
Wil je alleen gaan wonen? Het is niet zo makkelijk om een plek te vinden die je kan

betalen.

Wat moet je doen?

1. Wandel of fiets rond

Vaak zie je bordjes ‘te huur’ aan het raam.

Zoek in de buurt of stad waar je wil wonen:

2. Zoek online

Kijk op immo-sites

Op immo-sites vind je huizen, appartementen en studio’s te huur of te koop.

Zoals:

Zo zoek je:

Kijk op Facebook-groepen

Er zijn  Facebook-groepen per stad of regio waar je appartementen kan vinden.

3. Huur samen met anderen

Huur je samen met anderen een huis of appartement? Dan betaal je elk een deel

van de kosten. Het is dus goedkoper.

Kijk op Facebook-groepen met 'samenhuizen' of 'co-housing' in de titel. Daar vind

je mensen die iemand zoeken om samen te wonen.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Door Heyday - JAC 17-24 jaar

HOE VIND IK EEN APPARTEMENT OF HUIS DAT NIET TE

DUUR IS?

te voet•

of met de fiets•

Immoweb.be•

Zimmo.be•

Immoscoop.be•

Ga naar een immo-site.•

Kies een postcode en een maximumprijs.•

Stel een ’alarm’  in.•

Zijn er nieuwe huizen of appartementen te huur voor jouw postcode en

maximumprijs?

•

Dan krijg je een mail.•

Je kan samenwonen met mensen die je kent. •

Of  je kan nieuwe mensen zoeken.•

PRAAT EROVER

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met JAC

0800 13 500. Gratis, elke dag van
9 tot 17  uur.

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
http://www.immoweb.be/
http://www.zimmo.be/
https://www.immoscoop.be/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
tel:0800 13 500


Krijg je een uitkering?

Dan krijg je minder geld als je samenwoont. En je krijgt meer geld als je alleen

woont.

Bespreek dat eerst even. Bijvoorbeeld met iemand van het JAC.

Betaal je heel weinig huur als je samenwoont? Dan kan het nog altijd een goed idee

zijn.

Ben je een erkende vluchteling?

Dan kan je een 'ondergeschikt adres' aanvragen. Je huurt dan een kamer bij

mensen thuis.

Je uitkering blijft hetzelfde. Maar je verhuurder moet wel akkoord gaan.

4. Vraag anderen om hulp

Zo weet je misschien dat iemand een huurder zoekt. Nog voor het op een immo-site

staat.

Vraag hulp bij het JAC

Wil je hulp?  Ga naar het JAC. Zij helpen jongeren die alleen willen wonen.

Erkende vluchteling?

Ben je een erkende vluchteling? Er zijn veel organisaties die mee willen zoeken.

Dat noemen ze ook wel 'burgerinitiatieven voor vluchtelingen'.

Vind een organisatie voor vluchtelingen in jouw buurt

5. Ben je student? Ga op kot

Koten zijn vaak goedkoper dan appartementen of huizen.

Maar een kot kan meestal niet je officiële adres zijn.  Vraag aan de verhuurder of

dat wel kan.

Dan heb je geen huurcontract voor studenten. Je hebt dan een gewoon

huurcontract.

Ga naar Stuvo voor hulp

Stuvo of studentenvoorziening is een kantoor van jouw hogeschool of universiteit.

Daar helpen ze studenten met al hun vragen.

De meeste grote steden hebben een website met info en koten om te huren. Zoals:

Wil je meer info? Typ in Google 'kot vinden online'.

Nog een paar tips

Zoek elke dag

Een keer per week zoeken is te weinig. Huizen of appartementen kunnen snel

verhuurd zijn.

Mail én bel

Zeg tegen iedereen die je kent dat je een huis, appartement of studio zoekt.•

Zet het op sociale media.•

Antwerpen: studentkotweb.be•

Brussel: mykot.be•

Gent: kotatgent.be•

Leuven: kotwijs.be•

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/
https://www.woninggezocht.be/wat-we-doen/melding/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/#kom-langs
https://denieuweburen.be/contact/
https://www.google.com/search?q=kot+vinden+online
https://www.studentkotweb.be/
https://brik.be/mykot/
https://stad.gent/nl/student-in-gent/kotatgent
https://kotwijs.be/


Durf telefoneren.

Beslis niet te snel

Denk daar goed over na.

Misschien kan je een sociale woning krijgen?

Een sociale woning is een huis of appartement dat je voor weinig geld kan huren.

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je mag niet te veel geld verdienen.

En je moet soms lang wachten voor je een sociale woning krijgt.

Ga naar het JAC en vraag of ze het samen met jou bekijken.

Misschien kan je 'Vlaamse huursubsidie' krijgen?

Verdien je niet veel?

Dan kan je misschien de 'Vlaamse huursubsidie' krijgen.

Ga naar het JAC. Zij kunnen het samen met jou bekijken.

Wat voor woning zoek je?•

Is één slaapkamer genoeg, of niet?•

Heb je huisdieren, of niet?•

Wat wil je?•

Wat heb je nodig?•

Wat kan je betalen?•

En je huurt bij een sociaal verhuurkantoor.•

Of je verhuist van een slechte woning naar een nieuwe woning.•

Of je was dakloos en nu niet meer.•

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/
https://www.vlaanderen.be/tegemoetkoming-in-de-huurprijs-vlaamse-huursubsidie
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/

