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verhuurders
premies en advies 
onder één dakpunt

Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

verhuurderspunt@stad.gent

www.stad.gent/verhuurderspunt 

09 266 76 80 
(bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur)

Zitdag op afspraak  
dinsdag (van 16.30 tot 19.00 uur)  
en vrijdag (van 9.00 tot 12.30 uur)



verhuurders
gratis begeleiding  
bij renovatiepunt

   Wil je je huurwoning verbouwen?

    Twijfel je of je in orde bent met 
de woonkwaliteitsnormen en andere wetgeving?

     Wil je iets veranderen in je huurwoning,  
maar kijk je op tegen het werk?

Wij bieden gratis advies en ondersteuning.



          ADVIESGESPREK EN HUISBEZOEK

Maak een afspraak bij het Verhuurders
punt voor de opstart van je renovatie
traject. Tijdens het adviesgesprek krijg je 
alle nodige informatie en plannen we een 
huisbezoek in.

Een renovatiebegeleider en een woning
controleur van het Verhuurderspunt 
komen langs in de huurwoning. 

 › De woningcontroleur kijkt 
of de woning voldoet aan de 
woonkwali teitsnormen van de 
Vlaamse Codex Wonen. De con
troleur maakt een technisch 
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 verslag op: wat is goed en wat 
moet aangepakt worden om in 
orde te zijn met de regelgeving?

 › De renovatiebegeleider vertaalt 
het technisch verslag in een 
praktisch renovatieadvies.

 › Tijdens het huisbezoek geven 
beiden al advies over mogelijke 
oplossingen.

Heb je al een huurder? Als de 
huurwoning verhuurd is, wordt het 
huisbezoek gepland in samenspraak met 
de huurder. Het Verhuurderspunt kan je 
daarbij ondersteunen.

Wat staat er in het renovatieadvies?

 › Welke werken prioritair zijn en dus 
nodig zijn om in orde te zijn met 
de regelgeving.

 › Welke energiebesparende 
maatregelen mogelijk zijn.

 › Voor wie graag of in de toekomst wil 
 verhuren via een sociaal verhuur

kantoor: welke maatregelen hiervoor 
nodig zijn.

 › Welke premies of leningen je kunt krijgen 
voor de werken die je eventueel uitvoert.

Als verhuurder ontvang je dit renovatie
advies na het huisbezoek. Je kunt er ook 
voor kiezen om het advies te bespreken 
met de renovatie begeleider.
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          AAN DE SLAG 

          ATTEST & PREMIES

Als het einde bijna in zicht is, vergeet dan 
deze 2 dingen niet:

Vraag een conformiteitsattest aan. 

Vraag premies aan en krijg zo wat geld 
terug van de verbouwingswerken. 
 
Voldoe je aan de voorwaarden van de 
subsidie voor de renova tie van huur

Samen met de renovatiebegeleider
De renovatiebegeleider helpt je om
 › de volgorde van de werken te bepalen.
 › aannemers aan te schrijven.
 › offertes te vergelijken.
 › de werken op te volgen.

Op eigen houtje
Je kunt natuurlijk ook zonder begelei-
ding van het Verhuurderspunt de woning 
renoveren. Als je werken uitvoert zonder 
aannemer, dan moet je dit overleggen 
met de renovatiebegeleider. Anders kom 
je niet in aanmerking voor de subsidie 
voor renovatie van huur woningen van de 
Stad Gent.

Is de woning nog verhuurd?
Sommige werken kunnen gebeuren 
terwijl de woning bewoond is, maar 
dit is natuurlijk niet altijd mogelijk of 
evident. Het Verhuurders punt kijkt samen 
met jou en de zittende huurder naar 
mogelijke oplossingen.

Wil je toch geen 
verbouwingswerken doen?
Geen probleem. Je kiest als eigenaar van 
de woning zelf of en welke werken je aan 
je woning wilt doen. Het is wel belangrijk 
om te weten dat verhuren enkel mag 
als je woning voldoet aan de Vlaamse 
Codex Wonen.

woningen van de Stad Gent? Dan kun 
je tot 15.000 euro  ontvangen.

Het Verhuurderspunt helpt je graag 
verder bij het aanvragen van renovatie
premies en een conformiteitsattest.
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