
Beste wensen en een
goede gezondheid, vanwege

het Hacosi-team! 

Voor dringende en niet dringende herstellingen buiten de 

kantooruren, kun je terecht bij de permanentiediensten 

hieronder. In echte noodsituaties neem je uiteraard zo snel 

mogelijk (via het noodnummer 112) contact op met de 

brandweer, politie of medische hulpdiensten.

Hacosi heeft een permanentiedienst 7 dagen op 7, 

24 uur op 24 voor:

• liften: contactgegevens vindt u terug in de lift

• centrale verwarming en warm water: 

Cofely, tel: 011/34 64 23

Buiten de kantooruren kan je voor zéér dringende 

gevallen (in je woning of in de gemeenschappelijke 

delen) contacteren voor:

• elektrische pannes: Datelec, tel: 0476/53 90 39

• verstoppingen van collectieve afvoerbuizen (enkel apparte-

mentsgebouwen): Rioclean, tel: 0475/69 62 59

opgelet in bouwverlof 0800/90 199

• waterlek aan de warmwatertoevoerleidingen:

Cofely, tel: 011/34 64 23

• sloten: een slotenmaker uit uw buurt

Waterlek aan afvoerleidingen en koudwatertoevoer-

leidingen?

Draai de shellkraantjes dicht! Is het probleem hiermee nog 

niet opgelost? Draai dan de hoofdkraan van het water dicht. 

De eerstvolgende werkdag kan je de technische dienst van 

Hacosi contacteren voor een herstelling.

Opgelet: 

• Voor verstoppingen van collectieve afvoerbuizen (enkel 

appartementsgebouwen), elektrische defecten, waterlek aan 

af- en aanvoerbuizen en sloten is Hacosi binnen de kantoor-

uren het eerste aanspreekpunt.

• Voor herstellingen ten laste van de huurder sta je zelf in. 

Meer info daarover en een gedetailleerde lijst vind je op

www.hacosi.be/Huurder/Mijn-woning/Onder-

houd-en-herstellingen

• Facturen van de slotenmaker worden terugbetaald indien 

aangetoond kan worden dat de tussenkomst ten laste van 

Hacosi is. Opgelet: contacteer zeker een firma uit de buurt. 

Hacosi betaalt geen overdreven hoge facturen terug.

Permanentiedienst voor automatische poorten in 

algemene parkeergarages.

Hacosi beschikt over een permanentiedienst voor het her-

stellen van automatische garagepoorten in onze projecten te 

Hasselt:

• Panoramastraat 12

• Herkenrodesingel 5

• Nellepetinstraat 8-10

• Casterstraat 18-32

• G. Verdilaan 1-9

• Notelarenstraat 95-97

Tijdens de openingsuren van ons kantoor moet je contact 

opnemen met Hacosi op het telefoonnummer 011/28 83 10

Bij noodgeval in het weekend of buiten onze kantooruren 

(bijvoorbeeld geblokkeerde poort waardoor het niet meer 

mogelijk is met de wagen uit de garage te rijden) kan je als 

huurder contact opnemen met de firma “All Port” uit Berin-

gen.

Voor de permanentiedienst moet je mailen naar 

service@allport.be of een bericht sturen via hun face-

bookpagina All-Port bvba. Ze zijn het snelst te bereiken 

via mail of bericht via de facebookpagina. Het is ook 

mogelijk om te bellen naar het algemene nummer 

011/45 48 51, hierbij kom je wel terecht op een ant-

woordapparaat.

Voor algemene storingen kan je volgende diensten 

bellen:

• Voor storingen aangaande het openbaar waterdistribu-

tienet en je watermeter: Watergroep, tel: 02 238 96 99

• Voor storingen aangaande het openbaar elektriciteitsnet 

en uw elektriciteitsmeter: Fluvius, tel: 078 35 35 00

• Voor gasreuk: Fluvius, tel 0800 65 0 65

Een dienst die, zoals alle geledingen van Hacosi overigens, veel 

werk verzet, is de dienst woonprojecten. Zij bouwen nieuwe 

sociale huurwoningen, herstellen defecten aan bestaande 

woongelegenheden en zorgen voor geregeld onderhoud. Dat 

zijn drie werkwoorden voor een zeer uitgebreid takenpakket. 

We laten Kurt Thys, technisch administratief medewerker van 

de dienst, even aan het woord over zijn aandeel daarin.    

“Ik doe de opvolging van nieuwbouwprojecten, regel de renova-

tie van panden die leeg komen te staan – toch een tiental per 

maand – en ik werk mee aan de onderhoudsprogramma’s voor 

hele wijken/projecten: het vervangen van het buitenschrijnwerk, 

schilderwerken... Soms komt daar nog een expertise bij… We 

proberen voor alles een oplossing te vinden,” zegt Kurt.

Sociaal gemotiveerd

“De huurders zijn ook mondiger dan vroeger. De verwachtin-

gen liggen hoger, maar misschien geldt dat wel voor de hele 

samenleving. Ik doe mijn werk in ieder geval heel graag en ik 

haal er voldoening uit. Tot 2013 heb ik gewerkt als project-

leider voor een grote projectontwikkelaar en daar is geld de 

enige maatstaf. Het sociale aspect is voor mij echt een motief  

geweest om voor Hacosi te komen werken. Bovendien woon 

ikzelf in Hasselt, mijn eigen stad helpen mooier maken is een 

toffe stimulans.” 

“Het zit echt wel goed met de kwaliteit’

Kurt is van opleiding tuinarchitect, is bij een bouwonderneming 

aan de slag gegaan en zo projectleider geworden in de private 

bouw. De vraag die we dan moeten stellen: vergelijk de nieuwe 

sociale woningen eens met die in de private sector?

“Wat we met Hacosi nu bouwen, is echt niet meer te vergelij-

ken met wat er in de jaren ’80 is gebouwd. De kwaliteit van de 

woningen is erg verbeterd doorheen de jaren. De woningen die 

we nu bouwen zullen ook veel langer meegaan. Inzake woon-

ruimte en bouwkwaliteit kunnen sociale woningen hun voet 

zeker naast de private sector zetten. Laat het me zo stellen: Als 

ik later oud mag worden in een seniorenresidentie zoals ‘Het 

Spoor’ of ‘Het Station’ in Diepenbeek – een jaar of 4 geleden 

door Hacosi gebouwd – zou ik een gelukkig man zijn.”

Maar zover is Kurt nog niet. “Ik ben pas twee jaar geleden 

beginnen verbouwen en we hebben een peuter van anderhalf 

jaar. Dat zijn nu zowat mijn hobby’s. Veel tijd schiet er niet over.”

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/HACOSI.cvba
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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 16u00. Voor meer informatie kan je ook steeds een kijkje nemen op onze website en onze 

facebookpagina.
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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
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MEDEWERKER IN DE KIJKER

Kurt Thys 
Medewerker dienst woonprojecten

Permanentiediensten

Hacosi wil graag bijdragen aan een beter klimaat en de 

strijd aangaan met energiearmoede. Daarom tekenden wij, 

samen met 39 andere Vlaamse sociale huisvestingsmaat-

schappijen, de oprichtingsakte van ASTER. Deze coöpe-

ratieve vennootschap financiert de aankoop, de installatie 

en het onderhoud van zonnepanelen op bestaande sociale 

woningen.  

Plaatsing zonnepanelen tussen 2021 en 2024

In totaal worden er over de 40 sociale huisvestingsmaat-

schappijen 647.767 zonnepanelen geplaatst. Er wordt ge-

start in 2021 en het einde is voorzien in 2024. Over welke 

daken het gaat, is momenteel nog niet definitief bepaald.

Dalende energiefactuur

De huurders van de woningen die zonnepanelen krijgen, 

zullen tegen een vergoeding profiteren van de zonnepane-

len en besparen op hun energiefactuur.

“De sector van de sociale huisvesting wil niet alleen 

meewerken aan een beter klimaat. We willen ook concreet 

iets doen aan energiearmoede in Vlaanderen. Solidariteit 

is daarbij het sleutelwoord. We willen sociale huurders 

laten besparen op hun energiefactuur. De zon schijnt 

immers voor iedereen,” aldus Björn Mallants, afgevaardigd 

bestuurder van ASTER en directeur van de Vereniging van 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH).

De zon schijnt voor iedereen, ook voor sociale huurders.



Je kan je huurprijs laten aanpassen in volgende 

gevallen: 

Is je huidig inkomen gedaald? 

Voor de berekening van de huurprijs, gebruiken we het 

inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Is je huidig 

inkomen echter gedaald met 20%? Dan passen we je 

huurprijs (over een periode van de laatste 3 maanden) aan 

aan je huidig inkomen. 

Wat hebben wij nodig? Inkomsten van de laatste 3 

maanden: loonfiche, werkloosheids-uitkering, leefloon, 

invaliditeitsuitkering, … van alle inwoners waarvan het 

inkomen meegerekend wordt in de huurprijs. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Als je huidige 

inkomen 20% lager ligt, de eerste dag van de maand die volgt 

op de maand waarin je de inkomsten aan ons bezorgt. De 

aanpassing is telkens 3 maanden geldig.

Ga je op pensioen?

Wat hebben wij nodig? Inkomsten van je pensioen 

+ inkomsten van de laatste 3 maanden: loonfiche, 

werkloosheidsuitkering, leefloon, invaliditeitsuitkering, … van 

alle andere inwoners waarvan het inkomen meegerekend 

wordt in de huurprijs. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Vanaf de eerste 

dag van de maand die volgt op de maand waarin je de 

inkomsten aan ons bezorgt. De aanpassing is tot het einde 

van het jaar geldig.

Is er een overlijden of gaat er iemand weg?

Wat doen? Bij overlijden bezorg je ons zo spoedig mogelijk 

een overlijdensbericht. Wanneer iemand de woning verlaat, 

moet deze persoon een aangetekende opzeg doen. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Bij overlijden: vanaf 

de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je 

ons op de hoogte bracht. Bij verlaten van de woning: Vanaf de 

eerste dag van de maand die volgt op de maand van de opzeg. 

Ontvangen wij geen opzeg, dan vanaf de eerste dag van de 

derde maand die volgt op de maand waarin de vertrokken 

huurder zijn domicilieadres wijzigde.

Komt er iemand duurzaam bijwonen?

Wat doen? Als er iemand bij je komt wonen moet je dit eerst 

schriftelijk aanvragen. Hacosi kijkt na of de bijwoning kan 

toegestaan worden. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Vanaf de eerste 

dag van de maand die volgt op de bijwoning.

Eind december gaan de nieuwe huurprijsberekeningen op de post. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe jouw 

huurprijsberekening eruit zal zien.

In de loop van 2020 kwamen er 99 nieuwe woningen in verhuur, zo las je hier vorige keer. Maar Hacosi is nog niet uitgebouwd. 

Er zijn nog veel kandidaat-huurders die wachten. Daarom bouwen we verder.

In de loop van de volgende jaren zullen er  nog een 50-tal woongelegenheden bijkomen. Heel wat projecten zijn intussen al 

aan bod gekomen. Vorige maand stelden we er hier al enkele voor. In deze nieuwsbrief belichten we er nog eens 2 die in de 

loop van 2021 in verhuring zullen gaan.

“Het is iedereen gegund om comfortabel te wonen”

Marc Weeghmans is de nieuwe voorzitter van Hacosi. ‘Nieuwe’ 

mag gerust tussen aanhalingstekens want Marc is sinds jaar en 

dag bestuurslid van de huisvestingsmaatschappij die in Hasselt, 

Wellen en Diepenbeek actief is. “Ik voel me bij Hacosi thuis. 

En ik weet goed wat ons te doen staat, want de wachtlijsten 

zijn lang. Het is iedereen gegund om gezond en comfortabel te 

wonen.” 

Marc Weeghmans zetelde eerst als vertegenwoordiger van 

de gemeente Wellen, nadien als private aandeelhouder. “Mijn 

inbreng destijds als vertegenwoordiger voor Wellen werd ge-

waardeerd en daarom heeft men me gevraagd om als private 

aandeelhouder binnen het bestuur actief te blijven,” aldus Marc. 

Altijd sociaal geëngageerd geweest

“Ik heb me altijd sociaal geëngageerd. In Wellen ben ik 

OCMW-voorzitter geweest. De renovatie van het sociaal huis 

en de kinderdagopvang waren twee mooie projecten. De 

motivatie is er nog altijd. Mensen die aangewezen zijn op een 

sociale woning, moeten zo snel mogelijk geholpen worden.”

Prachtig werk verder zetten

“Er is een uitstekende verstandhouding met directeur Do-

minique Vrancken en het team. Hacosi heeft een sociale 

dienst, bemand met twee sociaal assistenten. Daar kan ik me 

helemaal in vinden. Er wordt goed werk geleverd. Ik ben maar 

een radertje, mijn taak zal zijn om voor continuïteit te zorgen 

en voor een warme werksfeer.”

Marc heeft ook heel veel opgestoken van de vorige voorzitters 

Paul Herbots en Jef Verjans. Zijn verkiezing als voorzitter met 

ruime meerderheid geeft enorm vertrouwen. “Samen gaan we 

dat GEWOON DOEN” zegt Marc.

Het project “Nolens fase II” is gelegen in de L. Nolensstraat 

te Hasselt en sluit aan bij Fase I gelegen L. Nolensstraat 

8 waar Hacosi 9 bestaande sociale woongelegenheden in 

verhuring stelt.  Het perceel werd aangekocht van de Stad 

Hasselt. Het project, omvat de sloop van een bestaande 

woning en nieuwbouw van 5 sociale tweeslaapkamerap-

partementen met een vloeroppervlakte van 75 tot 77m² 

per appartement. Aannemer is V&W construct, het ontwerp 

komt van CreJA Architectuur.

Rustig in een doodlopende straat

Kurt Thys van de afdeling woonprojecten:

“Het is een mooie locatie in een rustige en doodlopende 

straat achter de Gamma in Runkst. De eerste fase van 

dat project dateert van 2005. De nieuwe appartementen 

zijn uiteraard moderner van stijl en staan volledig los van 

de eerste fase. Ook hier zijn de woningen uitgerust met 

zonnepanelen. Die zal je in de sociale woningbouw meer 

en meer tegenkomen. Het is anders niet te doen om de 

vereiste energiescore te halen. De oplevering is voorzien 

eind maart volgend jaar.

Met mega-boiler en mega-gasketel

Kurt Thys: “Dit project valt helemaal niet uit de toon in dit 

nieuwe stadsdeel, vlakbij Quartier Bleu en de kleine ring. 

Opmerkelijk hier is dat elk appartement voorzien is met 3 

tot 4 zonnepanelen, onderdeel van een klein veld op het 

dak. Ook het verwarmingssysteem is gemeenschappelijk 

met 1 grote boiler op het dak en een mega-gasketel. De 

rekeningen worden netjes verdeeld via meters, maar het 

systeem is veel energiezuiniger omdat het constant op het 

gewenste niveau draait en niet voortdurend op- en afslaat 

zoals een individuele thermostaat doet.”

Het project Hassaporta  is gelegen aan de oeverstraat te 

Hasselt en omvat de nieuwbouw van 37 sociale huurappar-

tementen.  Er zijn 13 één slaapkamerappartementen, 23 

twee slaapkamerappartementen en 1 drie slaapkamerap-

partement.  Er is een ondergrondse parkeergarage voorzien 

verdeeld over 2 ondergrondse niveaus en bereikbaar met 

een autolift. Aannemer is Willemen Hasselt (Kumpen), 

Parallel architecten uit Beringen tekenden de plannen. Er is 

vertraging met de oplevering. Hacosi hoopt Hassaporta in 

de eerste helft van 2021 in verhuur te laten gaan. 

Project Nolens II, L. Nolensstraat te Hasselt: Nieuwbouw van 5 sociale huurappartementen

Project Hassaporta, Oeverstraat te Hasselt – Nieuwbouw van 37 sociale huurappartementen

EVENTS & DATA:
Onze loketten zijn momenteel gesloten als gevolg van de 

coronamaatregelen. 

Heb je vragen?

- Mail ons op info@hacosi.be

- Bel ons op het nummer 011/28 83 10

Wat doe je met formulieren voor Hacosi?

- Steek ze in onze brievenbus

(Gouverneur Roppesingel 53, Hasselt). Deze wordt iedere

werkdag leeg gemaakt.

- Verstuur ze met de post (Gouverneur Roppesingel 53, Hasselt).

- Mail ze naar info@hacosi.be

Sluitingsdagen:

- Vrijdag 25 december

- Vrijdag 1 januari

Goedkopere verzekering 
voor Hacosi huurders
Als huurder van Hacosi, geniet je vanaf nu van een voordelige 

prijs voor je woning- en familiale verzekering bij Ethias. Dit is 

zeker geen verplichting, maar een vrije keuze van jou als huurder. 

Dit voordeel is het gevolg van een groepsaankoop vanuit de 

VVH voor de sociale huisvestingssector in Vlaanderen. Onze 

Raad van Bestuur besliste om dit ook aan te bieden aan de 

huurders van Hacosi.

Het is belangrijk om je inboedel enerzijds te beschermen tegen 

risico’s zoals een brand of een waterlek en anderzijds tegen de 

diefstal ervan. Bovendien is het ook aangeraden om jezelf en 

je gezin te beschermen tegen ongelukjes die je in je privéleven 

kunt veroorzaken aan anderen. 

In het standaardpakket van Ethias voor huurders van Hacosi 

zitten drie verzekeringen:

01: Een verzekering voor de inboedel

02: Een familiale verzekering 

03: Een verzekering rechtsbijstand

Optioneel kan je er ook voor kiezen om je inboedel te verzekeren 

tegen diefstal.  Wil je graag aansluiten? Ethias maakt het je heel 

gemakkelijk. Zij regelen voor jou de overstap, jij moet Ethias 

alleen maar contacteren.

Meer info: 

- Contacteer Ethias op het nummer 011/282898

- Ga langs in een Ethias kantoor bij jou in de buurt

- Surf naar www.hacosi.be/Huurder/Mijn-woning/

Voordelige-verzekering-bij-Ethias

Hacosi bouwt verder: 
twee projecten in de kijker   

Marc Weeghmans
nieuwe voorzitter
voor Hacosi.
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Hoe ziet jouw huurprijsberekening eruit vanaf 1 januari 2021?

01/01/2018

d. Maximaal geïndexeerde basishuurprijs

3. Reële huurprijs
4.

c. Vermeerderd met energiecorrectie

Inkomen berekening

b. Minimale huurprijs
a. Beperking omwille van inkomen

Verminderd met patrimoniumkorting
Verminderd met gezinskorting
Maximaal 1/55e van inkomen berekening

Ref jaar Geboortedatum Ten laste Gehand. Oud.gez. Co-Oud. Relatie

2018 00/00/1900 Nee Nee Nee Nee Referentiehouder

00/00/1900 Nee Ja Nee Nee Zoon2018

Inkomen Naam

5. Te betalen huurprijs
6. Diensten en vergoedingen

 Vaste lasten

7. Maandelijk te betalen

De huur moet maandelijks betaald worden voor de 10de van de lopende maand
op rekeningnummer IBAN: BE19 0011 7989 9512 - BICCODE: GEBABEBB met gestructureerde mededeling

(zie kader rechts bovenaan)

2020
852,00
851,00

1,00
19,00

0,0
1,0

22.215,24

Betalingsinformatie  RekeningNr:  BE19 0011 7989 9512
Huurprijs           393,36 Mededeling:  000/8951/00022

Komplex:   
Huurder: 005421         

Inkomen geïndexeerd

Gezinsinkomen

Geïndexeerde basishuurprijs
Geïndexeerde marktwaarde
Personen ten laste gezinskorting
Gezinskorting

Samenstelling personen ten laste gezinskorting

Kinderen ten laste
Gehandicapten + 66%

22.215,24
Inkomen berekening

Onderstaande nummers zijn terug te vinden in de 

huurprijsberekening.

01. De som van alle inkomsten die meegerekend worden

02. Dit is de prijs die voor een vergelijkbare woning op de 

private huurmarkt zou betaald worden

03. Aantal kinderen ten laste en invaliditeiten. Zij geven 

elk recht op €19,00 gezinskorting

04. Het inkomen van het referentiejaar wordt 

geïndexeerd.

05. Het geïndexeerde netto belastbaar gezinsinkomen 

gedeeld door 55. Heb je een hoger inkomen, dan betaal 

je een groter aandeel (gedeeld door 54, 53 of 52).

06. Afhankelijk van de basishuurprijs

07. De reële huurprijs moet tussen een vastgelegde 

minimum- en maximumwaarde vallen.

08. Energiecorrectie: toeslag voor woningen met 

energiezuinige investeringen (goede isolatie, zuinige 

verwarmingsketel,...)

09. Huurprijs zonder vaste kosten en zonder garage/

standplaats/berging

10. Vaste kosten (hiervan vind je een overzicht bij je 

huurprijsberekening)

11. De maandelijks te betalen huurprijs: betalen moet voor 

de 10de van de lopende maand op het rekeningnummer 

BE 19 0011 7989 9512 met als gestructureerde 

mededeling je OGM-nummer (zie bovenaan)

02.

01. 

05.

06.

08.

03. 

07. 

09.

10.

11.

04.

Heb je nog vragen over je huurprijsberekening? Contacteer ons dan!

Mail je vraag naar info@hacosi.be of bel ons op het nummer 011/28 83 10.

Documenten voor je tussentijdse huurprijsaanpassing kan je bij ons in de brievenbus

komen steken (Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt) of opsturen naar info@hacosi.be.

Voor vragen kan je terecht op het nummer 011/28 83 10 (keuzetoets 2, gevolgd door keuzetoets 1).

DIT KADER GOED NAKIJKEN!

Het referentie-inkomen: de som van de volgende 

inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het laatst 

beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:

- gezamelijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke 

 belastbare inkomsten;

- leefloon;

- inkomensvervangende tegemoetkoming aan

 personen met een handicap;

- de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten

 uit het buitenland of verworven bij een Europese of 

 internationale instelling

Wie heeft een invaliditeit van minstens 66% of 9 

punten?

Voor welke kinderen heb je bezoekrecht of 

co-ouderschap? Voor kinderen die niet bij je 

gedomicilieerd zijn maar wel op regelmatige basis 

bij je verblijven kan je een halve gezinskorting 

krijgen. (meer info hierover op ons kantoor)

Wie van de kinderen is nog ten laste en ontvangt 

kinderbijslag?

De gestructureerde mededeling die bij elke 

betaling moet staan.
01/01/2021
28/10/2020


