
Interesse of vragen?
Neem gerust contact  

op met ons!

Leen Smets 
opbouwwerker SAAMO

em@saamo.be   
0472 39 27 87

Campus Blairon 714   
2300 Turnhout

Meer info op 
www.goedplan.be/turnhout

Goed Plan is een samenwerkingsverband  
van volgende partners: 
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Goed Plan,  
een begeleiding 
voor verhuurders 

met plannen
(of nog niet)



Wat is  
Goed Plan?
Goed Plan is een project om eigenaars 
van een huurwoning te begeleiden bij 
allerhande werken. Van kleine werken die 
te lang blijven liggen tot een grondige 
renovatie die zich al jaren opdringt. 

Goed Plan ondersteunt de verhuurder  
bij de uitvoering van de werken tot de 
huurwoning voldoet aan de vereisten voor 
het behalen van een conformiteitsattest.

Goed Plan helpt je met:

	oplijsten van mogelijke werken
	bepalen van prioriteiten
	opvragen en beoordelen van offertes
	bekijken van financiering en premies
	adviesverstrekking bij de werken

Waarom  
Goed Plan?
Iedereen weet dat verbouwen niet simpel 
is. Zelfs een kleine klus is soms al een 
uitdaging! Vaak schuiven we de werken 
voor ons uit. 

Bij Goed Plan weten we dat een 
verhuurder best wel wat hulp kan 
gebruiken om de werken aan te pakken. 

Wat moet er allemaal gebeuren en wat 
dan eerst? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? 
Wat met de zittende huurder tijdens de 
werken? Het zijn vragen die Goed Plan 
samen met de verhuurder wil oplossen.  
De begeleiding is gratis.

Is Goed Plan  
iets voor jou? 
• Ben je eigenaar van een huurwoning  

in Turnhout?

• Of ben je eigenaar van een woning  
die je in de toekomst wil verhuren  
in Turnhout?

• Heeft je huurwoning misschien een 
opknapbeurt nodig?

• Wil je met alle verplichtingen en regels 
in orde zijn?

Twijfel niet en neem contact op met ons! 
We leggen graag alles uit op kantoor, bij je 
thuis of in de huurwoning. 

Let op: de woning moet na de  
werken minstens voldoen aan de  
minimale kwaliteitsnormen van de 
Vlaamse Wooncode.
 


