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Nieuw Verhuurderspunt: premies en advies
onder één dak

Verhuurders kunnen vanaf dinsdag 1 juni 2021 terecht bij het nieuwe

Verhuurderspunt van de Stad Gent. De consulenten van het Verhuurderspunt

staan verhuurders bij met raad en daad over alle regelgeving, en dat gratis en

zonder verplichtingen.

Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Een gezonde woningmarkt heeft nood aan voldoende, kwalitatieve en betaalbare

huurwoningen. In haar woonbeleid trekt de Stad Gent dan ook volop de kaart van

ondersteuning van de huurmarkt. Er komt heel wat kijken bij het verhuren van een woning. In

Gent biedt een groot deel van de private huurwoningen onvoldoende woningkwaliteit, en

voldoet niet aan de basiswoningkwaliteit van de Vlaamse Codex Wonen.

Verhuurders zijn tot op vandaag voornamelijk op zichzelf aangewezen. Organisaties die

verhuurders kwalitatief begeleiden zijn gericht op het verhuren zelf en geven geen totaaladvies

op maat. De Stad Gent biedt daarom vanaf nu een aanvullende dienstverlening aan de

particuliere verhuurder onder de vorm van een centraal aanspreekpunt, het Verhuurderspunt.

Een plaats waar verhuurders terechtkunnen voor informatie en advies op maat over alle

aspecten van het verhuurproces. Zo hoopt de Stad dat er meer kwalitatieve huurwoningen

beschikbaar komen op de huurmarkt.

Te veel woningen in Gent verkeren in slechte staat, zeker op de private
huurmarkt. Daarom zetten we in op ondersteuning en begeleiding van
verhuurders met een gamma aan premies, subsidies en begeleiding. Met het
Verhuurderspunt voorzien we in één centraal aanspreekpunt waar verhuurders
terechtkunnen met al hun vragen.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

Premies en advies onder één dak

Het Verhuurderspunt is er voor alle eigenaars die een huurwoning willen verbeteren, renoveren

of energiezuiniger maken. Concreet staan de consulenten ten dienste van verhuurders die

advies en ondersteuning wensen op juridisch, bouwtechnisch, administratief of bijvoorbeeld

financieel vlak. Via het Verhuurderspunt zijn er ook renovatiebegeleiders beschikbaar die

gericht adviseren, en op professionele wijze begeleiden wanneer de verhuurder ervoor kiest om

renovatiewerken uit te voeren.

 

De oprichting van het Verhuurderspunt betekent niet de vervanging van de bestaande

betrokken stadsdiensten. De consulenten begeleiden verhuurders naar de juiste stadsdiensten

én externe partners: de Energiecentrale, Dienst Toezicht en Wonen, OCMW Gent, Vlaamse

Overheid, Verenigde Eigenaars vzw, CIB, ... En dit in functie van de voor hen meest geschikte

aanpak van verhuur of renovatie. Tijdens het adviesgesprek is er ruimte en tijd om alle

mogelijke vragen rond verhuren te bespreken. En dat allemaal gratis, en zonder verplichtingen.



Het Verhuurderspunt is te vinden in het Administratief Centrum aan het Woodrow Wilsonplein

en is open op afspraak, dinsdag van 16.30 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. Het

Verhuurderspunt is elke voormiddag van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken via

09 266 76 80. Mailen kan naar verhuurderspunt@stad.gent.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie op stad.gent/verhuurderspunt

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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