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NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING VANAF JANUARI 2023
Er zijn vijf elementen die jouw huurprijs bepalen in 2023:

• Jouw inkomen EN het inkomen van alle meerderjarige bewoners 
(behalve kinderen die nog ten laste zijn) 

• Jouw gezinstoestand / eventuele invaliditeit 

• De marktwaarde van jouw woning (dat is de prijs die je zou betalen voor een 
gelijkaardige woning op de private markt) 

• De energiecorrectie (voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag, 
maar je bespaart wel op je energiefactuur.) 

• De aanrekening van PV-forfait (= vergoeding voor zonnepanelen, enkel voor 
woningen met zonnepanelen)

Heb je nog vragen over je nieuwe huurprijsberekening?  
Neem dan zeker contact op met SWaL!

Bevroren huurprijzen: niet voor sociale huurwoningen
Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest 
energieverslindende woningen. Deze regeling geldt alleen voor private verhuring 
(waaronder ook verhuring via een SVK), NIET voor sociale verhuring.

H U U R P R I J S B E R E K E N I N G
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Begin december kreeg je de nieuwe 
huurprijsberekening in jouw brievenbus.

 BELANGRIJK!
Sommige huurders moeten ons nog 
documenten bezorgen:
• Attest invaliditeit van het 

ziekenfonds (mutualiteit)
• Attest pensioen
• Attest sociaal tarief

Bezorg ons deze attesten VOOR 

18 JANUARI 2023

H U U R P R I J S B E R E K E N I N G

HERBEREKENING VAN DE HUURPRIJS OP 
BASIS VAN JOUW INKOMEN NU
SWaL berekende de nieuwe huurprijzen voor al 
haar huurders. SWaL gebruikte hiervoor jouw 
belastbare inkomen van 2020.

We hebben gemerkt dat voor heel wat huurders 
de nieuwe huurprijs veel hoger ligt.

Wat als jij een hogere huurprijs hebt?
• Als jij denkt dat jouw gezinsinkomen NU veel 

lager is dan in 2020, bezorg je ons van alle 
gezinsleden met inkomen de loonbrieven, 
uitkeringen, leefloon van de laatste 3 
maanden (september, oktober, november). 
Voor kinderen die nog ten laste zijn moet je 
dit niet doen.

• Op basis hiervan berekent SWaL of jouw 
inkomen NU 20% lager is dan in 2020.

• Is jouw inkomen inderdaad 20% lager, dan 
geeft SWaL een huurprijsverlaging  
gedurende 6 maanden.
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PROPERE BUURTEN

SWaL houdt van propere buurten. Onze huurders ook!
In een wijk in Heverlee riep 1 van onze huurders de buurt op om iets te doen aan het 
probleem van sluikstorten. Hij had aandacht voor alle huurders in deze diverse wijk. 
Onze huurder verspreidde een briefje in 6 talen zodat alle buren dit konden 
lezen. Een sterk idee! En het werkte! 1 dag later was de rommel en het vuil weg.

Jammer genoeg is sluikstorten een probleem dat 
niet snel verdwijnt… Enkele maanden later lag er 
opnieuw afval.
Ondanks die tegenslag blijft onze huurder zich 
inzetten voor een propere buurt. Bedankt Paul!

SWaL doet een oproep aan ALLE huurders. 
Als we onze wijken proper willen houden, 
moet iedereen helpen! Anders lukt het niet.

DUS:
• Sorteer je afval correct.
• Zet het juiste afval op de juiste dag buiten voor de afvalophaling van de 

gemeente. Gebruik de afvalkalender!
• Gebruik vuilbakken als die er zijn.
• Zet geen oude rommel op straat. Breng het naar een containerpark in je buurt.

Surf ook eens naar mooimakers.be/wat-kan-jij-doen.
Daar vind je heel wat tips en kan je hulp krijgen bij het 
organiseren van een opruimactie!

4

http://mooimakers.be/wat-kan-jij-doen


In Vlaanderen komt ons aardgas uit Nederland.  
Nederland zal in de toekomst geen gas meer maken. In 

Vlaanderen schakelen we dus over naar een ander soort 
aardgas, naar rijk aardgas.

Vele huurders kregen een brief van Fluvius in de bus. 
Fluvius beheert het aardgasnetwerk in Vlaanderen.

De overschakeling gebeurt vanaf 1 september 2024!

WAT MOET JE DOEN?
• Voor de verwarmingsketel moet je NIETS doen. Er is geen enkel 

veiligheidsprobleem dus je moet je geen zorgen maken!
• Kook je op aardgas? Dan moet je zelf een technieker laten langskomen om de 

aansluiting van jouw gasvuur na te kijken. Je bent als eigenaar van je toestel 
hiervoor verantwoordelijk, SWaL kan dit niet voor jou doen.

Info op het internet:

VAN ARM GAS
NAAR RIJK GAS

• https://www.
gasverandert.be/nl

• https://www.vlaanderen.
be/bouwen-wonen-en-
energie/elektriciteit-en-
aardgas/omschakeling-
van-arm-naar-rijk-gas

• https://www.
fluvius.be/nl/blog/
aansluitingen/van-
arm-naar-rijk-gas
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EEN LAGERE  
ENERGIEFACTUUR IN

3 STAPPEN

De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Er zijn gelukkig heel 
wat manieren om te besparen op jouw energiekosten!

Zo verloopt de basis energiescan:
  
  De Energiesnoeier onderzoekt wat de oorzaak is van je hoge energiefactuur.

  De Energiesnoeier vergelijkt met behulp van de V-test het aanbod van de  
  verschillende leveranciers en kijkt of jouw energiecontract het beste is   
  voor jou.
  
  Je krijgt advies en tips om met kleine, meestal kosteloze acties    
  te besparen op elektriciteits- en verwarmingskosten.
  
  Indien nodig, installeert de Energiesnoeier voor jou een aantal gratis   
  energiebesparende producten, zoals spaarlampen, ledlampen,    
  buisisolatie, radiatorfolie, een spaardoucheknop, tochtstrips en/of een   
  verdeelstekker met aan/uit-schakelaar.

Jullie kunnen nog altijd een gratis energiescan aanvragen!
Hiervoor kan je terecht op volgende websites:
https://www.energiesnoeiers.net/energiescan.html
https://www.igo.be/inwoners/energie-renoveren/energiescan

Heb je hulp nodig om een energiescan aan te vragen? Bel of mail jouw wooncoach!

METENMETEN
IS WETEN!IS WETEN!

Als je een hoge energiefactuur hebt, moet je zoeken wat de oorzaak 
is. SWaL vertelde in vorige huurderskranten al dat sociale huurders 
recht hebben op een gratis energiescan. Een energiesnoeier komt 
dan langs bij je thuis en controleert de energiesituatie van je woning.

WIST JE DAT...

... er in elke regio een woonloket of IGO is waar je terecht kan voor vragen, hulp 
en begeleiding in verband met energiezuinig wonen, huren, het vinden van een 
geschikte woning, premies, enz...

https://www.vlaanderen.be/organisaties/woonloketten
https://www.igo.be/inwoners
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BETAAL JE BETAAL JE 
NIET TE VEEL?NIET TE VEEL?Sociaal tarief voor elektriciteit en 

aardgas (sociale maximumprijzen)

Hoe weet je of je recht hebt op het sociaal tarief?

Hiervoor surf je naar deze website en vul je de vragenlijst in:
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/
energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/heeft-u-recht-op-
het-sociaal

Heb je hier hulp bij nodig? Bel of mail jouw wooncoach, 
Hazel of Kevin!

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een lager tarief voor elektriciteit en aardgas. 
Dit wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt 
alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.

Het sociaal tarief is geen vast tarief. Het is een zeer voordelig tarief tegenover de gewone 
tarieven. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde 
afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies 
zoals bijvoorbeeld een kortingsbon bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine, 
koelkast, diepvries of droogkast.

Ga zeker eens kijken op de website welke voordelen er nog zijn:
https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-
maximumprijzen

WIST JE DAT...

... niet alle energieleveranciers 
automatisch het sociaal tarief 
toepassen?

Heb je hier recht op, contacteer 
dan zeker jouw leverancier om 
zeker te zijn dat het sociaal tarief 
voor jou wordt toegepast.

Energiecontracten vergelijken!
Iedereen verbruikt op een andere manier,
op andere tijdstippen energie. De goedkoopste 
energieleverancier voor jouw buur is daarom 
niet altijd ook de goedkoopste voor jou...

Energiecontracten vergelijken kan je snel en gratis via www.mijnenergie.be.

De prijsvergelijker op deze website is onafhankelijk van de energieleveranciers en je kan 
de energieprijzen van gas en elektriciteit vergelijken op basis van jouw jaarlijks verbruik of 
jouw type woning.
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ZELF AAN DE SLAG!ZELF AAN DE SLAG!

Sluimerverbruik

Slim omgaan met je energieverbruik bespaart je geld zonder dat het 
daarom minder aangenaam is thuis. Met hele kleine veranderingen kan je 
al heel wat besparen op jouw energiefactuur.

Elektrische toestellen zoals een TV, een computer of een 
koffiezetapparaat verbruiken energie zelfs wanneer je 
ze niet gebruikt. Zet die toestellen volledig uit. Trek de 
stekker uit het stopcontact of gebruik een stekkerdoos 
met een schakelaar. Trek zeker ook laadkabels van  
smartphones en tablets uit!

Deze top 5 vertegenwoordigt al een totaal 
aan sluimerverbruik van 64 euro / jaar.Computer met 

apparatuur

Oven met 
digitale klok

Muziek-
installatie

Koffiezet- 
apparaat

Tv met 
digicorder of 
dvd-speler

4 euro / jaar 

6 euro / jaar 

6 euro / jaar 

15 euro / jaar

33 euro / jaar

Verlichting
Vervang gloeilampen. Spaarlampen en LED-lampen zijn veel energiezuiniger! 

Doe het licht altijd uit in lege kamers, 
als er voldoende zonlicht is of als je 
jouw woning verlaat.

TIP! Duid het vakje aan als 
het je gelukt is om de tip op 
te volgen.
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Energiezuinig wassen
Met goede wasgewoontes kan je heel wat geld besparen!

Hoe gebruik je op een slimme manier je wasmachine?

Wassen op 30° of 40° is meestal warm genoeg. 
Jouw kleding zal ook minder snel verslijten! 

(Lakens was je wel best op 60°.)
Gebruik bij voorkeur een vloeibaar wasmiddel 
voor wasbeurten op lagere temperaturen. Dat 

werkt beter omdat het al opgelost is.

Gebruik bij voorkeur een vloeibaar wasmiddel 
voor wasbeurten op lagere temperaturen. Dat 
werkt beter omdat het al opgelost is.

Droog de was op een droogrekje buiten of met 
een raam open in plaats van in de droogkast.

Kies voor eco-programma’s. Die 
duren langer, maar zijn zuiniger
(30 tot 45% energiebesparing).

Is jouw was niet echt vuil, 
gebruik dan indien mogelijk het 

programma voor een 'snelle', 
'express' of '15 minuten'-

wasbeurt. 

Vul jouw wastrommel
zo vol mogelijk,

zonder echt te gaan proppen.

Gebruik niet te veel wasmiddel.
Dat heeft weinig nut en zorgt

alleen maar voor meer vervuiling.

WIST JE DAT...

... met een regelmatig klein onderhoud jouw wasmachine in topvorm blijft en minder zal verbruiken?
• Om de 2 maanden: reinig de filter van de pomp. Die zit achter een klepje.
• Om de 6 maanden: reinig het filtertje aan de watertoevoer. Laat uw wasmachine leeg op 90° 

draaien met een speciaal reinigings- en desinfectiemiddel.
• Regelmatig: voeg ontkalker voor wasmachines aan jouw wasgoed toe.
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Energie besparen in de keuken?
Gebruik als het kan een snelkookpan 
of de microgolfoven in plaats van een 

klassieke kookpan.
Je bespaart zo tot 70% energie.

Zet altijd een deksel op een 
kookpot. De gaartijd en dus het 
verbruik zal 3 maal minder zijn.

Vergeet jouw dampkap niet! 
Een dampkap met een propere 

filter verbruikt veel minder en de 
motor verslijt minder snel.

Heb je een 
heteluchtoven? Dan is 
voorverwarmen niet 

nodig.

Laat de koelkast of diepvriezer niet 
langer openstaan dan nodig is. 

Heb je nog restjes? Laat ze eerst 
afkoelen voor je ze in de koelkast of 

de diepvriezer stopt.

Ontdooi jaarlijks het 
vriesvak of de diepvriezer. 
Een ijslaag zorgt voor een 

hoger energieverbruik.

Ontdooi bevroren 
voedingsmiddelen voor 
je ze klaarmaakt, tenzij 
anders vermeld op de 

verpakking.
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Zet de koelkast niet tegen 
de muur. Zo verbruikt hij 

minder om koel te blijven. 



Warm water

Zet de verwarming een graadje minder en draag een trui, dat kost 
niets. Je bespaart tot 240 euro per jaar. Dit is de beste en meest 
effectieve manier om te besparen op jouw energiefatuur!

Verwarm alleen de ruimtes waar je bent
en sluit de deuren van kamers die je niet 
verwarmt, zoals je slaapkamer of berging.

Zet je verwarming op 15 graden een uur 
voor je gaat slapen of een uur voor je van 
huis vertrekt. De warmte blijft nog lang 
genoeg in huis hangen.

Zorg dat radiatoren altijd vrijstaan.  
Leg er dus geen spullen op en zet er geen  
meubels voor. Zo komt de warmte beter in jouw woning. 

Plak radiatorfolie achter de radiatoren.  
Zo voorkom je warmteverlies via de muren. 

Verwarming

Neem een douche  
in plaats van een bad

Sta 2 minuten minder lang  
onder de douche

Installeer een 
douchespaarkop

Stel de boiler 
af op 55°C

WIST JE DAT...

... SWaL nog gratis spaardouchekoppen heeft. 
Jullie kunnen ze komen afhalen op ons kantoor. 
(Ook rookmelders zijn beschikbaar, als je er nodig hebt.)

https://www.ikhebimpact.be/
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In het tussenseizoen, als de centrale verwarming uit 
staat, kan bijverwarming zorgen voor dat aangename 
beetje extra warmte. Zonder dat je daarom veel 
kosten moet doen.
Maar kies dan wel voor elektrische bijverwarming.

Elektrische bijverwarmingsapparaten zijn relatief goedkoop, uitgerust met een thermostaat 
en soms ook met een timer. Weet wel dat zo’n toestellen veel elektriciteit verbruiken, ook 
dat kost geld. Gebruik ze daarom alleen wanneer je voor even wat extra warmte nodig hebt.
Zet bijvoorbeeld even het toestel op in de badkamer voor je in bad gaat. Als jouw toestel 
een blazer heeft, schakel de blazer dan uit voor je in bad of onder de douche stapt: de 
luchtstroom zorgt voor een koude-effect op jouw natte huid.

Let op! Zet het toestel niet te dicht bij andere spullen. Zo vermijd je brandgevaar!

Verwarmen met gas, petroleum, butaan 
of andere brandbare stoffen is absoluut 
verboden. Verwarmen met zulke toestellen 
zijn levensgevaarlijk, koop ze niet! 

Gebruik ook zeker GEEN barbecue of open 
vuur in huis. 

Er mag geen kachel geplaatst worden in de 
woningen van SWaL. In de meeste oude 
schouwen werden na renovatie leidingen 
van water of elektriciteit gestoken. 
Bovendien wordt een kachel niet gedekt 
door de brandverzekering van SWaL.

Bovendien kunnen deze manieren van verwarmen brand of een
CO-vergiftiging veroorzaken!
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WAT iS
CO-VERGIFTIGING?

Hoe herken je CO-vergiftiging?
Als je CO-vergiftiging opmerkt,

is het vaak al te laat…

Koolstofmonoxide of CO komt vrij bij een slechte verbranding 
van brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en 
petroleum en  wanneer er niet genoeg verluchting is, of 
wanneer er geen een aansluiting op een schoorsteen is.
Dat is bijvoorbeeld zo bij petroleumkachels, haarden op 
bio-ethanol of een brandende barbecue. Daarom zijn zo’n 
toestellen en open vuur verboden in woningen van SWaL!

LET op volgende signalen!
Plotse hoofdpijn, misselijkheid en braken, pijn op de borst en kortademigheid, in elkaar 
zakken, duizeligheid, en bewusteloosheid. Zeker wanneer meerdere personen tegelijk 
klachten hebben.

Denk je dat er een risico op CO-vergiftiging is?
Verlucht dan direct zo veel mogelijk de woning.

Zet ramen en deuren open.
Contacteer de hulpdiensten via 112.

Probeer de verbrandingstoestellen uit te zetten.

Toestellen die CO-vergiftiging kunnen veroorzaken bij slechte 
verluchting in de woning
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Je smaakt 
het niet 

Je ziet 
het niet 

Je ruikt 
het niet 



GEZOND BINNEN,
OOK IN DE WINTER

Het blijft belangrijk om te ventileren en verluchten. 
Belangrijk voor je veiligheid, zoals je hierboven kon lezen, maar 
ook voor je gezondheid! Op deze website krijg je heel wat 
tips hoe je tijdens de winter toch kan zorgen voor gezonde 
binnenlucht op een energie-efficiënte manier: 

Houd  
de lucht 
in je huis  
gezond

Zet je  
raam open

Schakel je  
ventilatiesysteem in

Open je 
ventilatieroosters 

ZORG ELKE DAG VOOR VERSE LUCHT IN HUIS

VOORKOM SCHIMMELS  
EN SCHADELIJKE LUCHT 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/preventie/
binnenmilieu/gezond-binnen-ook-in-de-winter/verse-lucht-in-
je-woning
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MARKTJE
IN VLIERBEEKVELD

In onze wijk in Vlierbeekveld is een lokaal dienstencentrum waar bewoners gebruik van 
kunnen maken. Een huurder van SWaL liet me weten dat er een marktje georganiseerd 
werd door en voor mensen uit de buurt. Mijn nieuwsgierigheid lokte mij naar daar. Ik 
kwam terecht tussen gezellige, enthousiaste vrouwen en kinderen. Zij organiseren geregeld 
activiteiten of ontmoetingen. 

“Iedereen is welkom” vertelt Oona. Buiten kan 
je henna tattoos laten zetten. “Deze keer is het 
gratis,” vertelt de vrouw die ondertussen prachtige 
prints op de hand van een meisje zet.
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WOONCOACH HAZEL GING EEN KIJKJE NEMEN 
EN VERTELT.



"Deze keer is het een marktje," vertelt Oona "maar soms doen we 
bijvoorbeeld een zoektocht of koffienamiddag".

Ik heb erg genoten van de sfeer en gezelligheid en vond het een fijne 
ontmoeting.
       HAZEL

Misschien kreeg je afgelopen periode wel een huisbezoek van je 
wooncoach? SWaL streeft ernaar om iedere nieuwe huurder te 
bezoeken. Zo kunnen we luisteren naar hoe je verhuis gelopen is, of je al 
een thuisgevoel hebt, je al contact hebt met buren en buurt. Ook kijken 
we dan naar de netheid van je woning en of de regels goed worden 
nageleefd. We vinden het belangrijk om kennis te maken en dat onze 
huurders zich goed voelen in hun woning en buurt.

De voorbije maanden gingen de wooncoachen Kevin en Hazel rond in de wijken 
Solveld, Roodhuisberg en Vlierbeekveld. 
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Wooncoachen op 
huisbezoek

Hazel (wooncoach van Solveld en Vlierbeekveld) vertelt:
Wauw! Wat waren de huisbezoeken fijn! Zo veel verschillende mensen, verschillende culturen, 
verhalen. Over het algemeen zijn jullie blij met jullie woning, wijk of buurt. Ik ben aangenaam 
verrast dat het samenleven zo mooi en goed verloopt. Er zijn uiteraard hier en daar verhalen 
over al eens last te hebben van lawaai of mensen die te snel rijden in de wijk. Toch is de 
algemene sfeer positief en zorgend naar mekaar toe. Daar ben ik eigenlijk wel fier op!



“We hebben enkel de kinderen onder de 12 uitgenodigd”, 
vertelt Delly. “We kregen positieve reacties toen we 
kleurprenten gingen uitdelen” 
De kinderen mochten de ingekleurde prent meebrengen 
naar de Sint. Luc helpt de Sint met het grote boek en roept 
de namen van de kindjes die tot bij de Sint mogen komen. 
Geweldig! 

De sfeer was top, er werd geduldig in de koude gewacht 
om dan het mandarijntje en snoepgoed te gaan halen bij 
de Sint en roetpiet. 
Supertof initiatief en fijn dat jullie dit organiseerden 
voor jullie wijk! SWaL kan dit alleen maar toejuichen.
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Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Wijgmaalsesteenweg 18 | 3020 Herent

info@swleuven.be | 016 31 62 00

Sociaal Wonen arro Leuven

De werken aan de nieuwe wijk Residentie DAS in Hoegaarden 
schieten goed op! Binnen enkele weken is het dak waterdicht en 
beginnen we met de binnenafwerking. SWal plant om in de zomer 
van 2023 te starten met de toewijzing van de 17 appartementen!

PROJECT IN DE KIJKER

http://info@swleuven.be

