
Het WoonCafé
helpt je een Woning zoeken

Alle informatie en documenten over het WoonCafé vind je  op www.huizenvanvredevzw.be/links.

https://www.huizenvanvredevzw.be/links


Alle informatie en documenten over het WoonCafé vind je  op www.huizenvanvredevzw.be/links.

Het WoonCafé contacteer je via Whatsapp op 
het nummer 

+ 32 485 94 97 97 

https://www.huizenvanvredevzw.be/links
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Een vijfstappenplan

1. Wat doen we bij je eerste bezoek aan het WoonCafé? Hoe bepalen 
we de prioriteiten? Wie krijgt welke hulp? 

2. Hoe stel je een Woon-CV op?
3. Waarop letten als je een  woning zoekt? 
4. Hoe begin je om een woning te zoeken? 
5. Waarop letten als je de woning bezoekt? 
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Stap 1. Je eerste bezoek aan het WoonCafé
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We maken kennis en vullen het intakeformulier voor 1 persoon alleen of 
het intakeformulier voor een gezin in. Wie ben je, wie zijn wij, wat wil je, wat doen 
wij? 

Op het formulier geef jij goedkeuring om die gegevens te gebruiken om een 
woning te zoeken. 

het WoonCafé 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHK1DvLJSqJYP8yZsAphD6Ezg0FtKN95XBXJ-p1pAnrCyNMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezsN-p9iBeCXVj931dSp1CRLYlMurAywr_n_bYY6DYfOjnjg/viewform


Onze hulp hangt af van de prioriteit die je krijgt. 
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PRIORITEIT 1 
• Erkende vluchtelingen uit LOI/OCMW en Rode Kruis Brugge
• Erkende vluchtelingen uit OCMW Brugge die door gezinshereniging een nieuwe 
woning moeten zoeken 

PRIORITEIT 2 
• Erkende vluchtelingen of niet-vluchtelingen met een hoge woonnood, die door 
maatschappelijk werkers uit Brugge (OCMW, CAW, Rode Kruis, Estas, Covias, …) 
worden gestuurd naar het WoonCafé

PRIORITEIT 3 
• Erkende vluchtelingen of andere noodgevallen van buiten Brugge die een 
woonplaats zoeken in Brugge

het WoonCafé 
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De intake bepaalt de prioriteit  >>

het WoonCafé 
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Prioriteit 1: Wat doe jij? Wat doen wij? 

• Je vult het intakeformulier voor 1 
persoon alleen of intakeformulier 
voor een gezin in en je stuurt het 
via Whatsapp naar het WoonCafé
(+ 32 485 94 97 97).

• We houden een intakegesprek (in 
het WoonCafé of via video-chat)

• Je maakt jouw Woon-CV of je 
bezorgt de info aan de vrijwilliger.

• Je zoekt zelf naar gepaste 
woningen (hoe? Dat leren we je 
verder).

• Je stuurt zoekertjes met whatsapp 
door naar de vrijwilliger.

• Wij, vrijwilligers bekijken jouw 
zoekertjes en laten je weten wat 
er mee te doen.

• Ofwel is het niet ok, we 
leggen uit waarom

• Ofwel is het ok, en dan nemen 
we contact met de verhuurder

• Wij, vrijwilligers zorgen voor 
afspraak bezichtiging, gaan met je 
mee  en doen de verdere 
opvolging.

7het WoonCafé 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHK1DvLJSqJYP8yZsAphD6Ezg0FtKN95XBXJ-p1pAnrCyNMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezsN-p9iBeCXVj931dSp1CRLYlMurAywr_n_bYY6DYfOjnjg/viewform
https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_c03e52f010244aeb81fe794738abd13e.docx?dn=4_2%20Woon-CV%20Generic%20Versie%205_NL%20FR%20EN.do


Prioriteit 3: Wat doe Jij? Wat doen wij? 
• Je vult het intakeformulier voor 1 

persoon alleen of intakeformulier 
voor een gezin in en je stuurt het 
via Whatsapp naar het WoonCafé
(+ 32 485 94 97 97).

• We houden een intakegesprek (in 
het WoonCafé of via video-chat).

• Je maakt zelf een Woon-CV op of 
je zoekt iemand die je daarbij 
helpt.

• Je zoekt zelf naar gepaste 
woningen (hoe? Dat leren we je 
verder).

• Je bezichtigt woningen, met een 
kennis die Nederlands spreekt en 
je bij het zoeken en bezichtigen  
begeleidt.

• De vrijwilligers zetten je op weg 
door 

o uit te leggen waarom je een 
begeleider nodig hebt (die je 
zelf zoekt en voorstelt)

o uit te leggen hoe wij werken

o uit te leggen waarom een 
Woon-CV belangrijk is

o uit te leggen waarom je best 
enkel zoekt bij “goede” 
immokantoren (zie verder) 

o alle relevante info te bezorgen 

o je begeleider te ondersteunen
8het WoonCafé 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHK1DvLJSqJYP8yZsAphD6Ezg0FtKN95XBXJ-p1pAnrCyNMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezsN-p9iBeCXVj931dSp1CRLYlMurAywr_n_bYY6DYfOjnjg/viewform
https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_c03e52f010244aeb81fe794738abd13e.docx?dn=4_2%20Woon-CV%20Generic%20Versie%205_NL%20FR%20EN.do
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Stap 2: maak je Woon-CV 

Link naar dit voorbeeld

Link naar template 

Je Woon-CV ziet er anders uit als je alleen bent of een gezin hebt.
Dit is een voorbeeld voor een persoon alleen. Klik op de template om zelf je Woon-CV te maken.

https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_5a9af465e81c467c8ef773c1c1c935dc.pdf
https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_c03e52f010244aeb81fe794738abd13e.docx?dn=4_2%20Woon-CV%20Generic%20Versie%205_NL%20FR%20EN.do
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Link naar dit voorbeeld

Link naar template 

Dit is een Woon-CV voor een gezin. Klik op de template om zelf je Woon-CV te maken.
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https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_d05175597f594b70a7727040c75e9899.pdf
https://53b8d62a-33b1-47ab-8015-5a9777e71574.filesusr.com/ugd/f02ea5_c03e52f010244aeb81fe794738abd13e.docx?dn=4_2%20Woon-CV%20Generic%20Versie%205_NL%20FR%20EN.do


Stap 3:  let op 5 punten als je zoekt

het WoonCafé 11

1. Je zoekt alleen een  woonst met domicilie, waar je je (hoofd)adres 
kunt plaatsen. GEEN studentenverblijf of kot. 

2. Je kijkt naar je budget: als je alleen bent, nooit meer dan € 525 
(huur + algemene kosten). Voor gezin: bepaal je woonbudget met 
de maatschappelijk werker.

3. Je spreekt af met de woonbuddy waar je wil wonen: woonbuddy’s 
helpen alleen in Brugge, Blankenberge, Torhout, Roeselare, 
Izegem en Leuven  

4. Je zoekt een woning met een EPC kleiner dan 400 (A, B, C of D). 
Beter geen elektrische verwarming.

5. Je zoekt bij voorkeur appartementen en studio’s met individuele 
meter voor Elektriciteit, Gas en Water.

30-03-2021
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1. Zoek op internet (google de “te huur in Brugge”): meer info op pagina 14    
• Heb je een smartphone: er is Wifi in Brugge in LOI’s, Biekorf, ‘tSas, Vives, 

(HoWest?), UzePlekke, …. Installeer de apps van 2eHands, Immoweb, … op je 
smartphone.

• Heb je geen smartphone? Gebruik de computer in de bibliotheek, ‘t Sas, 
Vives, (HoWest?), CrisisOpvang Havenstraat, UzePlekke, andere plaatsen die 
werken rond Welzijn, Huis van de Bruggeling, Station

2. Vraag aan vrienden, bijvoorbeeld als iets vrij komt in hun appartementsgebouw, 
bvb. in Kuiperstraat 31, Walakker 4,…

3. Loop rond in de buurt waar je wil wonen. 
• Neem een duidelijke foto van bordjes “Te Huur” en van het huis zelf. 
• Schrijf het adres op. 
• Bel eventueel aan of vraag aan de buren.

4. Bekijk advertenties in kranten: Krant van West-Vlaanderen (KW), Tips, … > Neem 
een goede foto van de advertentie.

Stap 4:  een woning zoeken

30-03-2021
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Controleer de woonplaats met Google maps: wij werken vooral in Brugge, en ook wel in Blankenberge, in 
Torhout en in Roeselare & Izegem. Niet buiten de gele driehoek!

30-03-2021



-> Zoek in Google op “ te huur in Brugge” en klik op (selecteer) 
2dehands.be …..



-> https://www.2dehands.be/l/immo/#q:brugge+huur|Language:nl-

BE|PriceCentsFrom:38000|PriceCentsTo:53000|sortBy:PRICE|sortOrder:INCREASING|po
stcode:8000

-> Kijk op 2eHands.be en zoek op € 380 - € 530 (als je alleen bent)

https://www.2dehands.be/l/immo/#q:brugge+huur|Language:nl-BE|PriceCentsFrom:38000|PriceCentsTo:53000|sortBy:PRICE|sortOrder:INCREASING|postcode:8000
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1. Let op de 5 punten

a. Alleen domicilie: geen studentenverblijf of studentenkot 
b. Niet meer dan € 525 (huur + algemene kosten) als je alleen bent 
c. Alleen in Brugge, Blankenberge, Torhout, Roeselare en Leuven 
d. EPC kleiner dan 400 (A, B, C of D) 
e. Individuele meters voor Elektriciteit, voor Gas en voor Water

2. Een woning van een privé-eigenaar is gemakkelijker te huren

3. Als het niet van een privé-eigenaar is, kijk dan of het een 
“goed” immokantoor is

-> Selecteer alleen de goede zoekertjes. Gebruik daarvoor de 
volgende 3 filters:

30-03-2021



Een woning van een privé-eigenaar is gemakkelijker

te huren….

het WoonCafé 1730-03-2021



‘Goede’ en ‘slechte’ immokantoren

GOED SLECHT



-> Stuur geen screenshots maar de de link door naar de woonbuddy  



->https://www.immoweb.be/nl/zoeken/appartement/te-
huur?countries=BE&maxPrice=530&minPrice=370&postalCodes=8000%2C8200%2C8310&ord
erBy=cheapest

-> Zoek ook op ImmoWeb . En eventueel ook op Zimmo, Immovlan, 
Trovit, Proxio, Realo, ImmoScoop

Selecteer alleen de goede zoekertjes (zie p 16)

1. 5 aandachtspunten

2. Beter privé-eigenaar

3. Alleen “goede” immokantoren

32 485 94 97 97 

https://www.immoweb.be/nl/zoeken/appartement/te-huur?countries=BE&maxPrice=530&minPrice=370&postalCodes=8000%2C8200%2C8310&orderBy=cheapest


Tip: krijg zoekertjes via e-mail
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Op de meeste websites zoals 2eHands.be en Immoweb kan je jouw 
zoekcriteria opslaan. Je maakt dan een Zoekalert aan. Je krijgt dan  
automatisch een e-mail als er zoekertjes aan jouw criteria 
beantwoorden.

Voorwaarde is dat je een e-mailadres hebt. Je kan makkelijk een 
Google e-mailadres (Google account) maken als je nog geen e-
mailadres hebt.

30-03-2021



Voorbeeld voor 2dehands  

het WoonCafé 22

https://www.2dehands.be/l/immo/p/3/#q:te+huur|Language:nl-

BE|PriceCentsFrom:30000|PriceCentsTo:55000|sortBy:PRICE|sortOrder:INCREASING|distanceMeters:25000|postcode:8000

Je kan een zoekalert instellen voor 2dehands. Je geeft dan 300 tot 550 euro in en bijvoorbeeld te 
huur in 8000 Brugge:
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https://www.2dehands.be/l/immo/p/3/#q:te+huur|Language:nl-BE|PriceCentsFrom:30000|PriceCentsTo:55000|sortBy:PRICE|sortOrder:INCREASING|distanceMeters:25000|postcode:8000
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2dehands stuurt je dan een e-mail met de zoekertjes die beantwoorden aan je criteria:

30-03-2021



Voorbeeld Immoweb

het WoonCafé 24

Voorbeeld: https://www.immoweb.be/nl/profiel/bewaarde-zoekacties

Ook bij Immoweb kan je zoekacties bewaren en e-mails ontvangen:

30-03-2021

https://www.immoweb.be/nl/profiel/bewaarde-zoekacties


het WoonCafé 25

Voorbeeld: https://www.immoweb.be/nl/zoeken/appartement/te-

huur?countries=BE&maxBedroomCount=2&maxPrice=550&minPrice=420&postalCodes=8000%2C8200%2C8210%2C8310%2C8370%2C8380

%2C8400%2C8730%2C8800%2C8820%2C8870%2C9880%2C9881%2C9910&priceType=MONTHLY_RENTAL_PRICE&orderBy=cheapest

Op Immoweb maak je zoekacties door criteria te selecteren:

30-03-2021

https://www.immoweb.be/nl/zoeken/appartement/te-huur?countries=BE&maxBedroomCount=2&maxPrice=550&minPrice=420&postalCodes=8000%2C8200%2C8210%2C8310%2C8370%2C8380%2C8400%2C8730%2C8800%2C8820%2C8870%2C9880%2C9881%2C9910&priceType=MONTHLY_RENTAL_PRICE&orderBy=cheapest
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Immoweb stuurt je dan automatisch een mail als er nieuwe zoekertjes zijn:

30-03-2021



Hoe ga je te werk bij het bezichtigen van een woonst?
Voorbereiding!

het WoonCafé 27

1. Je spreekt af met vrijwilliger / woonbuddy om samen bezichtigen
• Spreek duidelijk af: waar? Het juiste moment? Kom je er zelf naar toe? Word je 

opgehaald? Heb je alle papieren bij?
• Houd je aan de aandachtspunten bij het bezoek (zie verder).

2. Je brengt alle papieren mee zodat je zo snel als mogelijk een “huurbelofte” kunt invullen
• Alle papieren: ID-kaart of oranje kaart, of verblijfsattest, Woon-CV, attest leefloon, als je 

werkt: loonfiches (laatste drie), cursussen die je volgt, attest Nederlands, referenties,
• Op papier of op je smartphone zodat die je snel kunt doorsturen (via e-mail…)

3. Je schrijft de naam en gegevens van degene die het bezoek organiseert ( verhuurkantoor, of 
eigenaar) op. Vraag hoe groot je kans is, wanneer je een antwoord zal krijgen, …

Stap 5. Woning bezoeken

30-03-2021



Zorg dat je goed overkomt bij een bezoek

het WoonCafé 28

• Wees beleefd. Je begroet bij het binnenkomen, bij het weggaan.
• Wees op tijd! Dat geeft een goede eerste indruk.
• Kom niet met veel. Dat is soms intimiderend en zorgt dat het niet duidelijk is wie 

de woning wil huren.
• Zeg wat je doet, doe wat je zegt.
• Durf Nederlands te spreken, ook al maak je fouten.
• Leg uit waarom je verhuist of op zoek bent (staat in je Woon-CV).
• Rook niet tijdens het bezoek, rook nooit binnen, drink niet tijdens het bezoek, ga 

niet naar het toilet in het pand dat je bezoekt,…
• Vraag altijd of je foto’s mag maken en maak geen foto’s van personen.
• Gebruik je Woon-CV of CV en geef uitleg over je persoonlijke situatie.
• Weet dat je altijd “neen” kan en mag zeggen als je het pand niet goed vindt. Laat 

dat dan zeker weten aan je woonbuddy zodat er geen misverstanden ontstaan.

30-03-2021



Waarop letten als je een woning bezoekt? Dit zijn de 
puntjes waarop je samen met je buddy kunt letten:

het WoonCafé 29

▪ Is de woning gezond en veilig? Dat is belangrijker dan comfort en luxe.
▪ Is domicilie mogelijk (geen ‘kot)? Hoe zit het met de huurprijs? Is er forfait of provisie? 

Wanneer start de huur?
▪ Heb je kans op huursubsidie? (Vraag bij de bewoner of vrijwilliger/woonbuddy).
▪ Is er dubbel glas, isolatie, werkende rolluiken? Is er een recente EPC-waarde?
▪ Hoe zit het met de elektriciteit? Waar staan de tellers, zijn het individuele of 

gemeenschappelijke tellers, is er dag/nacht tarief, is er een forfait of provisie? Zijn de 
stopcontacten met aarding, geen loshangende draden, armaturen, welke 
verliesstroomschakelaars 30/300mA?

▪ Zijn de verwarmingstoestellen op basis van elektriciteit (!!!) of gas (beter!)?
▪ Zijn de gasverwarmingstoestellen recent en conform? Is er een rookgasuitlaat en een 

certificaat nazicht?
▪ Wat betaalt de huidige huurder/bewoner voor EGW? Heeft hij sociaal tarief? Waarom 

niet?
▪ Hoe is de algemene toestand: koude spots? Schimmel/ spots? Geur? Verluchtingswegen?
▪ Hoe is de oriëntatie woning of plaatsing appartement in het geheel van het gebouw?
▪ Wat met de trappen? (open of gesloten?)
▪ Hoeveel slaapkamers: 0, 1, …? Verwarming? Verluchting? Vensters/daglicht?

30-03-2021



Meer informatie 
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Zie website Huizen van Vrede vzw - documenten WoonCafé 
https://www.huizenvanvredevzw.be/links
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https://www.huizenvanvredevzw.be/links


Zoek je meer informatie over Huizen van Vrede vzw?  

het WoonCafé 31

Zie website Huizen van Vrede vzw
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https://www.huizenvanvredevzw.be/

