
JAARGANG 1 - NR. 3 - JANUARI • FEBRUARI • MAART 2020

‘t!Mpulsje
> Infokrant voor de huurders van Woonmaatschappij !Mpuls Menen

PAGINA 6PAGINA 2

TERUGBLIK BEWONERSVERGADERING

PAGINA 4

WIJZIGINGEN
SOCIALE
HUURWETGEVING

WOONMAATSCHAPPIJ !MPULS
STREEFT NAAR TEVREDEN 

BEWONERS

PROJECT GUIDO GEZELLELAAN
SOCIAAL WONENDAG
ZONDAG 13 OKTOBER 2019

Woonmaatschappij !Mpuls
is collectief gesloten

van 24 december 2019
t.e.m. 2 januari 2020



Woordje van de directeur

Beste huurders

De derde uitgave van ‘t !Mpulsje 
is een feit! We zijn trots dat we 
op de ingeslagen weg verder kun-
nen werken en jullie op deze ma-
nier nog verder kunnen betrek-
ken bij onze werking.

We streven er naar op een open en 
correcte manier met onze huurders om te gaan. Jullie 
betrekken bij onze werking is geen ijdel woord.

Door de werking van onze bewonersraad en de con-
tacten met onze wijkambassadeurs weten we al goed 
wat er leeft bij onze huurder. Maar om dit nog beter 
te weten versturen we sinds enige tijd ook anonieme 
enquêtes, waarbij jullie ons verder op de hoogte kun-
nen houden over de zaken die er leven in de buurt, 
de tevredenheid over de uitgevoerde werken,… Aar-
zel dus niet om ons verder op de hoogte te houden.

Langs deze weg wens ik jullie prettige eindejaars-
feesten met veel warmte voor elkaar en de omgeving!

Sonny Ghesquière
Directeur – Woonmaatschappij !Mpuls

In dit nummer
Voorwoord  .............................................................................................................  1

Wie is wie?  ...............................................................................................................  1

En de winnaar is ...................................................................................... 2

Terugblik bewonersvergadering  ............. 2

Winnaar kleurwedstrijd  ................................................ 2

Oplossing kruiswoordraadsel  ........................... 2

Terugblik Sociaal Wonendag  ............................. 3

Huishoudelijk reglement 
huisdieren  ................................................................................................................. 3

Wijzigingen 
sociale huurwetgeving  .......................................................  4

Veelgestelde vragen   ................................................................... 3

Tips van Klus en co  ...........................................................................5

Met z’n allen sneeuwruimen ..............................  5

Woonmaatschappij !Mpuls streeft 
naar tevreden bewoners  ................................................ 6

Vraag van de maand  ................................................................... 7

1

WIE IS WIE?
Bestuur
In de eerste editie vertelden we jullie reeds dat de Woonmaatschappij !Mpuls bestuurd wordt door bestuurs-
leden aangesteld door Stad Menen.

We stellen jullie in deze derde editie opnieuw graag drie bestuurders voor:

Stephanie Behaegels 
woont in Lauwe en zetelt voor 
de tweede keer in de Raad 
van Bestuur. Beroepshalve is 
ze maatschappelijk werker 
bij het OCMW van Menen op 
de dienst tewerkstelling en 
activering. 

Jean-Marie Ghesquière 
woont in Menen en zetelt voor 
de vierde keer in de Raad van
Bestuur. Hij zetelde voordien 
ook in het directiecomité. 

Toon Demyttenaere
woont in Menen en zetelt voor 
de eerste keer in de Raad van 
Bestuur. 
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En de winnaar is… 
Woonmaatschappij !Mpuls gaf verschillende 

prijzen weg. Zo organiseerden we een 
“like en share actie” op onze Facebook-

pagina en konden jullie deelnemen 
aan een kruiswoordraadsel in onze 
vorige editie. De kleinste bezoekers 
mochten zich tijdens de Sociaal 
Wonendag uitleven via een kleur-
wedstrijd.

De winnaar van de “like en share actie” werd per loting reeds 
bekend gemaakt via onze Facebookpagina. De winnaar is 
Christine Kesteloot, directeur van Veerkracht 4. Ze ontving 
van ons een “Shop en Beleef-bon” van Stad Menen ter waar-
de van 25 euro. Christine Kesteloot is afkomstig uit Lauwe. 
Sinds 1 januari 2019 werkt zij als directeur bij Veerkracht 4.”

Veerkracht 4 is een maatwerkbedrijf en heeft als doel de 
participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt te ver-
hogen. Veerkracht4 staat in voor het onderhoud van open-
baar groen en voor de  schoonmaak van onder andere kan-
toren, huurwoningen,…. Er is een nauwe samenwerking 
met maatwerkbedrijf ’t Veer. Veerkracht 4 werkt ook voor 
Woonmaatschappij !Mpuls. Zo doen ze het groenonderhoud 
van de voortuinen in Menen en het onderhoud van gemeen-
schappelijke delen in appartementsblokken.

Christine gaf nog enkele tips mee om het schoonmaken vlot-
ter te laten verlopen. Zo zou het handig zijn als de tapijtjes 
voor de deuren worden weggenomen op de dag van de 
schoonmaak. Daarnaast durft er wel eens in bepaalde blok-
ken papier en karton rondslingeren, wat niet de bedoeling 
is…

Oplossing kruiswoordraadsel
Helaas vond niemand het juiste ant-
woord van het kruiswoordraadsel… 
Toch werd er een winnaar via loting 
verkozen. We bekeken alle opgestuur-
de antwoorden en haalden deze er uit 
die het dichtst bij de correcte oplos-
sing lagen. De winnaar is Severine uit 

de Waterhoenstraat in Lauwe. Ze kreeg van ons een 
“Shop en Beleef-bon” van Stad Menen ter waarde van 
25 euro. Proficiat! Severine woont sinds februari 2010 
in de Waterhoenstraat. Ze woont er graag en vindt het 
een leuke buurt. Ze was heel enthousiast over onze 
huurderskrant. Bedankt voor de mooie woorden! Veel 
plezier ermee, Severine!  We geven jullie graag nog 
eens de correcte oplossing mee: 

Horizontaal
3. In welke straat bouwt Woonmaatschappij! Mpuls 

woningen voor mensen met een beperking en senioren, 
in samenwerking met Ado Icarus en Groep Ubuntu? 
Guido Gezellelaan

4. Bij welke organisatie kan je terecht voor financiële 
moeilijkheden? OCMW

5. Wie zijn taak is het om het voetpad te onderhouden? 
Huurder

Verticaal
1. Wie kan je contacteren in het geval je geen verwar-

ming of warm water hebt? Bulex
2. Welk evenement gaat er door op zondag 13 oktober 2019? 

Sociaal Wonendag
3. Hoe heet de voorzitter van woonmaatschappij !Mpuls? 

Guy Blancke

Winnaar kleurwedstrijd
De winnaar is Marthe. 

Ze ontving van ons een cadeaubon 
van Dreamland t.w.v. 25 euro.

Veel plezier ermee! 

TERUGBLIK BEWONERSVERGADERING
Op vrijdag 8 november om 13u30 ging de eerste huurders-
adviesraad door sinds de fusie tussen Eigen Haard is Goud 
Waard en Ons Dorp. De huurdersadviesraad ging door in 
het Lokaal Dienstencentrum Allegro. De vergadering werd 
getrokken door de sociale dienst van Woonmaatschappij 
!Mpuls en er waren 15 huurders aanwezig. Er werd van 
start gegaan met een korte kennismaking waarbij er uitleg 
werd gegeven over de verschillende diensten. 

Vervolgens werden de bewoners in drie werkgroepen onderver-
deeld. In de werkgroepen ging men aan de slag met een maat-
schappelijk werker. Er kwamen verschillende thema’s aan bod 
zoals “toegankelijkheid” en “communicatie”. Er werd gepolst naar 
de mening van de bewoners. Ten slotte konden de bewoners 
voorstellen doen om de dienstverlening van Woonmaatschappij 
!Mpuls te verbeteren en konden er thema’s worden aangereikt 
voor volgende vergaderingen. Uit de drie werkgroepen kwam 
heel wat fijne informatie waarmee wij zeker aan de slag kunnen 
gaan! Wij kijken uit naar de inbreng van de huurders in de vol-
gende vergaderingen!

Heb je zelf interesse om deel te nemen?
Contacteer de sociale dienst, dit kan telefonisch op het num-
mer 056 53 27 99 of per mail via socialedienst@wm.impuls.be. 
De vergaderingen gaan door op donderdag tussen 13u30 en 16u. 
Hou alvast volgende data vrij:  16/01/2020 - 05/03/2020 - 
07/05/2020 - 10/09/2020 - 10/12/2020



TERUGBLIK SOCIAAL WONENDAG 2019
Op zondag 13 oktober 2019 kon u het project in de Guido Gezellelaan en de Kersenlaan komen 
bezoeken tussen 10 en 14 uur. Iedereen kreeg er een korte rondleiding en uitleg over het project. 

De Sociaal Wonendag is een initiatief van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de 
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
(VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Samen bundelden ze de krachten om sociaal wonen 
onder de aandacht te brengen en 100 jaar sociaal 
wonen te vieren. Want sociaal wonen is buiten- 
gewoon waardevol. De Sociaal Wonendag in Menen 
was alvast een groot succes. In totaal waren er ongeveer 
een 100 tal bezoekers. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISDIEREN 
We herinneren er jullie graag nog eens aan dat Woonmaatschappij !Mpuls een reglement heeft rond het 

houden van huisdieren. Uitzonderlijk kan Woonmaatschappij !Mpuls van deze richtlijnen afwijken. Er 

wordt rekening gehouden met het woningtype, de ligging en de mogelijke hinder voor de buren: 

- Duplex op het verdiep:
 1 vierpotig huis-* en 1 gezelschapsdier**
- Duplex op het gelijkvloers: 
 2 vierpotige huisdieren* en 1 gezelschapsdier**
- Woning:
 2 vierpotige huisdieren* en 1 gezelschapsdier**
- Appartementsgebouw: 1 gezelschapsdier**

*Een vierpotig huisdier: hond, kat.
**Een gezelschapsdier: hamster, konijn, cavia,… (niet-limitatieve opsomming). 

Indien u wenst te weten of het aangewezen is om een bepaalde dier-
soort te houden in uw woning, kan je ons steeds contacteren.  

Het is van groot belang dat huisdieren geen overlast 
veroorzaken en dat ze geen schade toebrengen aan 
de huurwoning. Indien dat wel het geval is kunnen 
we vragen om huisdieren te verwijderen uit de wo-
ning of in uitzonderlijke gevallen kunnen we de op-
zeg van de huurovereenkomst geven. Bij hinder voor 
de buren, heeft Woonmaatschappij !Mpuls het recht 
om bepaalde diersoorten, gevaarlijke hondenrassen 
of hondenrassen die niet aarden in een appartement 
te weigeren.

Enkele tips om hinder te voorkomen: 

• Hou geen agressieve dieren
• Laat je huisdier niet te lang alleen
• Train je hond zodat hij naar je luistert
• Laat je huisdier niet zonder leiband lopen
• Ruim steeds de uitwerpselen van jouw huisdier op
• Zorg dat je huisdier niet kan ontsnappen
• Informeer eens bij de buren of je huisdier 

niet te veel lawaai maakt
• Last but not least: denk goed na vooraleer je een 

huisdier neemt. Een huisdier vraagt veel aandacht, 
verzorging en het kan toch ook wat gaan kosten 
(voeding, behandeling dierenarts,…)
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WIJZIGINGEN
SOCIALE HUURWETGEVING
Niet alleen de huurprijsberekeningen bracht een aantal 
veranderingen met zich mee, maar ook nog een aantal 
andere punten. Hieronder een overzicht van de wijzigin-
gen vanaf 2020. 

 2019 2020

Inkomen - aanslagbiljet van 3 jaar terug - meest recente aanslagbiljet
 - gezinsleden jonger dan 25 jaar - alle meerderjarige gezinsleden met een 
 - niet meegerekend - referentie-inkomen worden meegerekend

Marktwaarde - geschat door een notaris - bepaalt door sociale huurschatter
  - energiecorrectie voor woningen met   
  - energiezuinige investeringen

Meewoning - toelatingsvoorwaarden worden afgetoetst - toelatingsvoorwaarden worden één jaar
 - bij aanvraag - na aanvraag afgetoetst
 - mag niet leiden tot een onaangepaste woning - bezettingsnormen van VWC  moeten 
  - gecontroleerd worden

Mutatie bij wijziging - voorrang ‘onaangepaste woning’ bij aanvraag - voorrang ‘onaangepaste woning’ enkel bij
gezinssituatie - grotere woning - gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie,

  - pleegzorg of gezinshereniging 

Eigendom - geen eigendom (woning of bouwgrond) - ook geen eigendom in volledige of 
 - in volledige of gedeeltelijke volle - gedeeltelijke erfpacht of opstal
 - eigendom of in volledig vruchtgebruik - ook niet in volledig of gedeeltelijk vrucht-
  - gebruik, erfpacht of opstal door zichzelf of
  - door een derde  gegeven

VEEL GESTELDE VRAGEN
1. Wat moet ik controleren als ik mijn 

huurprijsberekening voor 2020 ont-
vang? 

 Contoleer jouw gezinssamenstelling 
op de berekeningsnota. Staan alle ge-
zinsleden vermeld?  Zijn alle kinderen 
waarvoor je kinderbijslag ontvangt als 
‘persoon ten laste’ opgenomen? Krijgen 
alle gezinsleden met een invaliditeit een 
extra gezinskorting? Controleer ook het 
gezinsinkomen, bovenaan de nota kan je 
zien welk referentiejaar werd gebruikt 
om de huurprijs te berekenen. Beschik 
je zelf over een recenter aanslagbiljet? 
Dit kan je bezorgen voor 31/12/2019 aan 
Woonmaatschappij !Mpuls. Wij herbe-
rekenen dan de huurprijs op basis van 
het recentste aanslagbiljet. Dien je het 
aanslagbiljet te laat in dan kunnen we 
de huurprijs niet meer aanpassen. 

2. Mijn kind is jonger dan 25 jaar maar ik 
ontvang voor mijn kind geen kinder-
bijslag meer, zal zijn inkomen meegere-
kend worden?

 Als jouw zoon in het referentiejaar een 
inkomen had zal dit meegerekend wor-
den. Had jouw zoon geen inkomen in 

het referentiejaar dan zal dit geen in-
vloed hebben op de huurprijs.

3. Mijn woning is voorzien van een zui-
nige verwarmingsketel, zal mijn huur-
prijs stijgen?

 De marktwaarde van jouw woning zal 
aangepast worden volgens de regels 
van de Vlaamse Regering. Je moet een 
toeslag betalen waarbij we aan sociaal 
tarief de uitgespaarde energie doorreke-
nen. Dat bedrag zal altijd lager zijn dan 
het bedrag dat jij bespaart op jouw ener-
giefactuur. 

4. Ik ben alleenstaande en wil samen- 
wonen met mijn partner, kan dit?

 Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend, 
dan kan jouw partner bijwonen. Eén 
jaar na het samenwonen moeten jullie 
samen voldoen aan de toelatingsvoor-
waarden. Is het jouw feitelijke partner, 
dan kan hij/zij enkel meewonen als 
de woning voldoet aan de bezettings- 
normen van de Vlaamse Wooncode. Eén 
jaar na het samenwonen moeten jullie 
samen voldoen aan de toelatingsvoor-
waarden. Is dit niet het geval, dan moet 
jouw partner de woning verlaten. 

5. Er wordt een kindje geboren, moet ik 
verhuizen?

 Niet elke geboorte van een kind leidt tot 
een onaangepaste woning. Heb je vol-
doende slaapkamers volgens de ratione-
le bezetting, dan kan je jou niet inschrij-
ven voor een grotere woning. Enkel als 
de woning niet voldoet aan de bezet-
tingsnormen van de Vlaams Wooncode 
moet je jou verplicht inschrijven voor 
een grotere woning. Je krijgt twee keer 
een aanbod. Enkel als je twee keer wei-
gert moet je de woning verlaten. 

6. Ik krijg een woning via een erfenis, wat 
moet ik doen?

 Bij een kosteloze verwerving van een 
eigendom krijgt de huurder één jaar de 
tijd om deze eigendom te vervreemden 
en zich in regel te stellen. 

7. Ik wil op de private markt een woning 
kopen, wat moet ik weten?

 Neem contact op met Woonmaatschap-
pij !Mpuls om de mogelijkheden te be-
spreken. Wij controleren maandelijks de 
gegevens uit het kadaster. Ben je in het 
bezit van een woning dan moet Woon-
maatschappij !Mpuls de huurovereen-
komst stopzetten met een opzegtermijn 
van zes maanden.
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TIPS VAN KLUS EN CO
Onze medewerkers van de technische dienst stellen geregeld dezelfde terugkerende pro-
blemen vast tijdens een uittredende plaatsbeschrijving. Om onnodige kosten te vermij-
den die mogelijks van de waarborg worden afgenomen bij uit huur, geven we jullie graag 
enkele interessante tips mee. 

• Ontkalken van kranen en de douchekop 

 Menen is een gebied met hard water, dit wil zeggen 
dat kranen regelmatiger ontkalkt moeten worden 
dan wanneer je in een regio woont met zacht water. 

 - Draai het eindstuk van de kraan los
 - Leg het eindstuk in een bakje met schoonmaak- 

 azijn en laat het een nacht goed inwerken
 - Kan je het eindstuk niet losdraaien? Gebruik  

 een doekje, keukenpapier of watten gedrenkt in 
 schoonmaakazijn en wikkel dit om de kraan. Laat  
 het een nachtje intrekken. 

 - Bij hardnekkige kalkaanslag raden we aan dit 
 nog een keer te herhalen

Het is ook af en toe nodig om de douchekop te ontkal-
ken want kalkaanslag verstopt ook de gaatjes van je 
douchekop. Hoe doe je dit?

 - Haal de douchekop af
 - Vul een plastiek zak met water en azijn
 - Laat de douchekop een nachtje weken in de plastiek zak
 - Spoel de douchekop ’s ochtends goed af

• Ontkalken van het toilet
 Er zijn verschillende manieren om hardnekkige 

kalkaanslag in het toilet te verwijderen:
 - Strooi wat baking soda (zuiveringszout) in de 

 toiletpot en giet er een scheutje azijn over, daarna 
 even goed schrobben met de toiletborstel. 
 Ventileer de ruimte voordat je begint!

 - Giet een scheutje schoonmaakazijn in de toiletpot. 
 Borstel de randen van de toiletpot goed in en laat  
 dit een nachtje staan. De volgende ochtend even 
 doorspoelen en de kalkaanslag is verdwenen. Ook 
 hier is het belangrijk om te ventileren! 

• Onderhouden van silicone
 Een goede verluchting is essentieel voor een 

goed onderhoud van silicone en om schimmels te 
vermijden. Droog ze ook af nadat je gebaad of 
gedoucht hebt. Is je silicone aan vervanging toe? 
Gebruik een goede sanitaire silicone met schimmel-
werende functie. Die gaat de vorming van zwarte 
vlekken tegen. 

MET Z’N ALLEN SNEEUWRUIMEN 
Voorlopig hebben we nog geen wit sneeuwtapijt gehad. 
Maar mocht het er zitten aan te komen, moet er met 
een aantal zaken rekening gehouden worden. Zo’n wit 
sneeuwtapijt is mooi, maar sneeuw kan ook gevaarlijk 
glad zijn en de doorgang versperren. Daarom moet sneeuw 
op sommige plaatsen geruimd worden. 

Voor appartementsgebouwen: 
Je moet als bewoner zelf de sneeuw 
voor het gebouw opruimen. Wij 
vragen dan ook aan alle bewoners 
om mee te helpen om de toegang 
tot het gebouw en de voetpaden 
sneeuwvrij te maken. 

Voor huizen:
Je moet als bewoner zelf de sneeuw 
op het voetpad voor jouw deur 
opruimen.

Voor seniorenwoningen:
Veerkracht4 neemt de sneeuw weg 
voor de woningen. 

Hoe moet je sneeuw opruimen?
- Verwijder de sneeuw met een 

sneeuwschop of harde borstel. 
- Gooi zout. Gebruik strooizout. Je 

kan dit kopen in de supermarkt of 
doe-het-zelfzaak.

 Heb je geen strooizout? Dan kan je 
ook keukenzout gebruiken. 

De sneeuwtelefoon
Ben je niet meer in staat om je voet-
pad vrij te maken? Dan kan je ook 
contact opnemen met de sneeuw- 
telefoon van Stad Menen (056 527 262). 
Een sneeuwruimer komt dan zo snel 
mogelijk bij je langs. Dat kan tijdens 
de weekdagen tussen 9 en 12 uur en 
tussen 13u30 en 16u30. Het sneeuw-
ruimen kost 9 euro per halfuur en 
3 euro voor de verplaatsing. 

De sneeuwbuddy
Je kan eventueel ook beroep doen op 
een sneeuwbuddy in je buurt. Een 
sneeuwbuddy is iemand die zich 
engageert om in zijn wijk of straat 
(die niet in de strooiroutes voor- 
komen) in te staan voor strooizout-
verdeling. Heb je zin om sneeuw- 
buddy te worden? Contacteer de dienst 
Grondgebiedszaken op 056 529 400 of 
grondgebiedszaken@menen.be. 

Help je
buren!
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!Mpuls streeft naar een 
kwaliteitsvolle dienstverlening!
Sinds enkele maanden zijn we gestart met een te-
vredenheidsmeting omdat we graag willen weten 
hoe tevreden je bent over je woning, de buurt, de 
medewerkers en de dienstverlening van !Mpuls. Eén-
maal per jaar wordt een vragenlijst verstuurd naar 
een groep zittende huurders. Dit jaar koos !Mpuls 
voor alle huurders van Lauwe en Rekkem. Het vol-
tallige team van !Mpuls reflecteert over mogelijkse 

verbeterpunten. Actieplannen worden uitgeschre-
ven, toegepast en teruggekoppeld per kwartaal. 
Jaarlijks worden de verbeteracties teruggekoppeld 
aan de huurders via diverse kanalen zoals de huur-
derskrant en Facebook. Er is nog geen eindrapport 
gemaakt omdat de vragenlijsten nog volop binnen-
stromen. We kunnen jullie wel reeds een idee geven 
van de respons van de verstuurde vragenlijsten: 

 Huurders Nieuwe huurders Vertrokken huurders Kandidaat-huurders Onderhoud en  
     herstellingen

Bevraagd 412 (100%) 83 (100%) 60 (100%) 60 (100%) 76 (100%)

Voltooid 107 (25,97%) 30 (36,14%) 8 (13,33%) 8 (13,33%) 10 (13,16%)

Niet voltooid 305 (74,03%) 53 (63,86%) 52 (86,67%) 52 (86,67%) 66 (86,84%)

Beantwoord op papier 78 (72,90%) 26 (86,67%) 6 (75%) 6 (75%) 2 (20%)

Beantwoord online 29 (27,10%) 4 (13,33%) 2 (25%) 2 (25%) 8 (80%)

Gestart, maar niet beëindigd 5 (1,21%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Onderstaand vind je reeds  een tussentijds rapport 
over de tevredenheid van de huurder. We kregen 
reeds van 107 huurders respons, waarvoor onze 
dank! In het algemeen was iedereen tevreden over de 

staat van de woning en de algemene dienstverlening 
(zie grafiek 1 en 2).  In open vragen kwam aan bod dat 
!Mpuls snel reageert op problemen, vlot bereikbaar is 
en er is een tevredenheid over de huurprijs.

GRAFIEK 1:
hoe tevreden bent u over uw woning

GRAFIEK 2:
hoe tevreden bent u in het algemeen over 
de dienstverlening van !Mpuls? Bijvoor-
beeld: de brieven, de bewonerskrantjes, de 
hulp bij een vraag of een defect...

s

s



WIJ WERKEN OP AFSPRAAK.
Je kan ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 

9 en 12 uur en 13 en 16 uur of stuur ons een e-mail:

info@wm-impuls.be
verhuring@wm-impuls.be

socialedienst@wm-impuls.be
technischedienst@wm-impuls.be

boekhouding@wm-impuls.be

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Problemen met verwarming of warm water: 

Bulex 02 800 49 00
------

Dringende problemen met elektriciteit: 

DM Elektro 0460 96 27 59

VRAAG VAN DE MAAND: 

Waarom gaat mijn rookmelder af
zonder reden?

Gaat je rookmelder regelmatig af, maar is er nergens rook te 
bespeuren? Misschien is dit de oorzaak wel… 

• De sensorkamer van de rookmelder is stoffig
 Een rookmelder kan ten onrechte afgaan wanneer er zich stof ophoopt in 

de binnenkant van de rookmelder. We raden jullie aan om de rookmelder 
één keer per maand te reinigen. Hoe doe je dit?

 - Stof de rookmelder één keer per maand af met een lichtvochtige doek.
 - Reinig de rookmelder twee keer per jaar van binnen en buiten met een 

 stofzuiger. 

 OPGELET: wanneer je de rookmelder afneemt en deze vervolgens terug 
bevestigt, dien je de rookmelder te testen met de testknop. 

• Er zit een insect in de sensorkamer van de rookmelder
 Een spin in de sensorkamer kan het alarm activeren. Stofzuig de rookmel-

der om deze reden ten minste twee keer per jaar van binnen en buiten. 
Gebruik een opzetstuk met een zacht borstelgedeelte. 

• De rookmelder is kapot
 Indien je alle bovengenoemde dingen controleerde en de rookmelder gaat 

nog steeds af, dan is er mogelijks een defect. Indien het een rookmelder 
betreft met losse batterijen, kan het zijn dat de batterijen vervangen moe-
ten worden. We raden daarom aan om regelmatig de batterijen te testen. 
Het is de taak van de huurder om tijdig een nieuwe batterij te plaatsen. 
Het kan ook zijn dat het volledige toestel vervangen moet worden omdat 
de houdbaarheid is verstreken. Rookmelders zijn niet onbeperkt houd-
baar. Bij twijfel neem contact op met de technische dienst. 
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Niet alleen rookmelders zijn van belang, 
maar ook het hebben van een vluchtplan. 
Op school of op het werk is dit iets waar 
we aan denken, maar thuis zelden. Maak 
afspraken binnen het gezin wie de hulp-
diensten contacteert, wie de kinderen uit 
bed haalt en bedenk een route vertrek-
kende vanuit een aantal ruimtes.   

Heb jij ook een vraag?

Laat het ons weten!
Vragen kan je per post

of via info@wm-impuls.be
bezorgen. 

Vanaf januari 2020

NIEUWE WEBSITE
ONLINE!

Neem zeker eens een kijkje op www.wm-impuls.be!


