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INTERN HUURREGLEMENT VOOR HET HUREN VAN 
GARAGES/ STANDPLAATSEN EN CARPORTS 

  

 
 
 
Dit intern huurreglement voor het huren van garages, standplaatsen en carports werd opgesteld met het oog 
op duidelijke richtlijnen voor het verhuren ervan door Volkshuisvesting. 
 
Je vindt hierin dan ook alle voorwaarden en richtlijnen voor het huren van garages, standplaatsen en carports. 
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1 Inschrijven 
 

1.1 Wachtlijst 
 

Elke kandidaat-huurder die zich inschrijft voor het huren van een garage/standplaats/ carport 
wordt ingeschreven op de wachtlijst voor de wijk waarin hij woont. 
 

1.2 Inschrijvingsvoorwaarden 
 
Zowel een huurder van Volkshuisvesting als iemand die op de private markt een woning huurt 
of er eigenaar van is, kan een garage huren van Volkshuisvesting. 
 
Men moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
 

 De kandidaat-huurder moet in het bezit zijn van een gemotoriseerd voertuig, 
ingeschreven op zijn naam. Hij moet dit aantonen met een kopie van het 
inschrijvingsbewijs. 
 

 Bij structurele leegstand kan er afgeweken worden van bovenstaande voorwaarde en 
kan een standplaats ook verhuurd worden voor het bergen van een elektrische scooter 
of van (elektrische) fietsen. 

  wordt een uitzondering op deze regel toegestaan voor het huren van een standplaats 
te Residentie Herselaar en Residentie Groenlaar. Een huurder van Volkshuisvesting kan 
deze ook huren voor een elektrische scooter of een elektrische fiets.  
 

 De kandidaat-huurder moet inwoner zijn van de gemeente Willebroek. 
 

 De kandidaat-huurder mag maximaal 1 km van een garage/standplaats/carport van 
Volkshuisvesting wonen. 
 

1.3 Informatieplicht van Volkshuisvesting 
 
Op het moment van de inschrijving deelt Volkshuisvesting het volgende mee aan de kandidaat-
huurder: 
  
1° de inschrijvingsvoorwaarden en toelatingsvoorwaarden;  
 
2° de toewijzingsregels;  
 
3° informatie over de plaats van de garages waar de kandidaat zich voor kan inschrijven. 
 

1.4 Voorkeur van de kandidaat-huurder  

 
De kandidaat-huurder kan zijn voorkeuren voor bepaalde groepen van garages aanduiden, 
rekening houdend met de maximale afstand van 1 km tussen woning en garage. Die 
voorkeuren worden aangeduid op een daartoe bestemd formulier.  
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1.5 Uitstel van toewijzing 

 
De kandidaat-huurder kan, schriftelijk, vragen om tijdelijk geen aanbod te krijgen voor een 
garage, zonder dat dit voor een schrapping zorgt.  

 
1.6 Inschrijvingsbewijs 

 
De kandidaat-huurder krijgt een inschrijvingsbewijs, met de volgende informatie:  
 
1° de inschrijvingsdatum;  
 
2° de gevallen waarin Volkshuisvesting de inschrijving uit het register schrapt;  

 
1.7 Een kandidatuur schrappen 

 
Een kandidatuur wordt in de volgende gevallen uit het register geschrapt:  
 
1° als de kandidaat-huurder een garage/standplaats/carport die hem aangeboden wordt, heeft 
aanvaard;  
 
2° als blijkt dat de kandidaat-huurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het 
moment dat hem een garage/standplaats/carport wordt aangeboden, voor zover de 
aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de garage; 
 
3° als de kandidaat-huurder daar schriftelijk om vraagt;  
 
4° bij de tweede weigering of als de kandidaat-huurder tweemaal niet reageert als hem een 
garage/standplaats/carport door Volkshuisvesting wordt aangeboden die aan zijn keuze 
beantwoordt wat betreft ligging en type.  
Volkshuisvesting bevestigt schriftelijk aan de kandidaat-huurder dat het een tweede aanbod 
betreft en dat hij bij een eventuele weigering of geen reactie zal geschrapt worden uit het 
register van de kandidaat-huurders. 

 
 

2 Een garage/standplaats/carport toewijzen 
 

2.1 Voorrangsregels en toewijzingsregels 
 

Bij het toewijzen van een garage/standplaats/carport wordt rekening gehouden met deze 
volgorde: 
 

Voor garages en carports: 
 
1° kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting (van woning en garage) en die 
binnen het patrimonium muteren, bijvoorbeeld bij verplichte herhuisvesting of prio rationele 
bezetting. 
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2° kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting en die nog geen garage/carport 
huren van   Volkshuisvesting 
 
3° kandidaat-huurders die geen huurder zijn van Volkshuisvesting en die nog geen 
garage/carport huren van Volkshuisvesting 
 
4° kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting en die een aanvraag deden voor 
een 2de garage/carport 
 
5° kandidaat-huurders die geen huurder zijn van Volkshuisvesting en die een aanvraag deden 
voor een 2de garage/carport 
 

Voor standplaatsen: 
1° kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting die in het bezit zijn van een 
gemotoriseerd voertuig en die nog geen standplaats huren van Volkshuisvesting  
 
2° kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting die in het bezit zijn van een 
elektrische scooter of een elektrische fiets en die nog geen standplaats huren van 
Volkshuisvesting 
 
3° kandidaat-huurders die geen huurder zijn van Volkshuisvesting die in het bezit zijn van een 
gemotoriseerd voertuig en die nog geen standplaats huren van Volkshuisvesting 
 
4° kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting en die een aanvraag deden voor 
een 2de standplaats 
 
5° kandidaat-huurders die geen huurder zijn van Volkshuisvesting en die een aanvraag deden 
voor een 2de standplaats 
 

 
2.2 Weigeren van een toewijzing 

 
Volkshuisvesting kan de toewijzing van een garage/standplaats/carports gemotiveerd 
weigeren aan de kandidaat-huurder die huurder van een sociale huisvestingsmaatschappij is of 
geweest is en:  
 
1° van wie de huurovereenkomst werd stopgezet op basis van een ernstige tekortkoming van 
de huurder met betrekking tot zijn verplichtingen; 
 
2° die de woning van een sociale huisvestingsmaatschappij bewoont of heeft verlaten voor 
zover wordt aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is.  

 

3 Het huurcontract opzeggen 
 

3.1 Opzegging door verhuurder Volkshuisvesting 
 

 Volkshuisvesting kan het huurcontract van de garage/standplaats/carport opzeggen als 
de huurder de contractuele verplichtingen niet respecteert. 
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 Huurders zonder gemotoriseerd voertuig krijgen de huuropzeg als er een kandidaat-
huurder is die wel een gemotoriseerd voertuig bezit. In dit geval krijgt de huurder die 
het minst lang huurt, de opzeg. 
 
De opzeggingstermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin Volkshuisvesting met een aangetekende brief de opzegging aan de huurder 
heeft gegeven en bedraagt 3 maanden. 
 

3.2 Opzegging door huurder 
 

De huurder kan op elk moment het huurcontract opzeggen via een formulier, te verkrijgen bij 
de sociale dienst van Volkshuisvesting en te downloaden via 
www.volkshuisvestingwillebroek.be. De opzegging geldt alleen voor de 
garage/standplaats/carport en niet voor de eventuele sociale huurwoning. Het ingevulde 
formulier moet aangetekend worden verstuurd naar Volkshuisvesting. Het kan ook tegen 
ontvangstbewijs worden afgegeven op de zetel in A. Van Landeghemplein 2 in Willebroek. 
De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 
maand waarin de opzegging werd gedaan en bedraagt 3 maanden. 

 

4 De huurwaarborg 

 

Kandidaat-huurders die huurder zijn van Volkshuisvesting betalen geen aparte waarborg voor 
een huurcontract van een garage/standplaats/carport. Deze wordt geacht inbegrepen te zijn in 
de waarborg van de huurwoning.  

  
Kandidaat-huurders die geen huurder zijn van Volkshuisvesting betalen een waarborg ten 
bedrage van 2 maanden huur + BTW bij ondertekening van het contract. Zij ontvangen hiervan 
een ontvangstbewijs en dit wordt ook opgenomen in het huurcontract.  

 

5 Huurprijs en extra kosten ten laste van de huurder  
 

De (kandidaat-)huurder voor een garage/carport/standplaats is verantwoordelijk voor volgende 
kosten: 
 
1° de huurprijs, maandelijks te betalen voor de 10de van de maand. Deze wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
 
2° een éénmalige kost van € 50 voor de registratie van het huurcontract 
 
3° voor de carports/standplaatsen/garages die afgesloten zijn met een badgesysteem: een 
waarborg van € 15 voor een toegangsbadge 

 
 
 
  

 


