
Op maandag 16.03.2020 werd het onthaal met onmiddellijke ingang gesloten. Dit om te voorkomen 
dat huurders, kandidaat-huurders en personeelsleden op een beperkte oppervlakte aanwezig zijn. 
Tot nader order gelden deze richtlijnen tot 3 april 2020. Mogelijk worden deze verlengd afhankelijk 
van de richtlijnen vanuit Volksgezondheid. 

Om de werking van Eigen Gift Eigen Hulp niet in het gedrang te brengen worden volgende wijzingen 
doorgevoerd: 
 

1. Inschrijvingen 

Inschrijvingen kunnen op de volgende wijze:  
 

 je belt naar EGEH met je rijksregisternummer bij de hand. Je geeft je rijksregisternummer door en 

deelt de samenstelling van je gezin mee. De bediende zal je inschrijvingsformulier invullen. Dit 

wordt opgestuurd en je kan de ingevulde gegevens controleren en het formulier ondertekend 

terugsturen. 

 Het inschrijvingsformulier wordt op de website geplaatst. U kunt dit online afhalen, afdrukken en 

naar het kantoor opsturen. 

Uitzonderlijk wordt het toegestaan om op latere datum je keuze aan te passen als er misverstanden 

zouden zijn. Vanaf het ogenblik dat de ‘Coronamaatregelen’ opgeheven worden zullen we hierover 

verder communiceren en een aantal extra onthaaldagen organiseren waarbij er extra toelichting zal 

worden gegeven. 

Uiteraard is het belangrijk dat je de documenten goed leest, zorgvuldig checkt of je keuzes correct zijn 

en dan pas terugstuurt. 

De inschrijvingsdatum is de datum waarop we het formulier ontvangen in de brievenbus of via mail.  

 

2. Toewijzingen 

Vanuit de Dienst Huurders worden geen toewijzingsbezoeken gepland.  De Dienst Huurders 
stuurt  foto’s naar de kandidaten die interesse hebben in een appartement of woning.  Indien de 
kandidaat akkoord gaat om te huren, worden alle documenten per mail of per post opgestuurd.  Men 
kan de documenten terug mailen of in de post doen. Indien een kandidaat twijfelt omdat men het 
appartement niet ‘live’ kan zien, zal uitzonderlijk de termijn verlengd worden tot 3 april 2020. Voor 
deze appartementen of woningen zal tijdelijk geen toewijzing plaatsvinden.  

  
3. Huurovereenkomsten 

Te ondertekenen huurovereenkomsten worden opgestuurd en dienen ondertekend teruggestuurd te 

worden binnen de 2 dagen, pas nadien wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt en kunnen de sleutels 

aan de nieuwe huurder afgegeven worden. 
 

4. Plaatsbeschrijvingen bij intrede 

Plaatsbeschrijvingen bij intrede gebeuren in afwezigheid van de huurder. De plaatsbeschrijving wordt 

per aangetekende post opgestuurd. De sleutels van de woning kunt U ophalen op het onthaal NA 

afspraak. We verzoeken je op tijd te zijn zodat er geen overlap is met andere afspraken. 

Je krijgt 8 dagen de tijd NA ONTVANGST VAN DE PLAATSBESCHRIJVING om te reageren op de 

plaatsbeschrijving indien je er opmerkingen op hebt. Indien er geen opmerkingen zijn, stuur je de 

plaatsbeschrijving ondertekend terug. Het niet reageren wordt begrepen als een stilzwijgend akkoord. 

 



Ook de meterstanden worden genoteerd , en er wordt een foto genomen van de meterstanden ter 

staving. 
 

5. Plaatsbeschrijvingen bij uittrede 

Plaatsbeschrijvingen bij uittrede gebeuren in afwezigheid van de huurder. De vertrokken huurder deelt 

op voorhand zijn/haar nieuw adres mee aan Eigen Gift Eigen Hulp. 

Je hebt een huuropzeg gedaan en dient de sleutels te overhandigen. Wat nu? 

o     We maken telefonisch een afspraak in Eigen Gift Eigen Hulp voor de afgifte van de sleutels en je 

deelt je nieuw adres mee. De meterstanden worden de werkdag voordien opgenomen door Eigen 

Gift Eigen Hulp en worden ter ondertekening voorgelegd bij afgifte sleutels. 

o      Je krijgt een ontvangstbewijs voor de afgifte van de sleutels. 

o       Je ontvangt op je nieuw adres de plaatsbeschrijving en krijgt hiervoor 8 dagen de tijd om schriftelijk 

te reageren indien U niet akkoord bent. 

o       De Dienst Woningen van Eigen Gift Eigen Hulp bekijkt Uw opmerkingen en U ontvangt een reactie 

hierop. Indien je wel akkoord bent onderteken je de documenten en stuur je deze terug. Het niet-

reageren wordt als een akkoord beschouwd. 
 

6. Herstellingen 

Je hebt een defect in je woning. Wat nu? Sowieso meld je het defect aan de diensten van Eigen Gift 

Eigen Hulp. De Dienst Woningen  zal beoordelen of het om een dringend defect gaat of niet. Bij 

dringende defecten wordt de herstelling uitgevoerd.  

Wij verzoeken U op voorhand Uw woning te verluchten, alle ramen open te zetten en bij het 

huisbezoek fysiek afstand te nemen van de betrokkene. Indien de woning onvoldoende verlucht is of 

de fysieke afstand niet wordt gerespecteerd, zullen onze aannemers geen herstellingen uitvoeren. 

We vragen ook om zoveel als mogelijk per mail te communiceren. De medewerkers van Eigen Gift 

Eigen Hulp werken van thuis uit. Op deze manier zullen Uw vragen het snelste beantwoord worden. 

Via shm@egeh.be zullen Uw vragen doorgestuurd worden naar de betrokken medewerker die zal 

antwoorden. 

In ieder geval, indien U niet weet wat U moet doen, iets niet goed begrijpt kan het team van Eigen Gift 

Eigen Hulp U telefonisch bijstaan. 

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. We gaan ervan uit dat iedereen op een 

respectvolle en menselijke manier zal omgaan met deze maatregelen. Enkel op deze manier kunnen 

we het virus indijken. 
 

7. Contacteren Dienstverlening EGEH 

Eigen Gift Eigen hulp is tijdens de weekdagen als volgt te bereiken: 

 Telefonisch op weekdagen van 9u tot 11u30 bij hoogdringendheid 

0475/32 01 02 voor de Dienst Woningen (technische dienst) 

056/73 81 11 voor de sociale dienst 

 Via mail: shm@egeh.be (de e-mails worden dagelijks gelezen) 

 Via een brief in de brievenbus 

 Website (contactformulier): https://www.eigengifteigenhulp.be/contact/ 
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