
IN DEZE EDITIE

    MEDEWERKER IN DE KIJKER

Hacosi, dat zijn we eigenlijk allemaal. Je kent misschien 

sommigen van ons, maar iedereen – van klusjesman tot directeur 

- wenst jullie het beste.

• Een goed, beter, best nieuwjaar! (Dominique)

• Veel geluk en liefde voor het komende jaar, wens ik jullie met

elkaar (Anke)

• Ik wens jullie een vrolijk eind, een goed begin en een heel nieuw 

jaar volkomen naar je zin. (Valerie)

• Ik wens jullie bergen van geluk, voorzien van veel gezelligheid,

een heel jaar aan een stuk! (Donja)

• Ik wens jullie een fijn en gezond jaar. (Roland)

• ENJOY 2019! (Nico)

• Sluit je ogen en doe een wens. Alvast even wegdromen over

wat er in het nieuwe jaar gaat komen. (Joyce)

• Beste wensen voor het nieuwe jaar! (Eric)

• Niets wat je in de winkel koopt, maar dat wat je stilletjes hoopt,

dat wens ik jullie voor 2019. (Charlotte)

• Gelukkig nieuwjaar voor iedereen! (Kevin)

• Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooi dagen,  liefde en

geluk en fijne contacten met je buren. (Christel)

• Ik wens jullie het hele jaar veel hulp, samenwerking en

vriendschap met al jullie buren. (Kurt)

• 365 nieuwe dagen om te dromen, te gaan en te komen, te

ontvangen en te geven en tussenin gelukkig en gezond te 

leven. (Diane)

• Ik wens jullie dat er een jaar op je wacht dat vooral naar je lacht! 

(Cindy)

• Ik wens jullie een warme vriendschap toe. (Leen)

• Mijn wens voor het nieuwe jaar is duidelijk en klaar: een

vriendelijk woord en een lieve lach, wens ik jullie elke dag.

(Tamara)
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Donja werkt binnenkort al 6 jaar op de afdeling huisvesting. 

Dat doet ze samen met 3 andere collega’s. “Ik doe eigenlijk 

van alles. Het start met nieuwe huurders die hun contract 

komen tekenen en verder volg ik de dossiers op. Dit gaat 

van bijwoningen, tot achterstallen en advocatendossiers. 

Het leukst zijn toch de nieuwe huurders die een contract 

komen tekenen,” aldus Donja. 

“Telkens een moment van voldoening”

“Dat is telkens een bijzonder moment. Onze huurders 

hebben er vaak lang op gewacht en naar uitgekeken om 

een sociale woning te kunnen huren.”

“We hebben toch gemiddeld 7 keer per maand een nieuwe 

huurder die een contract komt tekenen. Die mensen zijn 

vaak heel tevreden en opgelucht als ze dat doen. Dat is 

voor mij dus ook telkens een moment van voldoening.”

Laat op tijd van je horen! 

Er zijn ook minder leuke momenten voor de huurders, 

bijvoorbeeld bij betalingsachterstal. “Ik zeg altijd: het is 

beter me heel vroeg te contacteren bij betalingsproblemen. 

Het is echt de bedoeling om huurders eventueel met een 

afbetalingsplan aan boord te houden en te voorkomen 

dat het komt tot een uithuiszetting. Voor veel mensen is 

het misschien een drempel om contact te nemen over 

een toch wel gevoelig onderwerp. Maar ik heb altijd een 

luisterend oor en probeer iedereen zo goed mogelijk verder 

te helpen, zonder vooroordelen,” aldus Donja. 

“Veel van mijn tijd gaat op aan administratief werk. Maar 

vooral de afwisseling en het contact met de huurders 

maken de job boeiend. Misschien er nog bij zeggen dat 

ik elke eerste dinsdag van de maand op het OCMW van 

Wellen bereikbaar ben (zie events & data) voor zowel de 

huurders als kandidaat huurders.” Dat is bij deze gebeurd, 

Donja.

Indien je verdere info wenst over HACOSI of indien je je wenst in te schrijven kan je steeds contact 

opnemen met ons op het telefoonnummer 011/28 83 10 elke werkdag tussen 8u30 en 12u30 en 

tussen 13u30 en 16u30. Je kan ook langskomen tijdens de openingsuren van ons kantoor op 

maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.30 uur.

Voor meer informatie kan je ook steeds een kijkje nemen op onze website en onze facebookpagina.

CONTACTEER ONS
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Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Donja Mebis
Administratief medewerkster
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Veiligheid: een zaak van iedereen
Leer je dit lijstje uit het hoofd? Dat mag altijd ;-) maar 

gewoon gezond verstand gebruiken helpt ook. Ga er toch 

even door in het belang van iedereen. Met de eerste don’t 

verrassen we je gegarandeerd. Hier gaan we dan:

Gemeenschappelijke deuren: NIET Sluiten!

Sluit gemeenschappelijke deuren niet, ze gewoon dicht-

doen is voldoende.  Gemeenschappelijke gelijkvloerse in-

kom- , garage- of sasdeuren van appartementsgebouwen 

mogen NOOIT op nachtslot. Hou wel het veiligheidsklepje 

in de slotplaat van de sasdeur steeds op gesloten, zodat 

de deur niet vrij opengedaan kan worden door iedereen. 

Eigen deuren: WEL sluiten. NIET vergeten, de kel-

derdeur! De achterdeur!

De deuren van woningen en de individuele appartementen 

zelf sluit je natuurlijk wel best.  Wat voor de voordeur geldt, 

geldt uiteraard ook voor de kelderdeur en de achterdeur: 

Dichtdoen en sluiten. Beschadig geen brandvertragen-

de deuren door een extra slot of een kijkgaatje aan te 

brengen.

GEEN fiets, kast of plant in de hal 

Trappenhallen zijn vluchtwegen in geval van nood. Er mag 

nooit een obstakel – voor hoe ‘eventjes maar’ ook – in 

achtergelaten worden. 

NOOIT afnemen, de rookmelder!

Een rookmelder moet blijven hangen. Hem afnemen, is 

absoluut het slechtste plan. Begint hij te piepen, vervang 

dan de batterijtjes. De meeste recente toestellen moe-

ten helemaal vervangen worden. Bel in dat geval altijd 

eerst Hacosi om een nieuwe melder te komen hangen. 

Verwijder regelmatig het stof van de rookmelder en druk 

regelmatig de testknop in, zo ben je zeker van de goede 

werking van de melder.

GEEN petroleumkachels of butaanflessen

Het is verboden te koken met butaangasflessen en om te 

verwarmen met petroleumkachels. Gasflessen of andere 

gevaarlijke en brandbare producten opslaan in huis, kelder 

of garage is niet toegestaan.

GEEN inboedel op de parking

Parkeerplaatsen worden soms als voorlopige stalling 

gebruikt. Dat is niet de bedoeling en kan voor extra gevaar 

zorgen in geval van brand. Een parking is er alleen voor 

auto’s of moto’s.

ENKEL sleutels voor bekenden

Hacosi heeft geen sleutels van woningen of individuele 

appartementen, wel van de algemene inkomdeuren. Aan 

medewerkers van Hacosi kan je altijd vragen om zich te 

identificeren als ze bij je langskomen.  

Voor noodsituaties mag je een sleutel uitlenen aan een 

familielid, goede buur of verpleging. Geef zeker nooit 

een sleutel mee aan een onbekende of aan een vluchtig 

contact.

GEEN planchetten of tegels

Het is niet toegelaten wanden of plafonds te bekleden 

met (isomo)tegels of planchetten. Je mag als huurder 

sowieso zonder toelating geen aanpassingen doen aan je 

woning, bovendien zijn deze materialen meer vatbaar voor 

brandgevaar.

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/HACOSI.cvba

Nieuwe website
De Kerstman heeft voor Hacosi een fantastisch ca-

deau: Een nagelnieuwe website. Dat is eigenlijk ook 

speelgoed voor alle huurders en kandidaat-huur-

ders. Het oude is namelijk een beetje ‘out’.

In de loop van januari wordt www.hacosi.be 

overzichtelijker, met een eenvoudigere navigatie. Je 

gaat makkelijker je weg vinden naar de informatie 

die je nodig hebt.

Bovendien komen er op termijn beelden in van het 

volledige woningaanbod zodat kandidaat-huurders makkelijker een keuze kunnen maken. Uiteraard zal ook 

zoals nu het geval is online je plaats op de wachtlijst opvraagbaar zijn. 

Ho, ho, ho. Nog even wachten dus, maar het wordt zeker de moeite.

UIT DE GROND VAN ONS HART,
VOOR 2019



Er zijn recent klachten binnen gekomen over het werk van de 

poetsfirma. Daar hebben we begrip voor, want het is niet voor 

iedereen duidelijk wat de poetsfirma moet doen en wat ze 

niét doet. Want de poetsfirma is geen Assepoester die alles 

opkuist. Ze heeft een welomschreven takenpakket dat in alle 

gebouwen hetzelfde is (met +- 200 gebouwen in beheer is het 

niet werkbaar om verschillende taken op te stellen voor al deze 

gebouwen)

Wat doet de poetsfirma WEL:

• 2-wekelijkse dweilbeurten van de traphal.

• De ruit van de algemene inkomdeur.

• Het poetsen van de liftkooi of liftcabine.

• Ramenkuis algemene delen 2x per jaar. Omwille van de start 

van de nieuwe firma in april, kan het gebeuren dat de ramen-

kuis in 2018 kort na elkaar zal uitgevoerd worden.

• Ondergrondse garages 2x per jaar met een machine. 

Omwille van de start in april, zullen de garages slechts 

1x gekuist worden dit jaar, de meeste werden in oktober 

uitgevoerd. Enkel de uitgevoerde schoonmaakbeurten

worden aangerekend in de vaste lasten. Vanaf 2019

heeft de kuisfirma de mogelijkheid om dit beter te 

spreiden in het voor – en najaar. 

Wat doet de poetsfirma NIET:

• Portalen en buitentrappen. 

• Tapijten van huurders in de gangen.

• Tapijten aan de algemene inkomdeur.

• Borstelen voor het dweilen.

• Schrob- en schuurbeurten.

Als bewoners de gemeenschappelijke gangen, inkomhal of 

liften zelf bevuilen door bijvoorbeeld lekkende vuilniszakken, 

vloeistoffen die gevallen zijn, veel modder aan de schoenen... is 

het aan de huurders zelf om dit op te kuisen. Je begrijpt dat we 

dergelijk vuil geen half jaar kunnen laten opstapelen. 

Wij vragen ook uitdrukkelijk dat de huurders niet in discussie 

gaan met de schoonmaker of schoonmaakster in kwestie, 

maar zijn opmerkingen aan ons, Hacosi, richt. Hacosi streeft 

samen met de poetsfirma naar de beste oplossing, maar we 

vragen ook een minimum aan fatsoen door zelf veroorzaakte 

ernstige vervuiling (lekkende vuilzakken, …) zelf op te kuisen.
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EVENTS & DATA:
 Sluitingsdagen: 

Maandag 24 december

Dinsdag 25 december

Woensdag 26 december

Dinsdag 1 januari

Vrijdag 4 januari

- Loket gesloten:

Het loket is gesloten op maandag 24 december. We zijn 

dan wel telefonisch bereikbaar.

- Extra openingsdagen enkel voor huurprijzen 2019: 

Dinsdag 18 december, donderdag 20 december en 

donderdag 27 december telkens van 9 uur tot 12 uur.
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Als onderdeel van de nieuwe huurprijs hebben jullie ook de 

berekening van de maandelijkse vaste lasten ontvangen.

Vaste lasten zijn kosten die niet aan een huurder individueel 

kunnen toegewezen worden.  Ze worden gemaakt voor alle 

huurders samen.

Het gaat om volgende kosten (indien van toepassing 

voor het gebouw waar jij woont):

• Tweejaarlijks onderhoud van de CV-ketel, alsook de 24/24 – 

7/7 bijstand van Cofely bij problemen met CV  of warm water

• Groenonderhoud (gras maaien, hagen snoeien, onkruid wie-

den en besproeien)

• De kosten van gemeenschappelijk gas (verwarming ontmoe-

tingsruimte) en elektriciteit (ook voor de lift)

• De kosten van gemeenschappelijk water (kraan voor poetsfir-

ma, brandhaspels,…)

• Jaarlijks onderhoud en periodieke keuring van de liften

• Clausule afstand van verhaal binnen de brandverzekering van 

het gebouw ten gunste van de huurders

• Poetsen van de gemeenschappelijke delen

• Jaarlijks nazicht van de brandbestrijdingsmiddelen

• Ontstopping van gemeenschappelijke afvoerleidingen en het 

leegtrekken van septische putten

• Kleine herstellingen uitgevoerd door onze eigen techniekers

Voor al deze kosten vraagt Hacosi regelmatig nieuwe prij-

zen op.  We bestellen de werken steeds bij de goedkoopste 

leverancier. 

Maar jij als huurder kan ook je steentje bijdragen in 

het besparen op deze kosten:

• Doe de verlichting steeds uit als je de algemene delen ver-

laat.

• Zet de verwarming in de ontmoetingsruimte lager als er 

niemand is.

• Neem de trap in plaats van de lift.

• Spoel niets door de afvoer wat niet in de riolering mag.  Dus 

geen frietvet, maandverband, natte doekjes, luiers,…

 

Neem dus je verantwoordelijkheid en bespaar voor iedereen!

Bespaar voor iedereen

De poetsfirma is geen Assepoester

Bibish kreeg een huurpijsverlaging

Bibish Batschuluun is een alleenstaande moeder die 

een huurprijsaanpassing kreeg voor haar woning in de 

Brigandsstraat in Hasselt. Ze werkt nu 31 uur per maand 

als poetsvrouw, maar tot voor kort was dat 38 uur. “Mijn 

jongste dochter is gehandicapt en zit op internaat. Ze 

komt vrijdagmiddag naar huis. Vandaar dat ik minder 

ben gaan werken. Als ik mijn loonbrieven binnen heb, 

stuur ik deze om de 3 maanden naar Hacosi. Gezien 

mijn inkomen nu 20% lager is dan in 2015, krijg ik een 

huurprijsherziening. Dat verloopt vlot, ik ben er heel 

tevreden over. Over Hacosi in het algemeen ook,” aldus 

Bibish (47 jaar) die sinds het voorjaar van 2016 bij 

Hacosi huurt.

Nieuw jaar, nieuwe huurprijs
Vanaf 1 januari 2019 krijgen al onze huurders een nieuwe 

huurprijsberekening. Deze valt in de loop van december in 

de brievenbussen. 

Check zeker de basisgegevens: je inkomen, het 

aantal kinderen ten laste, inwonende personen 

met een handicap en het aantal kinderen voor 

wie je bezoekrecht of co-ouderschap hebt. 

Zijn er wijzigingen in je situatie, neem dan contact met ons 

op om de huurprijs aan te passen. We hebben hiervoor 

extra openingsdagen voorzien (zie events & data).

En als ik minder ben gaan verdienen?

Ook in de loop van het jaar kan je huurprijs aangepast 

worden. Maar dat kan enkel in volgende situaties: 

• Als je huidig gemiddelde inkomen, berekend over drie 

opeenvolgende maanden, met minstens 20% gedaald is 

 ten opzichte van het inkomen van 2016.

• Als iemand op pensioen gaat van wie het inkomen wordt 

 meegerekend.

• Bij overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst van 

 iemand van wie het inkomen wordt meegerekend.

• Als er iemand komt bijwonen van wie het inkomen nog 

 niet wordt meegerekend.

Een kleine moeite voor ons, een groot verschil voor jezelf 

als huurder. Weinig huurders zijn ervan op de hoogte dat 

Hacosi deze ingreep op eenvoudig schriftelijk verzoek van 

minder mobiele huurders met veel plezier uitvoert.  Wacht 

dus niet tot je uitglijdt. Voel je je onzeker, neem dan contact 

met ons op. Dat deed Theo Houben die woont op de Her-

kenrodesingel 5/A2.2 in Hasselt.

Theo kreeg een steunbeugel in de douche

“Het is heel snel uitgevoerd. Dat mag ik wel zeggen. Ik ben 

dan ook super content,” aldus Theo Houben.  “Ik ben sinds 

9 jaar dwarslaesie-patiënt na een breuk van mijn nekwervel 

bij een val met de fiets. Ik ben volledig verlamd geweest 

maar ben blijven revalideren. Nu kan ik een paar stappen 

per keer zetten, met een looprekje. Die steunbeugel is 

een heel gemak. Zonder zou het heel moeilijk zijn om 

zelfstandig te blijven wonen. ’s Morgens en ’s avonds komt 

er een verpleegster langs en 1 keer per week iemand 

van familiehulp. Maar ik kan me redden.” Theo is nu 70 

en hij huurt sinds mei dit jaar bij Hacosi. Hij voelde zich 

te jong om op een serviceflat te blijven wonen. En op de 

privémarkt huren was gezien zijn situatie en de huurprijzen 

niet haalbaar.

Laat een beugel 
plaatsen in bad, 
douche of toilet

Wie voert je herstelling uit en wanneer?
Wanneer je naar Hacosi belt om een herstelling te laten 

uitvoeren, dan maken wij met jouw een afspraak om een 

technieker langs te sturen. Dat kan natuurlijk niet altijd 

onmiddellijk. Wij hanteren hiervoor een schema volgens 

de gemeentes en wijken waarin we actief zijn. We plannen 

jouw herstelling in op het eerstvolgende vrije tijdstip.

Onze techniekers worden als volgt ingepland: 

• Maandag: algemene en dringende meldingen na het 

 weekend in het hele werkgebied.

• Dinsdag: Banneuxwijk

• Woensdag: Diepenbeek en Wellen

• Donderdag: Ter Hilst

• Vrijdag: de overige delen van Hasselt (Runkst, Centrum, 

Heilig Hart, …)

Bij dringende herstellingen wordt natuurlijk de herstelling 

op een vroeger tijdstip ingepland.

Voor herstellingen die we niet zelf uitvoeren, laten wij de 

externe aannemer zelf contact opnemen met de huurder. 

Op deze manier kan de vroegst mogelijke afspraak 

vastgelegd worden.

Heb je problemen met de centrale verwarming of warm 

water, neem dan rechtstreeks contact op met Cofely 

Services op het telefoonnummer 011/34 64 23. Je kan 

hen 24/24 uur bereiken, 7 dagen op 7.

Wat bij een noodsituatie of dringende herstelling 

buiten de kantooruren, in de weekends of op 

feestdagen?

• Voor noodsituaties: de hulpdiensten (brandweer, politie, …).

• Liften: de liftfirma (contactgegevens staan in de lift).

• Elektrische pannes: Datelec (0476/53 90 39).

• Verstoppingen van collectieve afvoerbuizen in 

appartementsgebouwen: Rioclean (0475/69 62 59).

• Waterlek aan afvoerleidingen en koudwatertoevoerleidingen:

Benvitec (0470/82 05 05)

• Sloten: een slotenmaker uit uw buurt.

• Storingen aan het openbaar waterdistributienet en

 watermeter: De Watergroep (02/238 96 99).

• Storingen aan het openbaar elektriciteitsnet en

 elektriciteitsmeter: Infrax (078/35 30 20).

• Gasreuk: Infrax (0800/60 888).

Reinhilde kreeg een nieuw slot en nieuwe 

lichtschakelaars

Reinhilde Panis-Vandebroek (52 jaar) woont in de 

Schoolstraat in Diepenbeek en heeft recent de 

hersteldienst van Hacosi moeten contacteren na een 

inbraakpoging. Daarbij werd het slot van de achterdeur 

geforceerd. “Dat is heel goed verlopen, de herstelling 

bedoel ik. De mensen van Hacosi waren binnen enkele 

dagen hier. Het slot en enkele lichtschakelaars werden 

vervangen en ze zijn daarbij heel netjes tewerk gegaan. 

Of de inbrekers binnen zijn geraakt? Nee, gelukkig niet. 

Hacosi plaatst goede sloten (lacht).”

Bibish Batschuluun


