
Woning : 

I. GEGEVENS Afdrukdatum :

Referentie huurder :

Referentie woning : 

A) HUURDER

Gezinsinkomen : totaal van alle inkomsten uit het gezin (jaar 2014)

Geïndexeerd inkomen : gezinsinkomen + index

Begrenzing (min. leefloon) : minimum inkomsten voor deze gezinssamenstelling

Aantal personen ten laste : personen waarvoor een korting toegekend wordt

B) WONING

Marktwaarde :

Basishuurprijs (BH) : 

Patrimoniumkorting : korting afhankelijk van ouderdom woning

Minimale huurprijs : minimum reële huurprijs voor deze woning 

II. GEZIN Naam Fact Ptl Inv

Hoeveel % van het inkomen dat wordt meegerekend

1 = volledig

-- 0,5 = de helft (inwonende ouder - 65jaar)

0 = niets (inwonende ouder +65jaar of 

     invaliditeit +66% tot de 2de graad Invaliditeit

J = Ja

Persoon ten laste N = Nee

0 = niet ten last

0,5 = co-ouderschap (9 euro korting)

1 = kind ten laste of inv. volwassene (18 € korting)

2 = kind ten laste met invaliditeit (36 € korting)

III. BEREKENINGEN

1) 1/55 van het inkomen 8) Te betalen huurprijs : =

2) Patrimoniumkorting - 9) Huurlasten :

3) Gezinskorting - Vergoedingen +

4) Aangepaste huurprijs = o.a.

5) Begrenzingen

1) maximaal de basishuurprijs - indien 4) boven maximale huurprijs zit (AFTREK)

2) minimaal de minimale huurprijs + indien 4) onder minimale huurprijs zit (OPLEG) extra kosten te betalen aan Eigen Haard

6) Reële huur : = huur zonder huurlasten vb: brandverzekering, gemeenschappelijke 

7) Huurtoelagen : - delen, onderhoud,...

o.a.

8) Te betalen huurprijs : = huur Onderhoud +

 zonder huurlasten o.a. Centrale verwarming

Verbruiken +

HUURWAARBORG: een overzicht van uw huurwaarborg en rente o.a.

kunt u op eenvoudige vraag eenmaal per jaar bekomen

Sociale korting bedrag dat je minder moet betalen dan 10) Andere verhuringen : + vb garage

op de private markt 11) Aandelen : +

Gestructureerde mededeling 12) Maandelijks te betalen huur     Euro = maandelijks te betalen 

OGM-nr : ++500/2000/40143++

Betaal steeds met dit OGM-nummer tegen de 10de van de 

lopende maand op rekening BE12 2850 4500 4692

Inkomen

ECHTGENO(O)TE

ZOON

DOCHTER

Inkomen per gezinslid HUURDER

Geindexeerd inkomen : door 55

personen ten laste, invaliditeit
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prijs dat je zou betalen op de privémarkt, of maximum huurpijs

Geboortedatum Relatie tov ref.huurder

brandverzekering                        

aan Eigen Haard 

,,,

Codes van Eigen Haard

(naakte huurprijs + huurlasten
+ andere verhuringen)


