
Wat moet je doen als er iemand komt bijwonen in de woning?

 

01

Tijdelijke

bijwoonst

Wanneer er iemand minder dan 3

maanden komt bijwonen in de woning,

spreken we van een tijdelijke bijwoonst.

Voor een tijdelijke bijwoonst moet je

ook toestemming vragen. 

02 04

Nieuwe huurprijs

Bij een tijdelijke bijwoonst ontvang je
geen nieuwe huurprijs. Je oude
huurprijs blijft gewoon geldig. 

 
We controleren na 3 maanden of de

persoon niet meer in de woning
verblijft. Anders spreken we van een
duurzame bijwoonst en ontvang je

wel een nieuwe huurprijs.

Hoe melden?

Je bent als huurder verplicht om
Cordium binnen de 30 dagen op de

hoogte te brengen van de wijziging in
gezinssituatie. Je mag dit doen via

telefoon (011 26 45 60) en vervolgens
kiezen voor jouw regio) of via e-mail

(bwz@cordium.be).
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Toestemming

vragen
03 01

Duurzame

bijwoonst

Wanneer een persoon langer komt
bijwonen dan 3 maanden en meer

dan 8 dagen per maand in de
woning verblijft, spreken we van

een duurzame bijwoonst. 

Hoe melden?
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Als er iemand komt bijwonen in de

woning, moet je eerst toestemming

vragen aan Cordium. We moeten eerst

berekenen of je woning voldoende

groot is voor deze bijwoonst. Een

bijwoonst mag nooit leiden tot een te

kleine woning.

Toestemming

vragen

Wanneer de persoon die komt
bijwonen ouder is dan 18 jaar en
een eigen inkomen heeft, zal dit

inkomen meetellen in de
huurprijsberekening. Je zal een

nieuwe huurprijs moeten betalen
vanaf de eerste maand volgend op

de adreswijziging. Je ontvangt deze
per post.

Als er iemand komt bijwonen in de

woning, moet je eerst toestemming

vragen aan Cordium. We moeten eerst

berekenen of je woning voldoende

groot is voor deze bijwoonst. Een

bijwoonst mag nooit leiden tot een te

kleine woning.

Je bent als huurder verplicht om
Cordium binnen de 30 dagen op de

hoogte te brengen van de wijziging in
gezinssituatie. Je mag dit doen via

telefoon (011 26 45 60) en vervolgens
kiezen voor jouw regio) of via e-mail
(bwz@cordium.be). We kunnen jouw
dossier pas aanpassen wanneer de

wijziging is doorgevoerd door de stad
of gemeente.

Nieuwe huurprijs


