
Inschrijvingsvoorwaarden
en -modaliteiten

Sociale Verhuurkantoren (SVK’s)Lijst van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s)
waar rechtstreekse inschrijvingen niet moge-
lijk zijn :

Deze Sociale Verhuurkantoren schrijven alleen kandi-
daat-huurders in die sociaal begeleid worden door een                
partnerorganisatie. Zij richten zich vooral op specifieke, 
kwetsbare doelgroepen.

AISAC
Bergensesteenweg 211 
1070 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

Baita
Henegouwenkaai 29
1080 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

SVK Habitat & Rénova-
tion
Kroonlaan 340
1050 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

IRIS
Schipperijkaai 11/34
1000 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

Ieder Zijn Woning
Paalstraat 14 / 10
1080 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

De Nieuwe 150
Hoogstraat 150/25
1000 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

SVK Wijken
Vooruitgangstraat 323/8
1030 Brussel

Inschrijvingen uitsluitend via de 
partners van het SVK.

De Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) worden erkend en 
gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De opdracht van de Sociale Verhuurkantoren bestaat erin 
om een deel van de Brusselse huurmarkt te socialiseren en 
mensen met een beschijden inkomen toegang te geven tot 
kwaliteitsvolle woningen, aan een redelijke huurprijs.

Dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
garanderen de SVK’s vandaag het beheer van meer 
dan 5.500 woningen die hoofdzakelijk toebehoren aan               
private eigenaars. Deze woningen liggen verspreid in de 
19 Brusselse gemeenten.

Meer informatie ?

Federatie van de Sociale Verhuurkantoren
van het Brusselse gewest

02 412 72 44
info@fedais.be / www.fedsvk.be

Verantwoordelijke uitgever : FEDAIS-FEDSVK asbl/vzw
Louizalaan 200 te 1050 Brussel - juni 2019.



Lijst van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) 
die directe inschrijvingen toelaten :

SVK Delta
Waversesteenweg 
1628
1160 Brussel

Inschrijvingsformulier invullen en per 
post naar het SVK opsturen. Het for-
mulier is beschikbaar op telefonische      
aanvraag of per e-mail.
Contact :
( 02 265 07 91  
@  info@ais-delta.be

SVK Etterbeek
Oudergemlaa, 113
1040 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen tijdens de permanenties 
op woensdag van 8u30 tot 11u45 op het 
Gemeentehuis van Etterbeek, Ouder-
gemlaan 115 te 1040 Brussel.
Contact :
( 02 627 26 61
@  info@aisetterbeek.be

SVK Vorst
Pierre Decosterstraat 
96
1190 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen tijdens de permanenties 
op maandag van 14u tot 16u30 op de 
zetel van het SVK. 
Contact :
( 02 534 32 95
@  info@aisforest.be / www.aisforest.be

SVK Frédéric 
Ozanam
Roodebeeksteenweg
407
1200 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten : 
Een formulier is beschikbaar bij het 
SVK op maandag (tussen 10u-12u 
en 13u-15u), en moet per post worden 
teruggestuurd.
Contact :
( 02 502 73 20 
@  info@aisozanam.be

SWB Hector Denis
Genèvestraat 175/11
1140 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten : 
Inschrijvingen uitsluitend op afs-
praak. Het afspraakverzoek moet via 
e-mail worden ingediend : 
inscriptions@aishectordenis.be 
Contact :
( 02 216 08 24
@ inscriptions@aishectordenis.be 

SWB Jette
Jules Lahayestraat 284
1090 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijving uitsluitend op afspraak. 
Neem telefonisch contact op met 
het SVK (op maandag, dinsdag en 
donderdagochtend of vrijdag de hele dag) 
of per post, of via de website van het SVK 
(via het tabblad ‘contact’). Afspraken 
zijn mogelijk op woensdagochtend of 
donderdagnamiddag.
Contact :
( 02 421 70 90
@ contact@ais-jette.be / www.ais-jette.be

M.A.I.S.
Leopold II-laan, 184-D
1080 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen uitsluitend op afspraak.

Contact :
( 02 899 96 89
@ info@aismolenbeek.be

SVK Le Relais
St-Michielskollege-
straat 13
1150 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen tijdens de permanenties 
op woensdag van 8u45 tot 12u15 op de 
zetel van het SVK.

Contact :
( 02 779 80 13
@  info@aislerelais.be / www.aislerelais.be

Les Trois Pommiers
Kasernenlaan 41
1040 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Schriftelijke aanvraag indienen op de 
zetel van het SVK. Niet opbellen en niet     
ter plaats komen.

Contact :
( 02 640 30 54
@  logement@lestroispommiers.be /
     www.lestroispommiers.be

SVK Sint-Gillis Théo-
dore Verhaegen
De Merodestraat 121
1060 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Voor meer informatie, kunt u contact 
opnemen met het SVK.

Contact :
( 02 535 70 10
@  info@aissaintgilles.brussels
     www.aissaintgilles.be

SVK Sint-Joost
Uniestraat 4
1210 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen tijdens de permanenties 
op dinsdag van 13u30 tot 16u30 op de 
zetel van het SVK.

Contact :
( 02 230 48 34
@  ireception@aissj.brussels

SVK Ukkel
Beeckmanstraat 89
1180 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen tijdens de permanenties 
op dinsdag van 9u tot 12u en donderdag 
van 14u tot 15u30 op de kantoren van 
het SVK.

Contact :
( 02 348 68 79 
@  info@aisuccle.be

SVK Sint-
Lambrechts-Woluwe
Georges Henrilaan 399
1200 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen uitsluitend op afspraak.

Contact :
( 02 763 48 39
@  aiswsl@skynet.be

Wat zijn de algemene voorwaarden om toegang tot een 
woning te krijgen ?

 l  Het gezin mag geen inkomen hebben dat hoger is dan  
       het voor de sociale huisvesting maximaal vastgelegde 
        inkomen per gezin (behalve een uitzonderlijke afwijking);

 l  Geen enkel gezinslid mag volle eigenaar, erfpachthouder
       of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed dat 
       bestemd is voor huisvesting of beroepsuitoefening. 

Hoe een woningaanvraag indienen ?

De kandidaat-huurder moet contact met een SVK opnemen. 
Elk SVK past zijn eigen inschrijvingsvoorwaarden en toewij-
zingscriteria toe. Er bestaat geen algemene wachtlijst. Alle 
SVK’s kunnen woningen beheren in de verschillende Brusselse 
gemeenten.

AISB-SIKB
Kiekenmarkstraat 39 - 
2de verdieping
(dichtbij de Beurs)
1000 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen per post of  
via www.aisb.be, of tijdens de permanen-
ties op dinsdag en woensdag van 9u tot 
10u30 op de zetel van het SVK.

Contact :
( 02 262 32 43 
@  aisb@aisb.be / www.aisb.be

ASIS
Haachtsesteenweg 226
1030 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingen uitsluitend op afspraak op 
dinsdag op de zetel van het SVK.

Contact :
( 02 223 72 47
@ info@asis.brussels

Comme Chez Toi
Vandermeerschstraat 
53
1030 Brussel

Inschrijvingsmodaliteiten :
Inschrijvingsformulier invullen en per 
post naar het SVK opsturen.Het formulier 
kan electronisch worden opgeladen via 
www.commecheztoi.org. Het kan ook op 
telefonische aanvraag worden bekomen. 
De inschrijvingen gebeuren van 01/01 tot 
30/06 van elk jaar.

Contact :
( 02 230 36 14 
@ info@commecheztoi.org /
    www.commecheztoi.org


