
Sneeuwruimen is een plicht

“Betaalbaar wonen is voor 
onze huurders cruciaal”

VOORWOORDIN DEZE EDITIE

    MEDEWERKER IN 
    DE KIJKER

Ligt het voetpad er door sneeuw of ijzel glad bij, 

dan zijn het de huurders die het voetpad vrij moeten 

maken. Welke huurders moeten dat doen? 

- Huur je een huis? Dan ben je zelf verantwoor-

delijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de 

stoep.

- Huur je een appartement? Dan zijn de huur-

ders van het gelijkvloers verantwoordelijk voor het 

sneeuw- en ijsvrij maken van de stoep. Maak hier 

onderling afspraken over en help elkaar waar nodig!

Hacosi stelt een zak strooizout en een sneeuw-

schop ter beschikking. Is het strooizout op, dan kan 

je een nieuwe zak komen vragen.

De sneeuw op de inritten van de ondergrondse 

parkeergarages wordt door onze technische dienst 

geruimd.

“Hacosi doet inspanningen om het voor de huurders zo betaalbaar 

mogelijk te houden. Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om 

de kosten te drukken daar waar we dat kunnen. Voor de huurprijs 

zelf zijn we gebonden aan wettelijke formules”, aldus voorzitter 

Jozef Verjans en directeur Dominique Vrancken. Hoe die huurprijs 

concreet berekend wordt lees je binnenin.

“Waar we wel vat op hebben zijn de kosten voor energie – 

verwarming en elektriciteit – en voor de verzekeringen. Hacosi 

heeft de voorbije maanden nieuwe contracten afgesloten voor 

energie door deel te nemen aan een groepsaankoop door het 

Vlaams Energiebedrijf. De kost voor de brandpolis is eind 2015 

al teruggebracht van ongeveer 81.500 euro naar 68.000 euro. 

Door een nieuwe offerte uit te schrijven, is dat verder gereduceerd 

tot ongeveer 55.000 euro. Ook voor het poetsen van de 

gemeenschappelijke delen is een nieuwe prijsvraag gestart,” aldus 

Dominique. 

“Deze besparingen zullen nog niet in de nieuwe huurprijs voor 

2018 te merken zijn – die wordt berekend op basis van de kosten 

van afgelopen jaar. Vanaf 2019 zal het gedeelte vaste kosten in de 

huurprijs wel wat zakken”.

“Betaalbaar wonen is voor onze huurders cruciaal. Daar zullen 

we aandacht aan blijven schenken”, aldus Jozef en Dominique. 

“En goed wonen! Daarom wenst Hacosi alle huurders en onze 

huisvestingspartners een gezellig en warm eindejaar toe”.
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Cindy Gulix is de boekhoudster van Hacosi. Ze werkt sinds 

6 jaar voor de maatschappij en runt in haar eentje de 

financiële dienst. Cindy heeft in totaal 15 jaar ervaring als 

boekhoudster.

Van waar kennen de huurders je?

“Ik werk ‘achter de schermen’. Heel af en toe kom ik wel 

in contact met onze huurders. Als ze vragen hebben over 

het deel ‘vaste lasten’ in de huurprijs, ben ik het die uitleg 

geeft. Die vaste lasten zijn kosten voor het onderhoud, 

verlichting en verwarming van de gemeenschappelijke 

delen die we mogen doorrekenen. Deze worden berekend 

op basis van de kosten die in de periode van 1 november  

tot 31 oktober van het voorbije jaar werden gemaakt. Ik 

heb net de berekening van de vaste lasten voor 2018 

afgerond. Een overzicht hiervan krijgen alle huurders 

toegestuurd, samen met hun huurprijsberekening. Hacosi 

vraagt regelmatig prijzen op en doet al het mogelijke om 

die kosten te drukken”. 

Is dat niet eenzaam werken, alleen op een dienst? 

“De financiële dienst van Hacosi, dat is inderdaad maar 

één persoon. Ik ben dus een eenmansdienst,” lacht Cindy. 

“Eenzaam? Helemaal niet. Ik heb veel contact met mijn 

collega’s. Want naast boekhouding voer ik ook taken uit 

zoals financiële planning, subsidie-aanvragen, ...” 

Dan ben je ook je eigen baas? 

“Als ik onze directeur buiten beschouwing laat, wel. Ik 

heb inderdaad veel autonomie, maar er zijn regelmatig 

werkpieken waaraan niet te ontsnappen valt: het indienen 

van de balans, de jaarrekening, de algemene vergadering, 

...”. 

“Ik werk hier heel graag. In totaal zijn we met 18 mensen. 

Fijne collega’s moet ik zeggen.”

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

14

Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Cindy Gulix
boekhoudster

Onze dienst huisvesting: veel administratie, 
maar ook veel persoonlijk contact!
De dienst huisvesting van Hacosi begeleidt kandidaat-huur-

ders en huurders van A tot Z. Daar zetten vier vrouwen zich 

voor in. Onder leiding van Leen Alloing doen Diane Clauwers, 

Donja Mebis en Valerie Hoeben de administratie van elke 

kandidaat-huurder en huurder.

Het begint bij de inschrijving op de wachtlijst. Aan ons loket 

vind je hiervoor meestal Diane en Valerie terug. Zij begeleiden 

de kandidaat-huurders bij het bepalen van hun voorkeuren en 

volgen hun dossier administratief op.

Alle oneven jaren worden de kandidaturen geactualiseerd. Tot 

op heden gebeurt dit nog altijd schriftelijk en als je weet dat er 

ongeveer 2.000 kandidaat-huurders op onze wachtlijst staan, 

heb je een idee van de omvang van het werk.

Wanneer een kandidaat-huurder akkoord gaat met een toewij-

zing, wordt er een huurdersdossier opgemaakt. Donja ontvangt 

de huurder op ons kantoor voor ondertekening van de huur-

overeenkomst en geeft uitleg over onze manier van werken.

Verder volgt de dienst het huurdersdossier op: huurachter-

stallen en bijwoningen (Donja), gevallen van domiciliefraude 

(Valerie), klachtenbehandeling (Leen),… 

Een andere grote brok van het werk van de dienst huisvesting 

zijn de huurprijsaanpassingen. Jaarlijks in december krijgen al 

onze huurders een nieuwe huurprijsberekening. Dan houden 

we extra openingsdagen en staat iedereen van de dienst 

paraat om de huurders verder te helpen. Maar ook tussendoor 

kan er een aanpassing van de huurprijs gebeuren. Hiervoor 

kunnen de huurders terecht bij Diane en Valerie.

Je ziet het, iedereen binnen de dienst huisvesting heeft zijn 

eigen specialiteit, maar we kunnen elkaars werk altijd overne-

men. Hierdoor kunnen we onze service ten alle tijden garande-

ren, ook wanneer een collega afwezig is.

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/hacosi.cvba
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01/01/2018 De gestructureerde mededeling die bij elke 

betaling moet staan.

DIT KADER GOED NAKIJKEN!

Wie van de kinderen is nog ten laste en ontvangt 

kinderbijslag?

Het netto belastbaar inkomen + het niet-

belastbaar vervangingsinkomen van het 

referentiejaar (2015) per inwoner.

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)

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. 

Is het lager dan het minimale gezinsinkomen (berekend 

op de wettelijke leeflonen)? Dan wordt er verder gerekend 

met dit minimale gezinsinkomen. 

05. Het geïndexeerde netto belastbaar gezinsinkomen 

gedeeld door 55

06. Afhankelijk van de basishuurprijs

07. De reële huurprijs moet tussen een vastgelegde 

minimum- en maximumwaarde vallen.

08. Huurprijs zonder vaste kosten en zonder garage/

standplaats/berging

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

huurprijsberekening)

10. Huurprijs van de garage/autostandplaats/berging

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)

NOODNUMMERS VOOR ELKE 
PANNE
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Jouw huurprijsberekening voor 2018
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10 Tips om deze winter je energiefactuur in 
te perken:
1. Zorg dat je de goedkoopste leverancier hebt. Je kan 

dit nagaan via de website www.vreg.be.

2. In de kamers die je niet vaak gebruikt, hoef je niet 

veel te verwarmen. Daar kan je de radiator een stuk minder 

hard zetten om geen energie te verspillen. 

3. Investeer in dikke truien en leg een dekentje in de 

zetel. Je hoeft geen kou te lijden, maar vaak is dat voldoende 

om je weer comfortabel te voelen zonder de thermostaat aan 

te raken. 

 

4. Verluchting is zeer belangrijk. Een vochtig huis voelt 

algauw als een koud huis aan, waardoor je de neiging hebt om 

de verwarming wat harder te zetten. Zet regelmatig de ramen 

open om een frisse wind door de kamers te laten waaien, maar 

draai op dat moment dan wel de radiators dicht. 

5. Zet je verwarming ’s nachts wat lager, maar ook niet 

té laag. Als je woning opnieuw moet opwarmen kost dat vaak 

meer energie dan de warmte gewoon op peil houden. 

6. Zet de verwarming al een uurtje voor je gaat slapen 

wat lager. 

7. Laat geen lichten branden.  

8. Sluit je gordijnen. Zelfs dunne exemplaren hebben een 

gunstig effect op je energieverbruik 

9. Dek je verwarmingstoestellen nooit af met handdoe-

ken of andere zaken. 

10. Langdurig op vakantie? Zet je verwarming dan niet he-

lemaal uit. Een minimumtemperatuur van ongeveer 5 graden 

houdt de woning vorstvrij.

Hacosi heeft een permanentiedienst 7 dagen op 7, 24 

uren op 24 voor:

- liften: contactgegevens vind je terug in de lift

- centrale verwarming en warm water:

Cofely, tel: 011/34 64 23

Buiten de kantooruren kan je in dringende gevallen 

contacteren voor:

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

- verstoppingen van collectieve afvoerbuizen (enkel 

appartemensgebouwen): Rioclean, tel: 0800/90 199

- sloten: een slotenmaker uit uw buurt

- Voor storingen aangaande het openbaar 

waterdistributienet en je watermeter:

Watergroep, tel: 02 238 96 99

- Voor storingen aangaande het openbaar elektriciteitsnet 

en je elektriciteitsmeter: Infrax, tel 078 35 30 20

- Voor gasreuk: Infrax, tel 0800 60 888

In noodsituaties kunnen jullie contact opnemen met de 

betreffende hulpdiensten (brandweer, politie).

Opgelet: 

- Voor verstoppingen van collectieve afvoerbuizen (enkel 

appartementsgebouwen), elektrische defecten en sloten is 

Hacosi binnen de kantooruren het eerste aanspreekpunt. 

- Voor herstellingen ten laste van de huurder sta je zelf in 

(zie reglement van inwendige orde dat je bij de nieuwsbrief 

van september 2017 ontving).

- Facturen van de slotenmaker worden terugbetaald indien 

aangetoond kan worden dat de tussenkomst ten laste van 

Hacosi is. 

Meldingen van dringende en niet dringende herstellingen 

kan je buiten de kantooruren inspreken op het 

antwoordapparaat of mailen naar info@hacosi.be.

Probleem met verwarming
of warm water? Bel Cofely! 
Elisabeth Capiot, 86 jaar, viel op zaterdag 26 augustus 

zonder warm water. “Ik had het nummer van Cofely bij 

de hand en heb niet lang moeten wachten tot ze langs 

kwamen. De waterpomp was defect, denk ik. Ik ben door 

de mensen van Cofely heel goed geholpen. Het was goed 

geregeld.”

Wie geeft ons de meeste likes op 
facebook?
Die eer komt toe aan Philomena Ryckx , 81 lentes jong en 

op haar tachtigste door haar zonen op het digitale spoor 

gezet. “Ik heb internet altijd tegen gehouden, maar toen 

ik 80 werd heb ik me toch laten omkopen. Ik volg Hacosi 

nu op Facebook, ja. Of ik ze ‘like’? Is ’liken’ hetzelfde als 

‘vind ik leuk’ aanklikken? Ja dat doe ik geregeld. En ik 

heb daar inderdaad gezien dat de mensen van Hacosi 

hebben deelgenomen aan Dwars door Hasselt. Dat stond 

ook in de krant. Ik lees ook de Humo digitaal... “. Ze heeft 

met haar vier jongere zussen een Facebookgroep. Het 

zal moeilijk zijn voor jongere huurders om haar als meest 

actieve volger te onttronen.

EVENTS & DATA:
- Extra openingsdagen: 

Enkel voor vragen over de huurprijsberekening.

Dinsdag 12 en 19 december van 9 uur tot 12 uur,

donderdag 14, 21 en 28 december van 9 uur tot 12 uur.

- Huurprijsaanpassing voor 2018:

Gegevens voor een huurprijsaanpassing moeten vóór 

31/12/2017 aangeleverd worden!!!

- Sluitingsdagen: 

Maandag 25 en dinsdag 26 december, maandag 1 en 

vrijdag 5 januari, maandag 2 april.

Vanaf 1 januari 2018 krijgen al onze huurders een nieuwe huurprijsberekening. Deze valt in de tweede week van 

december in de brievenbussen. Maar hoe lees je zo een berekening? Wat kan je zelf nakijken?

Hacosi zet in op domiciliefraude
Wat is domiciliefraude?

Als huurder van Hacosi ben  je verplicht gedomicilieerd 

te zijn in de huurwoning en er ook je hoofdverblijfplaats 

te hebben. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar je als 

gezin of alleenstaande effectief woont. Woon je elders, 

en is dus je hoofdverblijfplaats niet de sociale woning, 

dan pleeg je domiciliefraude. 

Hacosi zet in op de bestrijding van domiciliefraude. 

Dat doen we om principiële redenen en omdat het totaal 

onaanvaardbaar is dat een woning niet bewoond wordt 

terwijl er lange wachtlijsten zijn voor het verkrijgen van 

een sociale woning. 

Hacosi voert bij vermoedens van niet-bewoning 

een onderzoek. De sanctie van het niet-bewonen 

van je sociale huurwoning is de opzeg van je 

huurovereenkomst.

Bijwoonst moet aangevraagd worden.

Ook iemand bij je laten wonen zonder dit te melden 

aan Hacosi is domiciliefraude. Als er iemand wil komen 

bijwonen, moet je dit eerst schriftelijk aanvragen. 

Komen we te weten dat er bij een huurder iemand 

inwoont en dit niet gemeld heeft, dan stelt Hacosi een 

onderzoek in. Stellen we vast dat je inderdaad iemand 

laat inwonen zonder onze toelating dan volgen er 

sancties. Hacosi kan de misgelopen huur alsnog innen of 

je huurovereenkomst opzeggen.

Huurprijs aanpassen doorheen het jaar

Dit kan op volgende momenten:

- Als je huidig gemiddelde inkomen, berekend over drie 

opeenvolgende maanden, met minstens 20% gedaald is 

ten opzichte van het inkomen van 2015.

- Als iemand op pensioen gaat van wie het inkomen 

wordt meegerekend. 

- Bij overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst 

van wie het inkomen wordt meegerekend.

- Als er iemand komt bijwonen van wie het inkomen 

wordt meegerekend.

Meer informatie hierover vind je bij de brief met je 

nieuwe huurprijsberekening.

Extra openingsdagen

Wij helpen je graag verder met vragen over je 

huurprijsberekening tijdens onze speciale zitdagen.

- Dinsdag 12 december:  9 uur - 12 uur

- Donderdag 14 december: 9 uur - 12 uur

- Dinsdag 19 december:  9 uur - 12 uur

- Donderdag 21 december: 9 uur - 12 uur

- Donderdag 28 december: 9 uur - 12 uur


