We willen ervoor zorgen dat deze woongelegenheden voldoen aan de hedendaagse normen en daarin is 
veiligheid en gezondheid belangrijk. 
We zijn gestart met de controle van de elektrische installaties van de woningen.  
De aannemers die aangesteld zijn zullen tijdens hun bezoek nagaan welke gebreken 
er moeten behandeld worden.  
Na de controle volgt de elektrische keuring door een erkend keuringsorganisme. 
 
Binnenkort zal je hierover meer nieuws ontvangen. 
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Tips om te genieten van het gezellige winterseizoen 

 

“Moet ik zelf de sneeuw voor mijn voordeur ruimen?” 
Dat hangt ervan af waar je woont. Woon je in een huis? Of, woon je op een 
gelijkvloerse of de eerste bewoonde verdieping? Dan is het antwoord ja.  
Zorg ervoor dat de sneeuw snel weg is. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.  
 
Hoe ruim je sneeuw?  
1. Verwijder de sneeuw met een sneeuwschop of harde borstel.  
2. Gooi strooizout. Je kan dit in de supermarkt of in een doe-het-zelfzaak kopen. 

Ook keukenzout kan.  
Kan je zelf geen sneeuw ruimen? Vraag dan hulp aan een buur of familie.  
Of neem contact met het gemeentebestuur. In Schelle kan je mits betaling sneeuw 
laten ruimen (zie ook gemeentelijk infoblad). 
 
Wij voorzien elk appartementsgebouw van een sneeuwschop en strooizout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tips voor een warme winter 

De winter staat voor de deur. Koud en snel donker buiten; gezellig en warm in jouw woning.  
We geven je een paar tips om goed voor jezelf en jouw woning te zorgen deze winter.  
 
1. Verwarm slim  
Zet de verwarming lager in kamers die je niet veel gebruikt. Maar, zet je verwarming niet helemaal af. 
Hierdoor kan het water in de buizen bevriezen en kunnen de leidingen barsten. Laat de verwarming dus op 
een lage stand.  
 
2. Hou je verwarming vrij 
Hou radiatoren vrij. Dan kunnen ze beter verwarmen. Bedek de radiatoren dus niet met spullen.  
 
3. Blijf verluchten  
Ook al is het koud buiten, toch moet je in de winter goed verluchten. Frisse lucht doodt bacteriën.  
Zet ramen elke dag minstens 10 minuten open. Zorg ook dat er altijd voldoende verluchting is bij het 
verbrandingstoestel. Hou ventilatieroosters open. Zo voorkom je CO-intoxicatie.   

Wist je dat propere ramen voor extra warmte zorgen?  

De zon geeft altijd gratis warmte.  

Vooral tijdens de winter is dat fijn.  

Poets jouw ramen dus ook in de winter. Laat de gordijnen open 

als de zon schijnt. Zo kan de zon goed binnen schijnen.  

Dat geeft extra warmte, zodat je de verwarming niet te hoog 

moet zetten. En dat is goed voor jouw portemonnee. 
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Een lagere energiefactuur in 5 stappen   

Minder energie verbruiken is goed voor het milieu en jouw portemonnee. Kleine stappen kunnen jouw 
energiefactuur al doen dalen.  

 
Stap 1: toestellen 
Laat je de televisie, computer, elektrische toestellen … vaak in stand-by of in het stopcontact? Dat verbruikt 
heel wat energie. Zet ze volledig uit. Trek de stekker uit het stopcontact.   
 
Stap 2: wassen en drogen  
Was kledij op 30 of 40 graden. Droog de was op een droogrekje buiten of met een raam open. Wassen op 
60 graden en een droogkast verbruiken veel meer energie. Lakens was je wel best op 60 graden.  
 
Stap 3: verlichting  
Vervang gloeilampen. Spaarlampen en LED-lampen zijn veel energiezuiniger. Doe het licht altijd uit in lege 
kamers, als er voldoende zonlicht is of als je jouw woning verlaat.  
 
Stap 4: in de keuken  
Zet altijd een deksel op een kookpot. Laat de koelkast of diepvriezer niet langer openstaan dan nodig is. 
Ontdooi jaarlijks het vriesvak of de diepvriezer. Een ijslaag zorgt voor een hoger energieverbruik.  
 
Stap 5: verwarmen  
Een graadje minder verwarmen kan al snel 3 à 4% per jaar minder kosten. Zorg dat radiatoren altijd 
vrijstaan. Leg er dus geen spullen op en zet er geen meubels voor. Zo komt de warmte beter in jouw 
woning. 
 

 

Herstellingen tijdens Corona 

 
De uitvoering van de herstelling moet net zoals buiten coronatijden worden 

afgesproken met de huurder en de huurder wordt net zoals buiten coronatijden 

verondersteld zich aan de afspraken te houden.  

 

Volgende voorzorgsmaatregelen gelden bij het bezoek van een werkman: 

• de woning voldoende verluchten, alle ramen openzetten  

• minstens 1,5 meter afstand houden van onze werkman 

• het dragen van een mondmasker 

 

Als de huurder zich niet aan die afspraken houdt, kan de SHM die afdwingen op de normale wijze  
(in uiterste geval via de vrederechter). 

 
Bescherm jezelf en anderen! 
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Dat het nieuwe jaar jullie veel moois mag brengen  

en dat je in moeilijke tijden ook licht kan blijven zien. 

 

 

 

 

 

De raad van bestuur, directie en personeel wensen jou fijne 

feestdagen! 
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  Wij staan steeds tot uw dienst:  
 

 Openingsuren kantoren:  
 maandag – dinsdag – vrijdag  van 9u tot 11u30 of op afspraak 

 

Wij werken op afspraak voor volgende verrichtingen:  
✓ inschrijven als kandidaat-huurder (met jouw ingevulde inschrijvingsdocumenten); 
✓ het wijzigen van jouw dossier;  
✓ het ondertekenen van jouw contract;  
✓ een probleem met achterstallige betalingen, ….  

 
 

Tijdens de openingsuren van het kantoor kan je bij ons nog terecht voor:  
o het afhalen en/of binnenbrengen van documenten;  

o het maken van een afspraak met één van onze diensten;  

o het melden van een technisch probleem.  

 
Je kan ons bereiken: 
 

   Struikheidelaan 2, 2070 Zwijndrecht (momenteel tijdelijk: Struikheidelaan 4) 

 03 253 07 00 

Jef Van Hoofstraat 19bis, 2627 Schelle 

 03 887 70 79       

 

info@woonpuntschelderupel.be  

 

  

 OPGELET! 

 
Van donderdag 23 december 2021 tot en met vrijdag 31 januari 2021 zijn onze 
kantoren in Schelle en Zwijndrecht gesloten. 
 

Tijdens deze periode zijn de medewerkers enkel te bereiken via info@woonpuntschelderupel.be.  
   

Bij dringende gevallen: telefonische permanentie  
(gelieve naam, telefoonnummer en bericht in te spreken). 

 

Verantw. uitgever: Woonpunt Schelde-Rupel, Struikheidelaan 2 - 2070 Zwijndrecht.  

mailto:info@woonpuntschelderupel.be

