
Inschrijvingsformulier garage/ staanplaats/ individuele berging 2021 Eigen Gift Eigen Hulp 

 

Datum aanvraag inschrijving:……………………………………………………………………………………………………... 

Naam Huurder:…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sociale huurders Eigen Gift Eigen Hulp 

- Krijgen voorrang om een garage/staanplaats/berging te huren 

- Ondertekenen een huurcontract 

- Betalen geen huurwaarborg 

- Opzeg loopt ten einde op het einde van de huidige maand 

- Na een plaatsbeschrijving ontvangt u de sleutels 

 

Niet- sociale huurders 

- Ondertekenen een huurcontract 

- Betalen €125 huurwaarborg voor een garage, maar geen huurwaarborg voor een staanplaats 

- Opzeg is drie maanden 

- Na een plaatsbeschrijving ontvangt u de sleutels 

 

Hoe bezorg je ons dit document terug? 

- Kom langs tijdens de openingsuren (dinsdag en vrijdag van 9u-11.30u en donderdag  

van 14.30u- 18u) 

- Mail naar Hanne@egeh.be 

- Voor meer info bel naar 056/ 73 81 11 toets 3 

 

*** Vergeet uw keuzes niet aan te duiden op het tweede blad en het blad te ondertekenen*** 

 

 



Waar wil je een garage, staanplaats of berging huren? 

Duid aan in welk gebouw/straat je een garage, staanplaats of berging wil huren: 

Staanplaatsen Huurprijs  
Sociale Huurder 

Huurprijs 
Niet Sociale Huurder 

Ik wil huren 

Ter Groenen Boomgaard €28.05 €33.94  

Spijker €22.61 €27.36  

Schardauw €22.61 €27.36  

Andries (bovengronds) €19.04 €23.04  

Repel €44.43 
€11.11 (1 plaats) 

€53.76 
€13.44 

 

 

Garages Huurprijs  
Sociale Huurder 

Huurprijs 
Niet Sociale Huurder 

Ik wil huren 

Rodekruisplein €39.60 €47.92  

Beukenlaan €39.60 
€42.14 
(elektrische poort) 

€47.92 
€50.99 
(elektrische poort) 

 

Boomgaardstraat €39.60 €47.92  

Vlasbloemstraat €39.60 €47.92  

Spijker €38.97  (6 garages) 
€33.40  (3 garages) 

€47.15 (6 garages) 
€40.41 (3 garages) 

 

Andries (ondergronds) €50.77  (8 garages) 
€57.12  (3 garages) 
€63.46  (9 garages) 
€57.69 (3 garages) 
€62.94  (1 garage) 

€61.43 (8 garages) 
€69.12 (3 garages) 
€76.79 (9 garages) 
€69.70 (3 garages) 
€76.16 (1 garage) 

 

Andries (bovengronds) €62.94 €76.16  

Brakel €63.08  (14 garages) 
€68.61 (2 garages) 
€55.33 (2 garages) 

€76.33 (14 garages) 
€83.02 (2 garages) 
€66.95 (2 garages) 

 

 

Bergingen Huurprijs  
Sociale Huurder 

 Ik wil huren 

Andries €6.35   

Repel €6.35   

 

 

Handtekening voor akkoord door de huurder of de contactpersoon: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


