
 

 

 

 

BIJLAGE 3: AANVRAAG HUURPRIJSAANPASSING 
 

 

 

 
Ik vraag een huurprijsaanpassing aan: 

 

 

NAAM + VOORNAAM: ____________________________________________________________________ 

 

ADRES: _______________________________________________________________________________ 

 

TELEFOONNUMMER: _____________________________________________________________________ 

 

 

Reden (vink aan wat voor jou van toepassing is): 

 

o Mijn huidig inkomen is (= van de voorbije 3 maanden) meer dan 20% lager dan het 

referentie-inkomen. 

o Ik heb een recenter aanslagbiljet. 

o Ik ben op pensioen vanaf 2018. 

o Mijn gezinssamenstelling is gewijzigd. 

 

 

Kijk op de achterzijde welke documenten je hiervoor moet aanleveren. Zonder de juiste 

documenten kunnen we niet kijken of je in aanmerking komt voor een aanpassing.   

 

 

 

 

DATUM: _____________________     HANDTEKENING:_______________ 

  



CHECKLIST AANVRAAG HUURPRIJSAANPASSING 
 

 
Welke documenten moet je bezorgen aan Cordium? 

 

1. De schriftelijke aanvraag (zie voorzijde) 

 

o noteer duidelijk je naam, adres en telefoonnummer 
o vink de reden aan waarom je een huurprijsaanpassing aanvraagt 
o onderteken het document 

 

2. Welke documenten moet je toevoegen om je huurprijsvermindering aan te vragen?  

 

a. Jouw huidig inkomen (= van de voorbije 3 maanden) is meer dan 20% lager dan 

het referentie-inkomen: 
 

Bewijs de inkomsten van jou en je gezinsleden van de afgelopen 3 maanden. Je 

dient de inkomsten te bewijzen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar, waarvoor je 

geen kinderbijslag meer ontvangt.  

               

   Dit kan je doen aan de hand van volgende documenten:  

  

o loonfiches 

o attest ziekte-uitkering van het ziekenfonds: aantal dagen en dagbedrag (een 

volledige maand is minstens 26 dagen) 
o attest syndicaat stempelgeld: aantal dagen en dagbedrag (een volledige maand 

is minstens 26 dagen) 

o uitkeringen beroepsziekten  
o andere …. (bijvoorbeeld aanmoedigingspremie, loopbaanonderbreking,…) 

 
! We hebben drie volledige maanden nodig. Dit kan ook een combinatie zijn van 
bovenstaande inkomsten (bijvoorbeeld loon, ziekte-uitkering en 
werkloosheidsuitkering). Je dient ons al deze attesten te bezorgen.  

 
 

b. Ik heb een recenter aanslagbiljet:  
 

Bezorg ons jouw recenter aanslagbiljet.  

 

 

c. Ik ben op pensioen vanaf 2018: 

 

Bezorg ons jouw brief van de pensioendienst met de aanvangsdatum van jouw 

pensioen en het bedrag. De andere gezinsleden moeten hun huidig inkomen ook 

aanleveren (zie punt a). 

 

 

d. Mijn gezinssamenstelling is gewijzigd:  

 

Bezorg ons een overzicht van jouw nieuwe gezinssamenstelling.  

 

 

 


