
Ben je 18 jaar? Dan kan je zelf kiezen waar je woont. Je mag ook alleen wonen. Je

kan zelf een huis huren.

Maar let op! Je bent nu verantwoordelijk voor alles wat je doet. Je moet ook zorgen

dat je huis of appartement in orde blijft.

Maak je iets kapot?

Dan moet je dat ook zelf betalen.

Bekijk het filmpje van Sien. Zij vertelt over haar verhuis.

Wil je alleen gaan wonen? Dan moet je je goed voorbereiden.

Hier vind je enkele tips.

Denk eerst even na

Stel jezelf vragen.

En denk goed na voor je beslist om alleen te wonen.

Alleen wonen kost geld

Bespreek het ook met je ouder(s) of voogd(en) of iemand van het JAC.

Alleen wonen vraagt tijd

Je moet:

Alleen wonen is veel papierwerk

Bijvoorbeeld:

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

18-24 jaar

ALLEEN GAAN WONEN, HOE DOE JE DAT?

Zoek je een plek om korte tijd te wonen? Of zoek je een plek voor een lange

tijd?

•

Ga je alleen wonen? Of huur je samen met vrienden?•

Hoeveel kan je elke maand uitgeven aan huur en vaste kosten? Vaste kosten

zijn: water, gas en elektriciteit …

•

Heb je genoeg geld om zelf iets te huren?•

een plek zoeken•

verhuizen•

je huis of appartement inrichten met meubels en andere spullen•

een bedrijf kiezen voor gas en elektriciteit. Bijvoorbeeld: Engie, Mega,

Luminus, Eneco …

•

een brandverzekering nemen•

je adres laten veranderen op je paspoort•

…•

PRAAT EROVER

Mail met Unia

Meld discriminatie via het
contactformulier

Ga langs bij JAC

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

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://admin.watwat.be/alleen-gaan-wonen/ik-wil-alleen-samen-gaan-wonen-hoeveel-kost-dat
https://admin.watwat.be/alleen-gaan-wonen/hoe-vind-ik-een-appartement-huis-dat-niet-te-duur
https://admin.watwat.be/huren/wat-een-domicilieadres
https://admin.watwat.be/huren/wat-een-domicilieadres
https://www.unia.be/nl/discriminatie-melden
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php


Lees hier welke papieren je allemaal in orde moet maken.

Alleen wonen is een grote verandering

Je kan het heel leuk vinden. Maar je kan je soms ook eenzaam voelen. Denk daar

ook aan.

Praat erover

Bespreek het eerst even met:

Zoek hulp

Je hebt misschien nog vragen. Bijvoorbeeld:

Het JAC

Medewerkers van het JAC helpen jongeren die alleen willen wonen.

De huurdersbond

Je huurt een huis, een studio of een appartement.

De Huurdersbond kan je helpen met je vragen. Je moet wel eerst betalen om lid te

worden.

Unia

Vind je geen huis of appartement, omdat verhuurders je te jong vinden? Of omdat

je geen Belg bent? Dat is discriminatie.

Contacteer Unia. Zij kunnen jou helpen.

Erkende vluchteling?

Ben je een erkende vluchteling? Er zijn veel organisaties die jou kunnen helpen. Die

noemen ze ook wel 'burgerinitiatieven voor vluchtelingen'.

Vind een organisatie voor vluchtelingen in jouw buurt

Weet jij hoeveel het kost om alleen te wonen? Doe de test!
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elektriciteit, gas en water•

internet, televisie en telefoon•

het huurcontract•

de brandverzekering•

je ouder(s) of voogd(en)•

vrienden•

het JAC•

het CLB•

de sociale dienst van je school•

…•

Kan ik ook in een sociale woning wonen?•

Wat is de Vlaamse huursubsidie? Kan ik die krijgen?•

Ik wil met mensen samenwonen. Krijg ik dan een lagere uitkering?•

...•

Bel, mail of chat met het JAC.•

Of ga naar een JAC in jouw buurt.•

Wat mag je doen?•

En wat moet je doen?•

Wat zijn je rechten en plichten als je iets huurt?•

https://admin.watwat.be/alleen-gaan-wonen/ik-ga-alleen-wonen-welke-papieren-moet-ik-orde-maken
https://admin.watwat.be/verdriet/ik-voel-me-eenzaam-wat-nu
http://huurdersbond.be/hb/
https://admin.watwat.be/praat-erover/unia
https://denieuweburen.be/contact/
https://www.wakosta.be/
https://admin.watwat.be/huren/wat-staat-er-een-huurcontract
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/
https://admin.watwat.be/praat-erover/clb
https://admin.watwat.be/alleen-gaan-wonen/hoe-vind-ik-een-appartement-huis-dat-niet-te-duur
https://admin.watwat.be/alleen-gaan-wonen/hoe-vind-ik-een-appartement-huis-dat-niet-te-duur
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/#kom-langs


WWW.WAKOSTA.BE/ 

https://www.wakosta.be/

