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Gorsemweg 53 
3800 Sint-Truiden  
 
Tel. 011/68.33.79 (druk 2) 
E-mail: info@nst.be 
Website: www.nst.be 
 
Contactpersoon: Babette Cillen (dienst kandidaat-huurders) 
Openingsuren: Er wordt enkel gewerkt op afspraak 
 
 

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG  

TOT HET HUREN VAN EEN GARAGE OF AUTOSTAANPLAATS 
 
 
 
Hieronder vind je meer informatie bij je aanvraag voor het huren van een garage of autostaanplaats. 
 
Heb je nog vragen over jouw dossier of inschrijving, neem dan contact op met de dienst kandidaat-huurders: 
Jouw contactpersoon: Babette Cillen – tel. 011/68.33.79 
 
Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken het. Bezorg het ingevulde formulier, een kopie van je 
identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van je wagen terug aan cv Nieuw Sint-Truiden.  
Na ontvangst van alle gevraagde documenten, word je ingeschreven in het wachtregister en ontvang je een 
inschrijvingsbewijs van je aanvraag. Houdt deze brief goed bij, het is het bewijs van jouw inschrijving. 
 
Waar vind je het aanvraagformulier? 
Je kan het aanvraagformulier aanvragen via telefoon of e-mail. 
Je kan het ook downloaden op www.nst.be. 
 
Als voorwaarde voor de inschrijving en inhuring, dien je het inschrijvingsbewijs van je voertuig te kunnen 
voorleggen. 
 
Cv Nieuw Sint-Truiden verwittigt je met een brief als er een geschikte garage/autostaanplaats voor jou vrij is. In 
geval van een toewijzing dien je binnen de 15 kalenderdagen contact op te nemen met onze 
huisvestingsmaatschappij. De termijn van 15 dagen begint op de postdatum van de aanbodsbrief. Indien je niet 
binnen de gestelde termijn reageert wordt dit als een weigering beschouwd. 
 
Op de volgende pagina vind je meer uitleg over de toewijzings- en schrappingsregels en de huurprijs en -
waarborg terug. 
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TOEWIJZINGSREGELS 
 
Bij de toewijzing van afzonderlijke garages/carports en/of parkeerplaatsen wordt achtereenvolgens voorrang 
verleend conform de chronologische inschrijvingsdatum aan:  

 sociale huurders in het wooncomplex zonder garage; 
 sociale huurders in de wijk zonder garage; 
 sociale huurders in de directe omgeving van de wijk of het wooncomplex zonder garage; 
 mede-eigenaar(s) in het wooncomplex zonder garage; 
 eigenaar(s) van een woning in de wijk oorspronkelijk opgericht door cv Nieuw Sint-Truiden zonder garage; 
 sociale huurders in het wooncomplex met garage; 
 sociale huurders in de wijk met garage; 
 mede-eigenaar(s) in het wooncomplex met garage; 
 eigenaar(s) van een woning in de wijk oorspronkelijk opgericht door cv Nieuw Sint-Truiden met garage; 
 overige aanvragers uit de directe omgeving van de wijk of het wooncomplex. 
 
SCHRAPPING UIT HET INSCHRIJVINGSREGISTER 
 
Jouw aanvraag wordt geannuleerd in volgende gevallen: 

 je aanvaard een garage/autostaanplaats van cv Nieuw Sint-Truiden; 
 Je vraagt zelf met een brief om jouw aanvraag te annuleren; 
 Je reageert niet of weigert een tweede aangeboden garage/autostaanplaats. Deze garage/autostaanplaats 

komt overeen met jouw keuze qua ligging en type; 
 Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij aanbod van een garage/autostaanplaats of actualisering 

van het register; 
 Je geeft bewust onjuiste of onvolledige informatie of verklaringen aan cv Nieuw Sint-Truiden; 
 Je reageert niet op de herinneringsbrief bij actualisering van het register; 
 Je kan geen inschrijvingsbewijs van jouw voertuig meer voorleggen bij toewijzing of actualisering van het 

register. 
 
HUURPRIJS EN HUURWAARBORG 
 
De huurprijzen van de garages/autostaanplaatsen, geldig in het huidig jaar, staan vermeld op het 
aanvraagformulier. Deze huurprijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. 
Ben je een sociale huurder, dan betaal je geen BTW. Als privé-huurder betaal je 21% BTW bovenop de huurprijs.  
Deze huurprijs wordt vermeerderd met de diensten & vergoedingen (huurlasten).  
 
De huurwaarborg bedraagt 2x de huurprijs (excl. BTW).  
Indien je een zender ontvangt, betaal je hier ook een waarborg voor.  
Na het einde van de verhuring wordt de huurwaarborg afgerekend en, ingeval van een tegoed, wordt het 
resterend bedrag terugbetaald. 
 
Je betaalt voor de inhuring van een garage/autostandplaats ook een kost voor de registratie van het 
huurcontract. 


