
Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw . Groenlaan 54 . 9550 Herzele . 053/39 40 70 . info@svkzovl.be  

 

 

 

 

Betreft: Info voor eigenaars en verhuurders 
 

 

Geachte  

 

U wenst uw huis, appartement of studio te verhuren, maar u wilt zelf niet (meer) 

instaan voor het beheer van de huurwoning? Dan vormt het sociaal verhuurkantoor de 

ideale partner om uw woning te verhuren.. 

 

 

“Omdat (ver)huren eenvoudig kan zijn” 
 

 

Sociaal Verhuurkantoor  Zuid Oost-Vlaanderen 

 

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost-Vlaanderen is één van de meer dan vijftig door 

de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde SVK’s. Wij zijn actief in de regio 

Zuid Oost-Vlaanderen en werken nauw samen met ocmw /gemeente. In 2013 zijn de 

aangesloten leden Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, 

Herzele, Kluisbergen, Lede, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-

Houtem, Zingem, Zottegem en Zwalm. 

 

U sluit een hoofdhuurcontract af met het SVK ZOVL voor een periode van minstens 9 

jaar, waarbij het SVK op zijn beurt de woning onderverhuurt aan een sociale 

doelgroep, die hiervoor aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen. Wij streven 

naar het huren en verhuren van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. 

 

U kan genieten van alle voordelen en zekerheden uit de private Woninghuurwet, 

zonder de vele zorgen die ermee gepaard gaan. Aan het begin van de huurperiode 

wordt door het SVK een plaatsbeschrijving opgemaakt, er wordt een brandverzekering 

afgesloten, enz. Gedurende de huurperiode staat het SVK in voor de organisatie van 

herstellings- en onderhoudswerkzaamheden die ten laste vallen van de huurder. 

 

De  voordelen 

 

Bij verhuur aan ons kantoor werkt u samen met een professionele partner: 

 

 garantie op huurbetaling; 

 enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten; 

 het vermijden van langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende 

leegstandsheffing; 

 onderhoud van de woning, met de garantie dat de woning in een goede staat wordt 

teruggegeven (mits rekening van eventuele slijtage); 

 recht op renovatie- en energiepremies; 

 kosteloze service van prospectie tot verhuring. 
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Wat verwacht het SVK ZOVL van u? 

 

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost-Vlaanderen vraagt geen commissieloon, maar 

wel een billijke huurprijs (iets lager dan de marktprijs). Deze huurprijs varieert en is 

afhankelijk van o.a. de grootte van de woning, aantal slaapkamers, de kwaliteit van de 

woning, de ligging,…. 

 

De woning dient conform te zijn met de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, 

gezondheid, woningkwaliteit). Na een woningbezoek door één van onze technische 

medewerkers ontvangt u een technisch verslag waarin, zo nodig, enkele opmerkingen 

worden opgesomd waarmee rekening dient gehouden te worden opdat de woning 

geschikt is om te verhuren.  

 

Renovatie? 

 

Is uw woning aan renovatie toe? Hierbij biedt het SVK Zuid Oost-Vlaanderen extra 

voordelen. Zo wordt u op correct geïnformeerd over de werken die er dienen 

uitgevoerd te worden en welke premies u hiervoor kan krijgen.  

 

 Verbeteringspremie: aanpassing elektriciteit, behandeling vocht… 

 Renovatiepremie: tot 30% premie van het totaalbedrag van de werken (voor 

minstens 10.000 euro aan werken); 

 Fiscale voordelen: geen geïndexeerd KI gedurende 9 jaar,... 

 

Indien u de renovatiewerken uitvoert in een woning die u verhuurt aan het SVK  Zuid-

Oost-Vlaanderen, hebt u recht op belastingvermindering.  

 

Voor meer informatie over premies van de Vlaamse overheid, de provincies of de 

gemeenten, surf naar:  

 

www.wonenvlaanderen.be 

www.vmsw.be 

www.premiezoeker.be 

www.eandis.be 

 

Indien een dergelijke SVK-werking uw interesse heeft gewekt, aarzel dan niet om ons te 

contacteren voor meer informatie! 

 

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen 

vzw 

Groenlaan 54,  

9550 Herzele 

 

053/39 40 70 

info@svkzovl.be 


