
STAP 5 

Vijf dagen voordat de deurwaarder je uit huis 

zal zetten, krijg je een verwittiging. 

Als jij de deur niet opent op de afgesproken 

dag, kan de deurwaarder dit zelf doen met de 

hulp van een slotenmaker. 

Als je dit na zes maanden niet hebt gedaan, 

dan wordt alles verwijderd en heb je er geen 

recht meer op. 

T I P 

Ga langs bij het Sociaal Huis! 

De medewerkers  helpen je zoeken 

naar een noodopvangplaats. 

WAAR KUN JE TERECHT? 

SOCIAAL HUIS 

Cl. Cartuyvelsstraat 12 

3800 SINT-TRUIDEN 

Tel. 011 69 70 30 

sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be 

www.sociaalhuissinttruiden.be 

Openingsuren 

Iedere werkdag van 8.30 tot 11.30 uur 

Dinsdagavond van 16.30 tot 18.30 uur 

 WAT KUN JE DOEN 

 ALS 

 JE HUISBAAS 

 JE 

    UIT HUIS  

 WIL ZETTEN? 

 Deze folder bevat een vijfstappenplan 

    dat wordt gevolgd voordat  

 de deurwaarder je uit je huis zet. 

    Bij elke stap kun je hulp vragen 

 om de uithuiszetting te vermijden. 

  T I P 

  Ga al bij de eerste stap naar het  

     Sociaal Huis! 
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STAP 1 

Je ontvangt een brief van het vredegerecht 

met de melding  dat je huisbaas je uit huis wil 

zetten omdat je de huur niet hebt betaald. 

In deze brief staat  eveneens de datum en 

het uur dat je naar de rechtbank moet gaan.  

Je ontvangt ook een uitnodiging van het 

Sociaal Huis, zodat er samen naar een 

oplossing kan worden gezocht.  

T I P 

Neem, voordat je naar de rechtbank 

gaat, dringend contact op met het 

Sociaal Huis! 

Een maatschappelijk werker helpt je 

met het uitwerken van een  

afbetalingsplan van je achterstallige 

huur. 

     STAP  2 

Het is zeer belangrijk dat je op het afge-         

sproken tijdstip naar de rechtbank gaat,  

ook al denk je dat je er zelf toch niets 

kunt aan verhelpen. 

Als je niet gaat, word je sowieso uit je 

huis gezet. 

Als je naar de rechtbank gaat, zal de            

vrederechter altijd proberen een 

oplossing  te vinden voor je  

betalingsprobleem. 

  

TIP
Je kunt via de rechtbank een 
pro-Deoadvocaat aanvragen. 

Jijzelf of je pro-Deoadvocaat kan 
een afbetalingsplan voorleggen 

aan de vrederechter. Je kunt ook 
aan de vrederechter vragen om 

een afbetalingsplan op te stellen.

Er is ook een zitdag gratis 
juridisch advies in het Sociaal 

Huis: elke tweede maandag van 
de maand van 10.30 tot 12 uur 
(aanmelden voor 11.30 uur) en 

elke derde dinsdag van de maand 
van 16 tot 17.30 uur (aanmelden 

voor 17 uur).

     STAP 3 

     Als je de afspraken met de vrederechter niet 

   naleeft of niet naar de rechtbank gaat, krijg je 

opnieuw een brief van het vredegerecht met       

het vonnis dat je uit je huis wordt gezet.    

Vanaf nu kun je niet veel meer doen om nog 

in    je woning te mogen blijven. 

  T I P 

  Ga onmiddellijk langs bij  

  het Sociaal Huis!  

    Zij helpen je om eventueel beroep  

  aan te tekenen  tegen het vonnis of  

  om noodopvang te vinden. 

     STAP 4 

     Nadat je een brief van de vrederechter hebt 

   gekregen, krijg  je ook een brief van de  

   deurwaarder die vermeldt dat je je huis  

        binnen de 30 dagen moet verlaten.  

        Als je niet zelf vertrekt binnen deze termijn  

       dan komt de deurwaarder je uit je huis zetten. 

     T I P 

   Zorg dat je zelf uit je huis vertrekt  

  want anders zijn deze extra kosten  

     van de uithuiszetting voor jou! 


