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Verhuren zonder zorgen
via een sociaal verhuurkantoor.

“Het sociaal verhuurkantoor
zorgt voor alles. Dat geeft ons

de tijd om te doen wat we graag 
doen.” - Joke & Guy

RSVK

7 verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw
U heeft recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats 
van 21%) als u als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan 
een SVK. 

8 renovatiepremies
Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren 
aan het SVK, kunt u aanspraak maken op de Vlaamse en/of provinciale 
renovatiepremie en/of de sociale premie van de netbeheerder.

Vlaamse renovatiepremie

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën: 
constructie, dak, buitenschrijnwerk, technische installaties (sanitair,
verwarming en elektriciteit). De maximale premie per categorie is 
3.333 euro. Het maximumbedrag van de totale premie is 10.000 euro.

West-Vlaamse (provinciale) renovatiepremie

De premie is aanvullend op de Vlaamse renovatiepremie en bedraagt 
50% van de renovatiekosten. De maximale premie hangt af van het 
aantal slaapkamers bv. voor 3 slaapkamers is dit 10.000 euro. De premie 
kan in bijzondere situaties opgetrokken worden met 10, 20 of 30%.

Sociale isolatieprojecten

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen 
isoleren. De premie voor het isoleren van het dak is 20 euro/m², het 
plaatsen van dubbel glas 85 euro/m² en voor het isoleren van de 
spouwmuur 12 euro/m².

9 gratis renovatiebegeleiding
Aannemers zoeken, offertes vergelijken, keuzes maken, ... Renoveer zonder 
zorgen en laat je begeleiden door ons. Elke ingreep, hoe klein ook, zorgt 
vaak voor heel wat kopzorgen. Wij bieden gratis ondersteuning van offerte, 
premieaanvraag tot oplevering van de renovatiewerken.
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Wilt u een woning verhuren zonder rompslomp? Dan is het RSVK 
Waregem vzw een interessante partner.

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen in op de privé-
markt, en verhuurt deze door aan gezinnen die het op de private 
huurmarkt erg moeilijk hebben om een kwalitatieve woning te huren.

Het SVK is werkzaam in Waregem, Deerlijk, Anzegem en Wortegem- 
Petegem. 

Als u uw woning wilt verhuren aan het SVK, kunt u ons
contacteren voor een eerste gesprek. Dit gesprek is

vrijblijvend en louter informatief. Het SVK zal haar werking
uitgebreid toelichten en vragen naar algemene kenmerken

van de woning. Er kan ook meteen een afspraak gemaakt 
worden om de woning te bezichtigen. 

Uw voordelen

1 huurgarantie
U hoeft niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huur- 
achterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk 
voor de betaling van de huur. Het SVK garandeert u maandelijkse 
huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.

2 onderhoud van de woning
Aangezien het SVK uw huurder is, is het ook de verantwoordelijk- 
heid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract
in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) 
terug te geven. 

3 geen gerechtelijke procedures
Het SVK is uw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor 
alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact 
met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico loopt op 
langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten 
laste van het SVK. 

4 geen risico op leegstandsheffing

6 professionele partner
U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met 
het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van uw 
woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren 
van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, plaatsbeschrijving, 
gratis conformiteitsattest, jaarlijkse indexatie, ...). Het SVK staat ook in voor 
de begeleiding van de huurder.   

“Het sociaal verhuurkantoor
betaalt elke maand stipt de huur, 

ook als er geen huurder is.” - Kenny

5
verlaagd tarief op de 
onroerende voorheffing


