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ZieZo!...
Handig boekje voor huurders

Herstellingen en onderhoud van de woning
Alles wat kan/mag/moet



Inleiding

ZieZo!...
Als huurder heb je soms vragen over je woning.
Deze brochure geeft antwoorden op vragen zoals:

• Wie moet de schade aan mijn woning herstellen?

• Wie moet herstellingen betalen?

• Hoe onderhoud ik mijn woning goed?

• Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij
 (verder: de SHM) of het sociaal verhuurkantoor (verder: het SVK)?

• Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

• Wat zijn de rechten en de plichten van de SHM of het SVK?

Een provinciale werkgroep bewerkte deze brochure. Dit gebeurde in nauw overleg met huur-
ders, SHM’s en SVK’s.

Vanuit Woonmaatschappij !Mpuls willen we je hiermee goed informeren. Zo kan je heel wat 
problemen voorkomen of beter aanpakken. Houd deze brochure daarom goed bij. Ze zal 
zeker nog van pas komen.

Let op: er zijn veel regels en wetten voor huurders en verhuurders. Die konden niet allemaal in
deze brochure. Bij twijfel gelden dan ook altijd de wettelijke regels.

Met vriendelijke groeten,
Sonny Ghesquière
Directeur Woonmaatschappij !Mpuls
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Stap 2: Heb je een probleem in de woning? 
 Of heb je een vraag over het onderhoud?  
 Ga naar…

l Aan de buitenkant van je woning (voor)  ___________________________________________________  p. 16 - 17
l Aan de buitenkant van je woning (achter)  ________________________________________________  p. 18 - 19
l In de inkom ___________________________________________________________________________________________________  p. 20 - 21
l In het toilet ____________________________________________________________________________________________________  p. 22 - 23
l In de woonkamer __________________________________________________________________________________________  p. 24 - 25
l In de keuken __________________________________________________________________________________________________  p. 26 - 27
l In de badkamer _____________________________________________________________________________________________  p. 28 - 29
l In de slaapkamer __________________________________________________________________________________________  p. 30 - 31
l In de bergruimte of kelder __________________________________________________________________________  p. 32 - 33
l In de garage __________________________________________________________________________________________________  p. 34 - 35
l Op de zolder _________________________________________________________________________________________________  p. 36 - 37
l In de gemeenschappelijke delen van je appartement _____________________________  p. 38 - 39

In de tekening vind je bolletjes in verschillende kleuren. De kleur van deze bolletjes verwijst 
naar de verschillende hoofdstukken van het volgend deel. In dat deel vind je een oplossing 
voor je probleem.

Stap 3:  Zoek een oplossing voor je probleem in de lijst vanaf pagina 41

 Volgende symbolen vertellen je wie wat moet doen:

 Je moet zelf de herstelling uitvoeren en betalen.
 Kan je de herstelling zelf niet uitvoeren? In een aantal gevallen 
 kan de SHM/het SVK deze herstelling voor jou doen. Je zal echter wel
 moeten betalen.
 Neem hiervoor contact op met de SHM/het SVK.

 De SHM/het SVK voert de herstelling uit, je mag het zelf niet doen.
 De SHM betaalt ook de herstelling. Het SVK zorgt dat de herstelling wordt 

uitgevoerd, de eigenaar betaalt in de meeste gevallen de grote herstelling.

TIP:  Achteraan in dit boekje vind je een lijst met alle onderhoudswerken en  
 herstellingen waarvoor de SHM/het SVK een onderhoudscontract heeft.
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Zie... Zo gebruik je dit boekje!
Dit boekje is een gids bij het onderhoud van en de herstellingen aan je woning.
Let op: er zijn veel regels en wetten voor huurders en verhuurders. Die konden niet allemaal 
in dit boekje. Bij twijfel gelden dan ook altijd de regels van de wet.

Je hebt een vraag over het onderhoud van of een herstelling aan je woning.
In veel gevallen vind je het antwoord in dit boekje. Volg deze stappen:

Stap 1:  Lees eerst deel 1 van dit boekje!

Dat gaat over je rechten en plichten als huurder en over de rechten en plichten van de SHM/
het SVK. Je vindt er informatie over:
 
 Ga naar…

l De toewijzing van een woning  ______________________________________________________________________________  p. 8 
l De plaatsbeschrijving  _____________________________________________________________________________________________  p. 8
l De controle en het onderhoud door SHM/SVK  ___________________________________________________p. 8
l De opzeg van je huurcontract  _____________________________________________________________________________    p. 9 
l Je huurcontract  ____________________________________________________________________________________________________  p. 10
l De huurwaarborg  _________________________________________________________________________________________________  p. 10
l De huurprijs  ___________________________________________________________________________________________________________  p. 10 
l Herstellingen na een inbraak  _______________________________________________________________________________ p. 11
l Onderhoud en herstellingen aan het ‘openbaar domein’  ________________________________ p. 11
l De meldingsplicht  ________________________________________________________________________________________________  p. 12
l Verplichte verzekeringen  ____________________________________________________________________________________  p. 12
l Veranderingswerken  ____________________________________________________________________________________________  p. 12
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Stap 4:  Vind je de oplossing voor je probleem niet?
 Bel dan naar de SHM/het SVK.

Stap 5:  Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij:
 Ga naar…

l De onderhoudslijst voor de woning ________________________________________________________________ p. 72 
l Tips voor een goed onderhoud van de woning_____________________________________________ p. 74 
l Wat je zeker niet mag doen in de woning ______________________________________________________ p. 76 

Stap 6: Ga je niet akkoord met de verhuurder of met werken die 
 wel/niet door hem werden uitgevoerd?

Stap 1: Neem contact op met de SHM/het SVK en praat erover.
Stap 2: Indien jullie er onderling niet uitkomen, kan je advies vragen aan de  
 Huurdersbond.
Stap 3: Komen jullie niet tot een oplossing, dan kan je je wenden tot de   
 Vrederechter.
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DEEL 1
VERPLICHTINGEN EN 

VERANTWOORDELIJKHEDEN
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Een (geregistreerde) plaatsbeschrijving bij de start van een huurovereenkomst is 
cruciaal. Alle gebreken worden hierin vermeld. Op het einde van de huur volgt 
een nieuwe plaatsbeschrijving. Het verschil van beide is de schade die de huurder 
heeft toegevoegd tijdens het gebruik. Daarvoor is de huurder verantwoordelijk.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

- Het onroerend goed aan de huurder ter beschikking stellen.

- De wet voorziet dat de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, 
in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren. Dit bete-
kent proper en zonder gebreken, alle toestellen moeten werken zoals 
het hoort. Herstellingen bij de aanvang van het gebruik zijn dus ten laste 
van de verhuurder.

- De verhuurder moet er bovendien voor zorgen dat, op het ogenblik dat 
hij de huurovereenkomst sluit en de huurder zijn hoofdverblijfplaats 
neemt in de woning, zijn onroerend goed beantwoordt aan de elemen-
taire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

- De verhuurder moet gedurende de volledige duur van de huurovereen-
komst het gebouw in zodanige staat onderhouden dat het kan dienen 
tot het gebruik waartoe het bestemd/verhuurd is. De verhuurder is ver-
antwoordelijk voor alles wat verband houdt met de structuur van het 
gebouw, met de ruwbouw en met de uitrustingen die noodzakelijk zijn 
voor het gebruik van het gehuurde pand. Daarbij moet de verhuurder 
alle nodige herstellingen en onderhoudswerken uitvoeren om het ge-
bouw in goede staat te houden, behalve deze die beschouwd worden 
als het normale onderhoud en huurherstellingen, wat ten laste van de 
huurder valt.

- De verhuurder moet zorgen voor alle (grote) onderhoudswerken en 
(grote) herstellingen van schade die zijn ontstaan door een constructie-
fout, ouderdom, slijtage en/of overmacht.

- De verhuurder moet het rustig genot aan de huurder verzekeren. Zo 
mag je als verhuurder bijvoorbeeld geen werken uitvoeren zonder voor-
afgaande toestemming van de huurder (behoudens hoogdringendheid), 
of mag je de bestemming van de gehuurde panden niet wijzigen.

- In geval van een woninghuurcontract moet de verhuurder de huurover-
eenkomst laten registreren.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUURDER

- De huurder moet het gebouw goed onderhouden en vaak voorkomende 
minder grote onderhoudswerken en herstellingswerken onderhouds-
werken uitvoeren zoals het gras maaien, leidingen beschermen tegen 
vorst, de verwarmingsinstallatie onderhouden, een schakelaar of zeke-
ring vervangen, bereikbare dakgoten schoonmaken, een lekkende kraan 
herstellen, de schoorsteen vegen, … De huurder moet dus zorgen voor 
kleine herstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van het gebouw 
en niet te wijten zijn aan een constructiefout, overmacht, slijtage en/of 
ouderdom.

- De huurder moet zorgen voor herstellingen van schade die hij zelf (of 
bijvoorbeeld zijn bezoek) heeft veroorzaakt en voor schade die is ont-
staan door abnormaal en/of foutief gebruik van een toestel en/of het 
gebouw. Het is dus in de huurder zijn/haar eigen belang dat hij/zij het 
gebouw en de toestellen goed onderhoudt.

- De huurder moet de verhuurder op de hoogte brengen als er een pro-
bleem opduikt en herstellingen door de verhuurder moeten worden 
gedaan. Zo kan de verhuurder tijdig ingrijpen en ergere schade voorko-
men.

- De huurder mag geen veranderingswerken aan het gebouw doen zon-
der schriftelijke toestemming van de verhuurder.

- De huurder moet ongedierte zoals ratten, muizen en/of kakkerlakken 
proberen te voorkomen door het gebouw regelmatig schoon te maken.

- In geval van gemene huur of handelshuur, is de registratieverplichting 
een kost voor de huurder.

98
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RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SHM/HET SVK    
1. De SHM/het SVK volgt de regels voor de toewijzing van een woning
De regels voor toewijzing van een woning staan in een wet van het Vlaamse Gewest. De SHM/
het SVK moet zich aan deze regels houden. Je kan deze regels altijd opvragen bij de SHM/het 
SVK. De inspectie controleert.

2. De SHM/het SVK moet de woning ‘in goede staat’ aan de huurder geven
‘In goede staat’ betekent: proper en functioneel. Alle toestellen moeten werken zoals het hoort.
Voor je in je nieuwe woning trekt, maakt de SHM/het SVK samen met jou een plaatsbeschrijving. 
Alle gebreken aan je woning komen daarin. Er staat ook in welke dingen je van de vorige huurder 
overneemt. Dit zijn bijvoorbeeld de toestellen van de keuken, de boiler, het tuinhuis of andere. 
Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden, vraag ernaar bij je SHM/SVK. 
Zet zeker alle gebreken aan je woning in deze plaatsbeschrijving. Dat is belangrijk als je zou 
verhuizen. Vergeet je een gebrek te melden bij het begin van de huur? Dan komt dat op het 
einde van de huur ten laste van jezelf.

Trek je in een nieuwbouw in? Dan kan je ook alle onzichtbare gebreken melden aan de SHM/het 
SVK. Je hebt daar na het einde van de werken een jaar de tijd voor. In dat jaar moet de aannemer 
die de woning bouwde de gebreken nog zelf herstellen. De SHM/het SVK geeft hem daar de 
opdracht voor.

3. De SHM/het SVK mag je woning controleren op het onderhoud
De SHM/het SVK mag je woning controleren op het onderhoud of op mogelijke schade. Je 
wordt hiervan vooraf verwittigd met een brief of via telefoon. Een toezichter van de SHM/het 
SVK komt dan kijken naar je woning. Hij maakt afspraken over wat moet hersteld en verbeterd 
worden. De toezichter bespreekt ook wie dat moet doen. Na 3 à 6 maanden stuurt hij jou een 
aangetekende brief met zijn opmerkingen en de afspraken. Moeten er bepaalde zaken hersteld 
worden? Dan heb je daar tijd voor tot aan de tweede controle door de toezichter. Dan kijkt hij 
of de afspraken zijn nageleefd.

4. De SHM/Het SVK moet alle herstellingen ten laste van de SHM/het SVK uitvoeren
Vanaf bladzijde 41 vind je de herstellingen ten laste van de SHM/het SVK. Er staat dit teken voor:  
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RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER  
1. De huurder moet een huurcontract tekenen
Voor je in je huurwoning trekt, teken je een huurcontract. Daarna ben je de nieuwe huurder. 
Het huurcontract is een overeenkomst tussen jou en de SHM/het SVK. Er staan afspraken in over 
de huurprijs, de huurwaarborg… Bij het huurcontract hoort ook een ‘reglement van inwendige 
orde’. Wie de afspraken van het huurcontract niet naleeft, kan zijn opzeg krijgen.

2. De huurder moet een huurwaarborg betalen
Bij het begin van de huur betaal je een huurwaarborg. Op het einde van de huur moet je je 
woning in goede staat achterlaten. Bij het begin van je huur maakte je samen met de SHM/het 
SVK een plaatsbeschrijving op. Op het einde van de huur doe je dit opnieuw. Alle schade ten 
laste van de huurder moet je herstellen. Doe je dit niet? Dan kan de SHM/het SVK je waarborg 
gebruiken om deze herstellingen te betalen.

3. De huurder moet elke maand huur betalen
De huurprijs wordt berekend op basis van:

l de basishuurprijs (deze is voor iedere woning verschillend);
l het inkomen van je gezin;
l het aantal kinderen ten laste.

De huurprijs wordt elk jaar aangepast. Verandert er in de loop van het jaar iets in je gezin of je 
inkomen? Dan wordt de huurprijs ook aangepast.
Wanneer je met de SHM/het SVK een betwisting hebt over de betaling of de uitvoering van een 
herstelling, moet je toch de huur betalen. Als je dit niet doet, verzwak je je positie ten opzichte 
van de SHM/het SVK.

4. De huurder moet de woning goed onderhouden
Op bladzijde 72 en 73 van dit boekje vind je een lijst met tips voor het onderhoud van je woning.

5. De huurder moet alle herstellingen ten laste van de huurder uitvoeren
Vanaf bladzijde 41 vind je de herstellingen ten laste van de huurder. Er staat dit teken voor: 
Deze herstellingen moet je zelf uitvoeren. Kan je de herstelling niet zelf uitvoeren? In sommige 
gevallen doet de SHM/het SVK het voor jou. Je zal er echter wel voor moeten betalen. Neem 
hiervoor contact op met de SHM/het SVK.
Voor sommige herstellingen heeft de SHM/het SVK een contract afgesloten met een 
onderhoudsfirma. Voor welke herstellingen dit het geval is, vind je terug achteraan in dit boekje.
De SHM/het SVK is NIET verzekerd voor diefstal in je woning. Werd er bij jou ingebroken en is er 
schade? Verwittig dan altijd de politie. Zij zullen een proces-verbaal opmaken. Vindt de politie 
de dader? Dan moet deze de schade betalen. 



De SHM/het SVK zal op basis van het proces-verbaal beslissen welke herstellingen zij zal 
terugbetalen en welke jij moet betalen. Ben je verzekerd tegen diefstal? Verwittig dan zeker ook 
je verzekeringsagent.

Wat met onderhoud en herstellingen aan het ‘openbaar domein’
Het gebied tussen de weg en de rooilijn (zie tekening) noemt men het ‘openbaar domein’.  
In deze zone mag je niks plaatsen: geen planten, geen verhardingen, geen constructies…
De herstellingen en het onderhoud hiervan zijn ten laste van de gemeente.
Per wijk of gemeente is de rooilijn echter anders. Vraag daarom altijd eerst aan de SHM/het SVK 
voor welk deel de gemeente verantwoordelijk is.

privé gedeelte

rooilijn 
voetpad

groenstrook

weg

borduur
openbaar gedeelte}

De verhuurder mag het gebouw controleren op het onderhoud of op mogelijke 
schade. De huurder wordt hiervan vooraf verwittigd. De verhuurder (of iemand 
aangesteld door de verhuurder) maakt vervolgens schriftelijk vastgelegde afspra-
ken over wat moet hersteld en verbeterd worden, door wie en tegen wanneer dit 
moet gebeuren. Er kan een tweede controle volgen om te kijken als de afspraken 
zijn nageleefd.

Voor bepaalde werken kan het soms onduidelijk zijn wie deze moet (laten) uitvoe-
ren en betalen. In dit geval kan je best eerst goed communiceren en het resultaat 
schriftelijk vastleggen.

Voor het uitvoeren van bepaalde werken kunnen contracten afgesloten worden 
met een onderhoudsfirma. Zowel de huurder als de verhuurder communiceren 
waar nodig.

Ook voor het uitvoeren van onderhoudswerken en herstellingen kunnen niet alle 
regels en wetten opgenomen worden in dit document. Bij twijfel kan de verhuurder 
(of huurder) zich best wenden tot de huurder (of verhuurder) voor meer uitleg over 
de vastgelegde bepalingen en/of gelden altijd de regels van de wet.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
n ALGEMEEN
Ambulance/Brandweer - Europees noodnummer........................112

Antigifcentrum ................................................................................................................................................................................070 245 245

Brandweer en ziekenwagen.........................................................................................................................100

Brandwondencentra .........................................................................................................................................................03 217 75 95 (Antwerpen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................09 332 34 90 (Gent)

.......................................................................................................................................................................................................................................................016 34 87 50 (Leuven)

Card Stop .........................................................................................................................................................................................................070 344 344

Child Focus ...............................................................................................................................................................................................116 000

Geweld  ...................................................................................................................................................................................................................1712

Politie  .......................................................................................................................................................................................................................101

Rode Kruis Vlaanderen  .............................................................................................................................................105

Tele-Onthaal .........................................................................................................................................................................................106

Zelfmoordpreventie ............................................................................................................................................................1813
Bron: noodnummer.be

n VERHUURDER 
Verantwoordelijke elektriciteit  … (SHM, onderhoudsfirma, …)

Verantwoordelijke gas … (SHM, onderhoudsfirma, …)

Verantwoordelijke sanitair … (SHM, onderhoudsfirma, …)

Verantwoordelijke verwarming … (SHM, onderhoudsfirma, …)

Onderhoud gascondensatieketel Huurder (op eigen kosten),
 SHM (op kosten van de huurder),   
 onderhoudsfirma, …

Onderhoud schoorsteen Huurder (op eigen kosten),
 SHM (op kosten van de huurder),   
 onderhoudsfirma, …

Onderhoud ventilatiesysteem Huurder (op eigen kosten),
 SHM (op kosten van de huurder),   
 onderhoudsfirma, …

Netbeheerder elektriciteit 078 35 35 00 (bij storingen en defecten)

Netbeheerder gas 0800 65 0 65 (bij gasgeur)

 078 35 35 00 (bij storingen en defecten)

Netbeheerder water  078 35 35 88 (bij storing)

11



 

DEEL 2
DELEN VAN DE WONING
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Is er een probleem aan de Buitenzijde (voorkant)? 

Ga naar de opgegeven pagina. 

l Dak  p. 65

l Dakgoot  p. 66

l Schoorsteen  p. 65

l Dakvlakraam  p. 45

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Rolluik p. 45

l Zonnewering  p. 47

l Buitendeur  p. 44

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Vensterbank  p. 58

l Balkon  p. 60

l Dorpel  p. 58

l Gevel  p. 59

l Licht  p. 62

l Bel  p. 63

l (Regen)put  p. 68

l Pad of terras  p. 67

l Brievenbus  p. 67

l Afsluiting  p. 69

l (Voor)tuin  p. 68

 17
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Is er een probleem aan de Buitenzijde (achterkant)? 

Ga naar de opgegeven pagina.

l Dak  p. 65

l Dakgoot  p. 66

l Schoorsteen  p. 65

l Dakvlakraam  p. 45

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Rolluik  p. 45

l Zonnewering  p. 47

l Buitendeur  p. 44

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Vensterbank  p. 58

l Balkon  p. 60

l Dorpel  p. 58

l Gevel  p. 59

l Licht  p. 62

l Ventilatie en roosters voor verluchting p. 67 

l Pad of terras  p. 67

l Tuinhuis  p. 68

l Tuin  p. 68

l Afsluiting  p. 69

l (Regen)put  p. 68

l Regenwaterpomp p. 64

 19
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Is er een probleem in de Inkom? 

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Deur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast  p. 43

l Trap  p. 46

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Parlofoon  p. 63

l Licht  p. 62

l Tellers en meters  p. 64

l Radiator  p. 51

hal-2.pdf   1   26/10/2009   15:56:04
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Is er een probleem in het Toilet? 

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Deur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Spiegel  p. 49

l Radiator  p. 51

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Lavabo  p. 53

l WC  p. 54

l Kraan  p. 55

 23
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Is er een probleem in de Woonkamer?

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Rolluik  p. 45

l Binnendeur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast  p. 43

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond   p. 58

l Gordijn  p. 49

l Vloer  p. 48

l Plinten   p. 48

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Telefoon- of tv-aansluiting  p. 63

l Radiator  p. 51

l Thermostaat   p. 52

 25
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Is er een probleem in de Keuken? 

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Rolluik  p. 45

l Binnendeur  p. 44

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast  p. 43 

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muurtegels  p. 59

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Gordijn  p. 49

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Radiator  p. 51

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Schakelaar  p. 61

l Telefoon- of tv-aansluiting  p. 63

l Dampkap  p.63

l Fornuis  p. 63

l Koelkast  p. 63

l Kraan  p. 55

l Gootsteen  p. 53

 27
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Is er een probleem in de Badkamer? 

Ga naar de opgeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Rolluik  p. 45

l Binnendeur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast  p. 43

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Muurtegels  p. 59

l Tablet  p. 58

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Spiegel  p. 49

l Gordijn  p. 49

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Radiator  p. 51

l Kraan  p. 55

l Lavabo  p. 53

l Toestel voor warm water  p. 56

l Bad  p. 53

l Douche  p. 53

l WC  p. 54

 29
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slaapkamer-2.pdf   1   26/10/2009   15:27:34

Is er een probleem in de Slaapkamer? 

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Rolluik  p. 45

l Binnendeur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast   p. 43

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond   p. 58

l Gordijn  p. 49

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Spiegel  p. 49

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Telefoon- of tv-aansluiting  p. 63

l Radiator  p. 51

l Lavabo  p. 53

l Kraan  p. 55

 31
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Is er een probleem in de Bergruimte/Kelder?

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Binnendeur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast  p. 43

l Trap  p. 46

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Zekeringkast  p. 62

l Tellers en meters  p. 64

l Ketel van de centrale verwarming p. 50

l Toestel voor warm water  p. 56

l Riolering  p. 54

l Waterleiding  p. 55
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Is er een probleem in de Garage?

Ga naar de opgegeven pagina.

l Raam  p. 44

l Glas  p. 46

l Binnendeur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Garagepoort  p. 47

l Kast  p. 43

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Vensterbank  p. 58

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Zekeringkast  p. 62

l Tellers en meters  p. 64

l Ketel van de centrale verwarming  p. 50

l Radiator  p. 51

l Toestel voor warm water  p. 56

l Lavabo  p. 53

l Kraan  p. 55
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Is er een probleem op de Zolder?

Ga naar de opgegeven pagina.

l Dakraam  p. 45

l Glas  p. 46

l Binnendeur  p. 43

l Scharnier  p. 43

l Sleutel  p. 44

l Kast  p. 43

l Trap  p. 46

l Verluchtingsrooster  p. 46

l Muur  p. 58

l Plafond  p. 58

l Vloer  p. 48

l Plinten  p. 48

l Schakelaar  p. 61

l Stopcontact  p. 61

l Licht  p. 62

l Centrale verwarmingsketel  p. 50

l Toestel voor warm water  p. 56
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Is er een probleem in de

Gemeenschappelijke delen van het appartement?

Ga naar de opgegeven pagina.

l Trap  p. 46

l Buitendeur  p. 44

l Sleutel  p. 44

l Lift  p. 70

l Centraal ventilatiesysteem  p. 71

l Koepel  p. 71

l Fietsenberghokje  p. 71

l Tellers en meters  p. 64

l Licht  p. 62

 39
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Algemene principes

Herstellingen bij de aanvang van de huur zijn ten laste van de verhuurder.

Over het algemeen zijn onderhoudswerken en kleine herstellingswerken ten laste van de 
huurder.

Ook herstellingen die nodig zijn na een foutief gebruik van de woning of van een toestel 
zijn ten laste van de huurder. Het is dus in je eigen belang dat je de woning en de toestellen 
goed onderhoudt.

Herstellingen die nodig zijn door slijtage of ouderdom zijn ten laste van de verhuurder.

Voor bepaalde werken kan het soms onduidelijk zijn wie deze moet (laten) uitvoeren en betalen. 
In zulk geval kan je best eerst contact opnemen met de SHM/het SVK.
Voor het uitvoeren van bepaalde werken hebben sommige SHM’s en SVK’s contracten 
afgesloten met een onderhoudsfirma. Vraag na bij je SHM/SVK of dit voor jou het geval is, en 
vraag de informatie op over de onderhoudscontracten van je SHM/SVK en de afspraken die 
daarvoor gelden.
Ook voor het uitvoeren van onderhoudswerken en herstellingen kunnen niet alle regels en 
wetten opgenomen worden in dit boekje. Bij twijfel gelden altijd de regels van de wet.

Ga je niet akkoord met de verhuurder of met werken die wel/niet door hem werden uitgevoerd?

Stap 1: Neem contact op met de SHM/het SVK en praat erover.
Stap 2: Indien jullie er onderling niet uitkomen, kan je advies vragen aan de Huurdersbond.
Stap 3: Komen jullie niet tot een oplossing, dan kan je je wenden tot de Vrederechter.

 Volgende symbolen vertellen je wie wat moet doen:

 Je moet zelf de herstelling uitvoeren en betalen.
 Kan je de herstelling zelf niet uitvoeren? In een aantal gevallen 
 kan de SHM/het SVK deze herstelling voor jou doen. Je zal echter wel
 moeten betalen. Neem hiervoor contact op met de SHM/het SVK.

 De SHM/het SVK voert de herstelling uit, je mag het zelf niet doen. 
 De SHM betaalt ook de herstelling. Het SVK zorgt dat de herstelling wordt 

uitgevoerd, de eigenaar betaalt in de meeste gevallen de grote herstelling.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

 Zie ook de algemene principes op pagina 42

Schrijnwerk
a.  Kasten

Herstelling
 Er is schade aan de vaste kasten
 Er is schade aan de vaste kasten omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen
 Er is schade aan de vaste kasten door opstijgend vocht 

 Onderhoud
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de vaste kasten met water 
en een niet bijtend schoonmaakmiddel. Laat het even inwerken en veeg het vuil weg 
Gebruik nooit een schuurspons

b. Scharnieren
Herstelling
 Het scharnier is stuk
 De schroeven van het scharnier zijn los of weg
 Het scharnier is versleten en/of verouderd

 Onderhoud
Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie

c. Binnendeuren
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 De deur valt niet in het slot
 Het slot is stuk
 De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur werd geblokkeerd
 De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder
 De deur hapert omdat de vloer omhoog kwam

 ONDERHOUD
Maak de binnendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaak middel. Gebruik nooit een schuurspons 
 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af.
Boor nooit gaten in de deuren

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

 Zie ook de algemene principes op pagina 42

Schrijnwerk
a.  Kasten

Herstelling
 Er is schade aan de vaste kasten
 Er is schade aan de vaste kasten omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen
 Er is schade aan de vaste kasten door opstijgend vocht 

 Onderhoud
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de vaste kasten met water 
en een niet bijtend schoonmaakmiddel. Laat het even inwerken en veeg het vuil weg 
Gebruik nooit een schuurspons

b. Scharnieren
Herstelling
 Het scharnier is stuk
 De schroeven van het scharnier zijn los of weg
 Het scharnier is versleten en/of verouderd

 Onderhoud
Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie

c. Binnendeuren
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 De deur valt niet in het slot
 Het slot is stuk
 De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur werd geblokkeerd
 De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder
 De deur hapert omdat de vloer omhoog kwam

 ONDERHOUD
Maak de binnendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaak middel. Gebruik nooit een schuurspons 
 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af.
Boor nooit gaten in de deuren

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

 Zie ook de algemene principes op pagina 42

Schrijnwerk
a.  Kasten

Herstelling
 Er is schade aan de vaste kasten
 Er is schade aan de vaste kasten omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen
 Er is schade aan de vaste kasten door opstijgend vocht 

 Onderhoud
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de vaste kasten met water 
en een niet bijtend schoonmaakmiddel. Laat het even inwerken en veeg het vuil weg 
Gebruik nooit een schuurspons

b. Scharnieren
Herstelling
 Het scharnier is stuk
 De schroeven van het scharnier zijn los of weg
 Het scharnier is versleten en/of verouderd

 Onderhoud
Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie

c. Binnendeuren
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 De deur valt niet in het slot
 Het slot is stuk
 De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur werd geblokkeerd
 De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder
 De deur hapert omdat de vloer omhoog kwam

 ONDERHOUD
Maak de binnendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaak middel. Gebruik nooit een schuurspons 
 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af.
Boor nooit gaten in de deuren

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

 Zie ook de algemene principes op pagina 42

Schrijnwerk
a.  Kasten

Herstelling
 Er is schade aan de vaste kasten
 Er is schade aan de vaste kasten omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen
 Er is schade aan de vaste kasten door opstijgend vocht 

 Onderhoud
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de vaste kasten met water 
en een niet bijtend schoonmaakmiddel. Laat het even inwerken en veeg het vuil weg 
Gebruik nooit een schuurspons

b. Scharnieren
Herstelling
 Het scharnier is stuk
 De schroeven van het scharnier zijn los of weg
 Het scharnier is versleten en/of verouderd

 Onderhoud
Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie

c. Binnendeuren
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 De deur valt niet in het slot
 Het slot is stuk
 De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur werd geblokkeerd
 De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder
 De deur hapert omdat de vloer omhoog kwam

 ONDERHOUD
Maak de binnendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaak middel. Gebruik nooit een schuurspons 
 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af.
Boor nooit gaten in de deuren

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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Er is schade aan de vaste kast omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen.
Er is schade aan de vaste kast door opstijgend vocht.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
Er is schade aan de ingebouwde kast (bv. in de keuken en/of in een vestiaire).
Sloten en/of scharnieren piepen en/of gaan niet vlot open en/of dicht.
Er is schade aan de kast door vocht.
Er zijn veel krassen op de planken.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot
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Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
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e.  Sleutels en sleutelgat
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 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
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 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak de buitenkant en de legplanken van de vaste kasten om de 2 maanden schoon 
met een vochtige doek (water) en een niet bijtend schoonmaakmiddel. Laat het even 
inwerken en veeg het vuil weg. Gebruik nooit een harde spons of schuurspons.
Smeer de rails van de laden en/of schuifdeuren van de kasten 1 keer per jaar.

Maak de binnendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek met wat water en 
een niet bijtend schoonmaakmiddel. Gebruik nooit een harde spons of schuurspons. Schilder 
de houten schilderdeuren om de 5 jaar in overleg met de verhuurder. Kleef het eventuele glas 
af voor het schilderen. Laat de spleten onder de binnendeuren en/of de verluchtingsroosters 
in deuren die voor doorstroom voorzien zijn vrij. De lucht moet er door kunnen.
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Het scharnier is versleten.
Het scharnier is kapot (bv. afgebroken).
De schroeven van het scharnier zijn los of weg.
Het scharnier piept en/of gaat niet vlot open en/of dicht.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

 Zie ook de algemene principes op pagina 42

Schrijnwerk
a.  Kasten

Herstelling
 Er is schade aan de vaste kasten
 Er is schade aan de vaste kasten omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen
 Er is schade aan de vaste kasten door opstijgend vocht 

 Onderhoud
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de vaste kasten met water 
en een niet bijtend schoonmaakmiddel. Laat het even inwerken en veeg het vuil weg 
Gebruik nooit een schuurspons

b. Scharnieren
Herstelling
 Het scharnier is stuk
 De schroeven van het scharnier zijn los of weg
 Het scharnier is versleten en/of verouderd

 Onderhoud
Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie

c. Binnendeuren
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 De deur valt niet in het slot
 Het slot is stuk
 De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur werd geblokkeerd
 De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder
 De deur hapert omdat de vloer omhoog kwam

 ONDERHOUD
Maak de binnendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaak middel. Gebruik nooit een schuurspons 
 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af.
Boor nooit gaten in de deuren

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot
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Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
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Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
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Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
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Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
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 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

De deur valt niet in het slot door slijtage.
De deur sleept omdat de vloer omhoog kwam.
De deur is versleten.
De deur sleept en/of hapert door vuil onder de deur.
De deurlijsten zijn weg, los, beschadigd en/of gebroken.
Het deurblad is beschadigd (bv. krassen, deuken, tekeningen, beschadigingen door een huisdier).
De deur valt niet in het slot door verkeerd gebruik.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De deurpomp van een zelfsluitende deur is kapot (bv. omdat de deur werd geblokkeerd).
De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder.
De hulpdiensten moeten een deur openbreken.

Smeer de scharnieren om de 6 maanden.
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De deur is verrot.
De deur sleept omdat de dorpel en/of vloer omhoog kwam.
De deur is versleten.
De deur sleept door een losse en/of kapotte rubber.
De afdichtingsrubbers en/of tochtborstels zijn kapot en/of ontbreken.
De deur sleept en/of hapert door vuil onder de deur.
De deurlijsten zijn weg, los en/of gebroken.
De deur sleept door een losse en/of kapotte rubber door foutief gebruik.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De afdichtingsrubbers en/of tochtborstels zijn kapot en/of ontbreken door foutief gebruik.
De deur is beschadigd door een huisdier.
De hulpdiensten moeten de deur openbreken.

Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek met wat 
water en een niet bijtend schoonmaakmiddel.
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot.
Schilder de houten buitendeuren om de 5 jaar langs de binnenkant of behandel ze 
met olie.
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij de verhuur-
der. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag.

Schilder nooit aluminium-, beglaasde- of kunststofdeuren (plastic, glasal). Maak ze 
enkel schoon.
Maak geen gaten in de buitendeuren.
Wijzig niets aan branddeuren.
Opzetsloten op deuren en/of ramen zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toestem-
ming van de verhuurder.

Schilder nooit aluminium- of kunststofdeuren (= plastic of glasal). Maak ze enkel schoon. 
Schilder nooit de binnendeuren zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuur-
der. Glaspanelen in of rond de binnendeuren mogen nooit overschilderd worden. Maak 
nooit gaten in de deuren. Zorg dat branddeuren hun functie kunnen blijven uitoefenen.
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 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
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Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren
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Het slot moet hersteld of vervangen worden door slijtage.
De sleutel is versleten, kapot of verloren.
Het slot moet hersteld of vervangen worden door een fout van de huurder.  45

	ONDERHOUD
Maak eenmaal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij.
Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te 
ontstoppen

	OPGELET 
Schilder nóóit aluminium- of kunststoframen (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de ramen.

g.  Rolluiken
Herstelling
 Het lint van het rolluik is stuk of eraf gerold
 Er is een onderdeel van het rolluik gebroken
 Het rolluik zit vast in de rolluikkast
 Het rolluik rolt niet meer op
 Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is

	ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet bijtend 
schoonmaakmiddel

h.  Dakraam (=Velux)
Herstelling
 De hendel is los of gebroken
 Het scharnier is stuk door een fout in de constructie
 De hendel is stuk door een fout in de constructie
 Er zit damp of stof tussen het dubbel glas
 Er is een lek aan het dakraam

	ONDERHOUD
Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakramen
Smeer de scharnieren eenmaal per jaar in met smeerolie

	OPGELET 
Vernis of verf nóóit een dakraam

Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 
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Smeer de sloten om de 6 maanden.
Woon je in een gebouw voorzien van een sluitplan (dit is het geval indien je verschil-
lende sloten kan bedienen met één sleutel), dan mag je de originele cilinder niet 
vervangen.

Er is condens (=vocht) tussen het dubbel en/of drievoudig glas.
Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de verhuurder.
Er zijn geen afvoergaatjes.
Het raam is verrot.
Het schilderwerk van ramen en/of deuren bladert af.
Het raam klemt.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De raamlijsten zijn weg, los en/of gebroken.
Het raam klemt door een fout van de gebruiker.
De afdichtingsrubbers aan de buitenzijde en/of de tochtborstels zijn kapot en/of ontbreken.
Er is condens (= vocht) aan de binnenkant van de ramen.
Er is schimmelvorming op de silicone.
Het raam is beschadigd door een huisdier.
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 Het raam is verrot
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
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f.  Ramen
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 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Bewaar de reservesleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en/of brie-
venbus op een veilige plaats. Verwittig de verhuurder als je een sleutel kwijt bent, 
zodat er een sleutel bijbesteld kan worden.
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e.   Sleutels, sleutelgaten en sloten

TIP

Schilder of olie om de 5 jaar de binnenkant van de houten ramen. De verhuurder 
schildert of oliet de buitenkant van de houten ramen. Een goede verf maakt je huis 
niet alleen representatief, maar beschermt het hout ook tegen weersinvloeden. Hoe 
vaak je het buitenwerk moet schilderen, hangt af van de ondergrond, de verf en de 
ligging (hout in de felle zon moet vaker worden geschilderd). Reken er grofweg op dat 
schilderwerk gemiddeld zes tot tien jaar mee gaat. Signalen die erop duiden dat een 
nieuwe lik verf nodig is, zijn verkleuringen, blaasjes en/of kleine scheurtjes. Wees extra 
alert op beschadigingen in het hout en repareer deze voor je nieuwe verf aanbrengt.
Maak één keer per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik hiervoor eventueel 
een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen.
Controleer om de paar jaar de kitaansluiting (bv. gebarsten en/of loszittende silicone) 
bij de ramen.
Maak je vensters minstens 4 keer per jaar schoon aan de buitenzijde. Maak ook min-
stens jaarlijks de binnenzijde schoon.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

i.  Glas
Herstelling
 Het glas is gebroken door ertegen te stoten of bij dichtslaande/openstaande ramen
 Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing
 Het glas is gebroken door door uitzetting van de muur
 Er zit damp tussen het dubbel glas
 Het glas is gebroken door een hevig onweer, storm of hagel

 ONDERHOUD
Poets elke maand de ruiten en de ramen aan binnen- en buitenkant. Gebruik geen 
harde schuurspons. Maak ze goed droog

TIP! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de 
badkamer. Zo voorkom je condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)

j.  Trappen
Herstelling
 Er zijn gaten in de trap
 De trapleuning staat los
 Er is een trede stuk door overbelasting
 De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn verrot
 In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm

 ONDERHOUD
Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel
Vernis de loopvlakken van een houten trap regelmatig

 OPGELET 
Schilder nóóit een geverniste trap!

k. Verluchtingsrooster
Herstelling
 Het rooster is verstopt, los, kapot of weg
 Het rooster is verouderd

 ONDERHOUD
Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek
Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek of timmer ze niet dicht
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Schilder nooit aluminium- of kunststoframen (plastic, glasal). Maak ze enkel schoon 
met water en/of een niet bijtend schoonmaakmiddel.
Hang de gordijnen niet op met duimspijkers en/of nagels.
Maak geen isolatiepaneel vast tegen het raam.
Maak geen gaten in de ramen / raamkaders.
Maak de verluchtingsroosters in de ramen nooit dicht.

Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is.
Het rolluik is versleten.
Het lint van het rolluik is kapot, los gekomen of eraf gerold.
Er is een onderdeel (bv. een lat) van het rolluik gebroken.
Het rolluik zit vast in de rolluikkast door verkeerd gebruik.
Het rolluik rolt niet meer op.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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	ONDERHOUD
Maak eenmaal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij.
Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te 
ontstoppen

	OPGELET 
Schilder nóóit aluminium- of kunststoframen (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de ramen.

g.  Rolluiken
Herstelling
 Het lint van het rolluik is stuk of eraf gerold
 Er is een onderdeel van het rolluik gebroken
 Het rolluik zit vast in de rolluikkast
 Het rolluik rolt niet meer op
 Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is

	ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet bijtend 
schoonmaakmiddel

h.  Dakraam (=Velux)
Herstelling
 De hendel is los of gebroken
 Het scharnier is stuk door een fout in de constructie
 De hendel is stuk door een fout in de constructie
 Er zit damp of stof tussen het dubbel glas
 Er is een lek aan het dakraam

	ONDERHOUD
Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakramen
Smeer de scharnieren eenmaal per jaar in met smeerolie

	OPGELET 
Vernis of verf nóóit een dakraam

Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 
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	ONDERHOUD
Maak eenmaal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij.
Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te 
ontstoppen

	OPGELET 
Schilder nóóit aluminium- of kunststoframen (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de ramen.
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Smeer de scharnieren eenmaal per jaar in met smeerolie

	OPGELET 
Vernis of verf nóóit een dakraam

Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 
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	ONDERHOUD
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Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te 
ontstoppen

	OPGELET 
Schilder nóóit aluminium- of kunststoframen (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de ramen.

g.  Rolluiken
Herstelling
 Het lint van het rolluik is stuk of eraf gerold
 Er is een onderdeel van het rolluik gebroken
 Het rolluik zit vast in de rolluikkast
 Het rolluik rolt niet meer op
 Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is

	ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet bijtend 
schoonmaakmiddel
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	OPGELET 
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Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak één keer per jaar de buitenkant van de rolluiken schoon met water en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel.

Er is condens (= vocht) tussen het dubbel en/of drievoudig glas.
Een scharnier is kapot door een fout in de constructie.
De hendel is kapot door een fout in de constructie.
Er zit damp en/of stof tussen het dubbel en/of drievoudig glas.
Er is een lek aan het dakraam.
Het rubber is kapot en/of los door slijtage.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De hendel is los en/of gebroken.
De raamlijsten zijn weg, los en/of gebroken.
Het rubber is kapot en/of los door een fout van de gebruiker.
De goten naast het dakvlakraam zijn niet vrijgehouden van bladeren.
Er is condens (= vocht) aan de binnenkant van de ramen.
De binnenafwerking rondom het raam is beschimmeld en/of verrot door condens.

 45

	ONDERHOUD
Maak eenmaal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij.
Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te 
ontstoppen

	OPGELET 
Schilder nóóit aluminium- of kunststoframen (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de ramen.

g.  Rolluiken
Herstelling
 Het lint van het rolluik is stuk of eraf gerold
 Er is een onderdeel van het rolluik gebroken
 Het rolluik zit vast in de rolluikkast
 Het rolluik rolt niet meer op
 Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is

	ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet bijtend 
schoonmaakmiddel

h.  Dakraam (=Velux)
Herstelling
 De hendel is los of gebroken
 Het scharnier is stuk door een fout in de constructie
 De hendel is stuk door een fout in de constructie
 Er zit damp of stof tussen het dubbel glas
 Er is een lek aan het dakraam

	ONDERHOUD
Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakramen
Smeer de scharnieren eenmaal per jaar in met smeerolie

	OPGELET 
Vernis of verf nóóit een dakraam

Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 
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Maak het glas en het hout van de dakvlakramen om de 6 maanden schoon.
Ontstof het verluchtingsgaas.
Smeer de scharnieren één keer per jaar.
Wrijf de condens aan de binnenzijde van dakvensters in slaapkamers en badkamers 
dagelijks droog.
Beits, olie en/of schilder een houten dakvlakraam in overleg met de verhuurder.

Er zit damp en/of stof tussen het dubbel en/of drievoudig glas.
Er is condens (= vocht) tussen het dubbel en/of drievoudig glas.
Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing.
Het glas is gebroken door uitzetting van de muur en/of zetting van het gebouw.
Het glas is gebroken door stormschade.
Het glas is gebroken door er tegen te stoten en/of door dichtslaande of openstaande ramen.
Het glas is beschadigd door het stoten van een huisdier.
Er is condens (= vocht) aan de binnenkant van de ramen.
Het glas is gebroken door een thermische breuk (glasbreuk door spanning veroor-
zaakt door een temperatuurverschil tussen 2 aangrenzende zones in eenzelfde glas-
oppervlak).
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 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Vernis of verf nooit een kunststof dakvlakraam.

Maak geen isolatiepaneel vast aan het glas.

 45

	ONDERHOUD
Maak eenmaal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij.
Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te 
ontstoppen

	OPGELET 
Schilder nóóit aluminium- of kunststoframen (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de ramen.

g.  Rolluiken
Herstelling
 Het lint van het rolluik is stuk of eraf gerold
 Er is een onderdeel van het rolluik gebroken
 Het rolluik zit vast in de rolluikkast
 Het rolluik rolt niet meer op
 Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is

	ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet bijtend 
schoonmaakmiddel

h.  Dakraam (=Velux)
Herstelling
 De hendel is los of gebroken
 Het scharnier is stuk door een fout in de constructie
 De hendel is stuk door een fout in de constructie
 Er zit damp of stof tussen het dubbel glas
 Er is een lek aan het dakraam

	ONDERHOUD
Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakramen
Smeer de scharnieren eenmaal per jaar in met smeerolie

	OPGELET 
Vernis of verf nóóit een dakraam

Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

i.  Glas
Herstelling
 Het glas is gebroken door ertegen te stoten of bij dichtslaande/openstaande ramen
 Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing
 Het glas is gebroken door door uitzetting van de muur
 Er zit damp tussen het dubbel glas
 Het glas is gebroken door een hevig onweer, storm of hagel

 ONDERHOUD
Poets elke maand de ruiten en de ramen aan binnen- en buitenkant. Gebruik geen 
harde schuurspons. Maak ze goed droog

TIP! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de 
badkamer. Zo voorkom je condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)

j.  Trappen
Herstelling
 Er zijn gaten in de trap
 De trapleuning staat los
 Er is een trede stuk door overbelasting
 De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn verrot
 In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm

 ONDERHOUD
Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel
Vernis de loopvlakken van een houten trap regelmatig

 OPGELET 
Schilder nóóit een geverniste trap!

k. Verluchtingsrooster
Herstelling
 Het rooster is verstopt, los, kapot of weg
 Het rooster is verouderd

 ONDERHOUD
Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek
Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek of timmer ze niet dicht
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Maak de ramen aan binnen- en buitenkant elke maand schoon. Gebruik geen harde 
schuurspons. Zorg dat er geen harde brokjes (bv. zandkorrels) in de spons en/of in 
het schoonmaakwater zitten. Maak de ramen na de schoonmaakbeurt goed droog.

Verlucht jouw gebouw dagelijks. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de 
badkamer. Zo voorkom je condens (= vocht op de ramen, muren en/of plafonds, 
met mogelijk schimmelvlekken als gevolg).
Vermijd thermische glasbreuk door gordijnen altijd voor het volledige bezond 
glasblad te plaatsen, door meubels en/of voorwerpen niet vlak bij het bezond raam 
te plaatsen, door geen stickers en/of posters op het raam te kleven, …

4544

TIP

h.    Dakvlakraam
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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harde schuurspons. Maak ze goed droog

TIP! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de 
badkamer. Zo voorkom je condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)

j.  Trappen
Herstelling
 Er zijn gaten in de trap
 De trapleuning staat los
 Er is een trede stuk door overbelasting
 De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn verrot
 In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm

 ONDERHOUD
Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel
Vernis de loopvlakken van een houten trap regelmatig

 OPGELET 
Schilder nóóit een geverniste trap!

k. Verluchtingsrooster
Herstelling
 Het rooster is verstopt, los, kapot of weg
 Het rooster is verouderd

 ONDERHOUD
Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek
Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek of timmer ze niet dicht
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Er is een trede kapot door een fout in de constructie.
De trapleuning, de treden en/of de zijkant van de (kelder)trap zijn verrot.
In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm.
Er zijn gaten in de trap.
De trapleuning staat los.
Er is een trede kapot door overbelasting.
Er is beschadiging door verkeerd gebruik.
De trap is sterk vervuild door gebrek aan beschermlaag.

Het rooster is versleten.
Het rooster is verstopt, los, kapot en/of weg.
De bediening is los, kapot en/of weg.
Er zit stof, bladeren en/of ongedierte in het rooster.

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Stof de trap om de 2 weken af en/of maak hem schoon met een zacht schoonmaakmiddel.
Schilder een geverfde trap om de vijf jaar.
Vernis een houten trap om de vijf jaar.

Schilder nooit een geverniste trap.
Bevestig geen trapbekleding/trapmatten/trapmaantjes.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

i.  Glas
Herstelling
 Het glas is gebroken door ertegen te stoten of bij dichtslaande/openstaande ramen
 Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing
 Het glas is gebroken door door uitzetting van de muur
 Er zit damp tussen het dubbel glas
 Het glas is gebroken door een hevig onweer, storm of hagel

 ONDERHOUD
Poets elke maand de ruiten en de ramen aan binnen- en buitenkant. Gebruik geen 
harde schuurspons. Maak ze goed droog

TIP! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de 
badkamer. Zo voorkom je condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)

j.  Trappen
Herstelling
 Er zijn gaten in de trap
 De trapleuning staat los
 Er is een trede stuk door overbelasting
 De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn verrot
 In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm

 ONDERHOUD
Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel
Vernis de loopvlakken van een houten trap regelmatig

 OPGELET 
Schilder nóóit een geverniste trap!

k. Verluchtingsrooster
Herstelling
 Het rooster is verstopt, los, kapot of weg
 Het rooster is verouderd

 ONDERHOUD
Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek
Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek of timmer ze niet dicht
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Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot

SC
HR

IJN
W

ER
K

Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek.
Hou de verluchtingsroosters altijd open, bedek ze niet of timmer ze niet dicht.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

l.  Garagepoort
Herstelling
 Het slot is stuk
 De sleutel is stuk of verloren
 Er zitten blutsen in de garagepoort
 De poort is doorgeroest
 De vloerlat aan de garagepoort ligt los of is verroest

 ONDERHOUD
Was de garagepoort tweemaal per jaar af
Smeer om de 6 maanden de rolletjes in de geleider van de poort, het slot en de 
scharnieren in met smeerolie

m. Zonnewering
Herstelling
 De stang voor de bediening van het zonnescherm is stuk of weg
 Het zonnescherm zit vast
 Het ophaalkoord van het zonnescherm is stuk of zit vast
 Het zonnescherm is gescheurd door verkeerd gebruik
 Het zonnescherm is gescheurd door ouderdom
 Het automatische systeem werkt niet meer
 Het zonnescherm is versleten

 ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de lamellen van de zonneschermen met een vochtige doek
Smeer het mechanisme om de 6 maanden in met smeerolie

 OPGELET 
Laat een vakman het zonnescherm herstellen, doe dit niet zelf 

Vind je het antwoord niet? 
Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de SHM/het SVK’ en ‘Rechten en 
plichten van de huurder’.
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De poort is doorgeroest.
De vloerlat aan de garagepoort ligt los en/of is verroest.
De poort is versleten.
De poort gaat niet meer dicht, bv. omdat er vuil onder de poort zit.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De poort is geforceerd door inbraak (klacht indienen).
De poort is beschadigd en/of vervormd, bv. door er tegen te stoten of door een 
aanrijding.
Er zijn blutsen/deuken in de garagepoort.

Het zonnescherm is gescheurd door ouderdom.
Het automatische systeem werkt niet meer.
Het zonnescherm is versleten.
De stang voor de bediening van het zonnescherm is kapot of weg.
Het zonnescherm zit vast.
Het ophaalkoord van het zonnescherm is kapot en/of zit vast.
Het zonnescherm is gescheurd door verkeerd gebruik.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
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Maak de garagepoort twee keer per jaar schoon.
Smeer om de 6 maanden de rolletjes in de geleider van de poort, het slot en de 
scharnieren.
De verhuurder schildert indien nodig de garagepoorten.

Als je isolatie plaatst aan de binnenkant van een metalen garagepoort, moet dit zodanig 
gebeuren dat roest door condens voorkomen wordt.

Laat een vakman het zonnescherm herstellen, doe dit niet zelf.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

i.  Glas
Herstelling
 Het glas is gebroken door ertegen te stoten of bij dichtslaande/openstaande ramen
 Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing
 Het glas is gebroken door door uitzetting van de muur
 Er zit damp tussen het dubbel glas
 Het glas is gebroken door een hevig onweer, storm of hagel

 ONDERHOUD
Poets elke maand de ruiten en de ramen aan binnen- en buitenkant. Gebruik geen 
harde schuurspons. Maak ze goed droog

TIP! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de 
badkamer. Zo voorkom je condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)

j.  Trappen
Herstelling
 Er zijn gaten in de trap
 De trapleuning staat los
 Er is een trede stuk door overbelasting
 De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn verrot
 In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm

 ONDERHOUD
Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel
Vernis de loopvlakken van een houten trap regelmatig

 OPGELET 
Schilder nóóit een geverniste trap!

k. Verluchtingsrooster
Herstelling
 Het rooster is verstopt, los, kapot of weg
 Het rooster is verouderd

 ONDERHOUD
Maak de verluchtingsroosters maandelijks schoon met een vochtige doek
Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek of timmer ze niet dicht
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m.     Buitenzonnewering
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

l.  Garagepoort
Herstelling
 Het slot is stuk
 De sleutel is stuk of verloren
 Er zitten blutsen in de garagepoort
 De poort is doorgeroest
 De vloerlat aan de garagepoort ligt los of is verroest

 ONDERHOUD
Was de garagepoort tweemaal per jaar af
Smeer om de 6 maanden de rolletjes in de geleider van de poort, het slot en de 
scharnieren in met smeerolie

m. Zonnewering
Herstelling
 De stang voor de bediening van het zonnescherm is stuk of weg
 Het zonnescherm zit vast
 Het ophaalkoord van het zonnescherm is stuk of zit vast
 Het zonnescherm is gescheurd door verkeerd gebruik
 Het zonnescherm is gescheurd door ouderdom
 Het automatische systeem werkt niet meer
 Het zonnescherm is versleten

 ONDERHOUD
Poets eenmaal per jaar de lamellen van de zonneschermen met een vochtige doek
Smeer het mechanisme om de 6 maanden in met smeerolie

 OPGELET 
Laat een vakman het zonnescherm herstellen, doe dit niet zelf 

Vind je het antwoord niet? 
Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de SHM/het SVK’ en ‘Rechten en 
plichten van de huurder’.

Maak één keer per jaar de lamellen van de zonneschermen schoon met een vochtige doek.
Smeer het mechanisme om de 6 maanden.

Binnenzonnewering (zie hoofdstuk ‘Inrichting van het gebouw’ p.34)
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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a.   Vloeren (linoleum, steen, vinyl, laminaat, gietvloeren) en tapijt

De vloer is omhoog gekomen of verzakt.
Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw.
Vloeren zijn kapot door ouderdom.
Er zijn krassen, schrammen, barsten, vlekken en/of gaten in de vloer.
De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen.
Enkele tegels zijn gebarsten en/of gebroken door er tegen te stoten.
Er zijn onuitwisbare plekken.
Het vast tapijt en/of de vloer zijn vuil.
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staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak de vloer elke week schoon met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren.
Stofzuig tapijten elke week.
Dek alles af met plastic of kranten bij schilderwerken.

Gebruik nooit teveel water.
Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen maar wel een aangepast product voor 
de schoonmaakbeurt van de aanwezige vloerafwerking.
Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de bestaande vloer.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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b.   Plinten (steen, metaal, hout of plastic)

c.   Spiegels

48 

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar

IN
RI

CH
TI

NG
 VA

N 
DE

 W
ON

IN
G

48 

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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De plinten hangen los door (uit)zetting en/of opstijgend vocht.
De plinten hangen los door beschadiging en/of slecht onderhoud.
Er zijn krassen en/of barsten in de plinten.

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak de plinten om de 6 maanden schoon met een vochtige doek.
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar.
Kleef de plinten af met aangepaste plakband voor het schilderen van de muren.

Muurtegels (zie hoofdstuk ‘Metselwerk’ p.12)
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Wie moet de herstelling doen? = huurder | 	= SHM/SVK | = onderhoudsfirma 

c.  Spiegels
Herstelling
 Er zitten vlekken op de spiegel
 De spiegel is gebarsten of gebroken
 De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg
 De spiegel is versleten

	ONDERHOUD
Poets de spiegels elke week met water en een schoonmaakmiddel

d.  Gordijnen
Herstelling
 De gordijnen zijn gescheurd
 De gordijnen kunnen niet open omdat de roede kapot is

	ONDERHOUD
Was de gordijnen eenmaal per jaar

	OPGELET
Je mag de gordijnen niet ophangen met duimspijkers of nagels. Maak gordijnrails 
niet vast aan de deuren

Vind je het antwoord niet? 
Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de SHM/het SVK’ en ‘Rechten en 
plichten van de huurder’.

De spiegel is versleten.
Er zijn vlekken op de spiegel.
De spiegel is gebarsten en/of gebroken.
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg.
De folie van de spiegel is versleten.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak de spiegels elke week schoon met water en een schoonmaakmiddel.

Was de gordijnen ongeveer één keer per jaar.
Smeer de rail van de gordijnen één keer per jaar.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
Herstelling
 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer
 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
 Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw

 ONDERHOUD
Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren
Stofzuig tapijten elke week

 OPGELET 
Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
staande vloer

b.  Plinten (steen, hout of plastic)
Herstelling
 Plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud
 Er zijn krassen of barsten in de plinten
 Plinten hangen los door uitzetting of opstijgend vocht

 ONDERHOUD
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

INRICHTING VAN DE WONING
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 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
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De gordijnen zijn gescheurd.
De gordijnen kunnen niet open omdat de rail kapot is.
De zijkant van de gordijnbak is kapot of ontbreekt.

d.   Gordijnen en binnenzonnewering
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Wie moet de herstelling doen? = huurder | 	= SHM/SVK | = onderhoudsfirma 

c.  Spiegels
Herstelling
 Er zitten vlekken op de spiegel
 De spiegel is gebarsten of gebroken
 De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg
 De spiegel is versleten

	ONDERHOUD
Poets de spiegels elke week met water en een schoonmaakmiddel

d.  Gordijnen
Herstelling
 De gordijnen zijn gescheurd
 De gordijnen kunnen niet open omdat de roede kapot is

	ONDERHOUD
Was de gordijnen eenmaal per jaar

	OPGELET
Je mag de gordijnen niet ophangen met duimspijkers of nagels. Maak gordijnrails 
niet vast aan de deuren

Vind je het antwoord niet? 
Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de SHM/het SVK’ en ‘Rechten en 
plichten van de huurder’.

Hang gordijnen enkel op aan daarvoor voorziene rails. Klem ze niet tussen de ramen. 
Hang gordijnen nooit op met duimspijkers en/of nagels.
Schroef niks in en kleef niets op de deurprofielen, raamprofielen of gordijnrails.

4948

Het schilderwerk is vervuild.

e.   Schilderwerken
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INRICHTING VAN DE WONING

a.  Vloeren (linoleum, steen, vinyl) en tapijten
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 De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen
 De vloer is omhoog gekomen of verzakt
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INRICHTING VAN DE WONING
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Poets linoleum nooit met te veel water. Gebruik een aangepast product voor het 
poetsen van linoleum. Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de be-
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De periodiciteit is afhankelijk van de vervuiling van de ruimte. Indien men de onderhoudsfre-
quentie van gemiddeld 2 tot 5 jaar wenst te verlagen, kan het nodig zijn om één of meerdere 
tussenla(a)g(en) aan te brengen.
De plinten, stopcontacten, schakelaars, deurkaders en andere zaken die aansluiten op het te 
schilderen oppervlak moeten afgeplakt worden zodat er geen verf op morst of spat.
Vloeren, radiatoren, meubilair, … moeten afgedekt worden zodat er geen verf op morst of spat.
Kies een correcte kwalitatieve verf met natuurlijke bestanddelen die geschikt is voor de te be-
schilderen ondergrond.

Kies geen speciale kleuren verf. De verhuurder kan vragen om alles terug in de origi-
nele kleur te schilderen.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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VERWARMING

a.  Centrale verwarmingsketel (CV)
Herstelling
 Er is schade aan de CV-ketel en de onderdelen door vorst
 Er is schade aan de CV-ketel door een fout van de huurder
 Er is een lek bij de CV-ketel
 De CV-ketel werkt niet zoals het moet 
 Er is een lek in een gasleiding vóór de teller: verwittig de SHM/het SVK en de 

netbeheerder (Eandis of Infrax). Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht de 
woning

 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller. Sluit 
onmiddellijk de gaskraan af en verlucht de woning

 Er hangt een gasgeur in de woning: sluit onmiddellijk je gaskraan af. Verwittig de 
SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht 
(jaarlijks voor CV op stookolie of 2-jaarlijks voor CV op gas) en mag enkel gebeuren 
door erkende technici. Vaak sluit de SHM/SVK hiervoor een onderhouds contract af. 
De kosten voor dit onderhoud worden door de huurder betaald. Dit kan door een 
maandelijkse bijdrage of een eenmalige afrekening na het uitvoeren van het onder-
houd. Is er een defect aan je CV-ketel of heb je vragen over het onderhoud ervan? 
Neem dan contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET 
Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
verwittig de SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 OPGELET 
Je mag het onderhoud van je CV-ketel niet zelf doen. Heb je geen onderhoudscon-
tract voor je verwarming? Laat dan alleen de vakman van de SHM/het SVK aan je 
CV-ketel werken. Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond 
de CV-ketel

a.   Ketel van de centrale verwarming (CV)

Er is een waterlek bij de cv-ketel.
De cv-ketel werkt niet.
Het nieuw stooktoestel is niet gekeurd voor het eerste gebruik.
Er werd geen audit uitgevoerd op het stooktoestel.
De individuele CV-installatie bezit geen ideale druk (tussen 1,5 en 2 bar).
De budgetmeter is niet opgeladen.
Er is schade aan de cv-ketel en/of de onderdelen door vorst.
Er is schade aan de cv-ketel door een fout van de huurder.
Het stooktoestel en/of de schouw kregen geen tijdige onderhoudsbeurt (indien dit 
de verantwoordelijkheid is van de huurder).
Er hangt een gasgeur in het gebouw: sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verwittig de 
verantwoordelijke gas en de netbeheerder. Verlucht het gebouw.
Er is een lek in een gasleiding vóór de teller: verwittig de verantwoordelijke gas en de 
netbeheerder. Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht het gebouw.
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller. Sluit onmiddel-
lijk de gaskraan af en verlucht het gebouw.

Wetgeving
Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht (jaar-
lijks voor CV op stookolie en vaste brandstoffen of 2-jaarlijks voor CV op gas) en 
mag enkel gebeuren door erkende technici. Stookolietanks die vóór 1 augustus 1995 
geplaatst werden in Vlaanderen moet je laten controleren om de drie jaar (onder-
grondse tanks van metaal), vier jaar (ondergrondse tanks van kunststof) of vijf jaar (alle 
bovengrondse tanks). Tanks van na deze datum: om de tien jaar. De controle moet 
gebeuren door een erkend technicus. De technicus moet niet alleen de vuurhaard 
schoonmaken maar ook het hele traject van de verbrandingsgassen.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
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 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
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Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
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Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Controleer maandelijks de waterdruk van jouw individuele installatie op de manome-
ter aan de cv-ketel (ideale druk tussen 1,2 en 2 bar).
Hou de ruimte rond de cv-ketel altijd vrij, plaats voor de brandveiligheid niets in een 
zone van 60cm rond de CV-ketel.

Je mag het onderhoud van jouw CV-ketel niet zelf doen. Kijk bij de contactpersonen 
wie hiervoor verantwoordelijk is.
Verwarming met petroleum en/of gasflessen is niet toegelaten.
Je mag een defect aan je CV-ketel niet zelf proberen oplossen. Kijk bij de contactper-
sonen wie hiervoor aanspreekbaar is.
Plak de roosters van het verwarmingssysteem nooit af.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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VERWARMING

a.  Centrale verwarmingsketel (CV)
Herstelling
 Er is schade aan de CV-ketel en de onderdelen door vorst
 Er is schade aan de CV-ketel door een fout van de huurder
 Er is een lek bij de CV-ketel
 De CV-ketel werkt niet zoals het moet 
 Er is een lek in een gasleiding vóór de teller: verwittig de SHM/het SVK en de 

netbeheerder (Eandis of Infrax). Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht de 
woning

 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller. Sluit 
onmiddellijk de gaskraan af en verlucht de woning

 Er hangt een gasgeur in de woning: sluit onmiddellijk je gaskraan af. Verwittig de 
SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht 
(jaarlijks voor CV op stookolie of 2-jaarlijks voor CV op gas) en mag enkel gebeuren 
door erkende technici. Vaak sluit de SHM/SVK hiervoor een onderhouds contract af. 
De kosten voor dit onderhoud worden door de huurder betaald. Dit kan door een 
maandelijkse bijdrage of een eenmalige afrekening na het uitvoeren van het onder-
houd. Is er een defect aan je CV-ketel of heb je vragen over het onderhoud ervan? 
Neem dan contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET 
Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
verwittig de SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 OPGELET 
Je mag het onderhoud van je CV-ketel niet zelf doen. Heb je geen onderhoudscon-
tract voor je verwarming? Laat dan alleen de vakman van de SHM/het SVK aan je 
CV-ketel werken. Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond 
de CV-ketel
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b.  Radiator
Herstelling
 De radiator komt los van de muur omdat er iets zwaar op geplaatst werd
 De kraan of knop van de radiator is los, kapot, weg, draait door, zit vast of lekt
 De radiator wordt niet warm of blijft warm (ontluchten,…)
 De radiator komt los van de muur door scheuren in de muur
 De radiator of de kraan van de radiator is erg verouderd en versleten

 OPGELET 
De radiator valt niet onder het onderhoudscontract
Draai de kranen van radiatoren met water elke maand open en dicht
Bescherm de radiatoren tegen vorst en roest door ze steeds droog te houden

 OPGELET 
Hang geen natte kleren of handdoeken te drogen op je radiator.
Zo voorkom je roest

c.  Vloerverwarming
Herstelling 
 Er is een defect aan de verwarming waar je bij kan 
 Er is een defect aan de verwarming waar je niet bij kan

 ONDERHOUD
Je mag het onderhoud van je elektrische vloerverwarming niet zelf doen. Vraag hier 
altijd een vakman voor
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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VERWARMING

a.  Centrale verwarmingsketel (CV)
Herstelling
 Er is schade aan de CV-ketel en de onderdelen door vorst
 Er is schade aan de CV-ketel door een fout van de huurder
 Er is een lek bij de CV-ketel
 De CV-ketel werkt niet zoals het moet 
 Er is een lek in een gasleiding vóór de teller: verwittig de SHM/het SVK en de 

netbeheerder (Eandis of Infrax). Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht de 
woning

 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller. Sluit 
onmiddellijk de gaskraan af en verlucht de woning

 Er hangt een gasgeur in de woning: sluit onmiddellijk je gaskraan af. Verwittig de 
SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht 
(jaarlijks voor CV op stookolie of 2-jaarlijks voor CV op gas) en mag enkel gebeuren 
door erkende technici. Vaak sluit de SHM/SVK hiervoor een onderhouds contract af. 
De kosten voor dit onderhoud worden door de huurder betaald. Dit kan door een 
maandelijkse bijdrage of een eenmalige afrekening na het uitvoeren van het onder-
houd. Is er een defect aan je CV-ketel of heb je vragen over het onderhoud ervan? 
Neem dan contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET 
Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
verwittig de SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 OPGELET 
Je mag het onderhoud van je CV-ketel niet zelf doen. Heb je geen onderhoudscon-
tract voor je verwarming? Laat dan alleen de vakman van de SHM/het SVK aan je 
CV-ketel werken. Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond 
de CV-ketelVE
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Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
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b.  Radiator
Herstelling
 De radiator komt los van de muur omdat er iets zwaar op geplaatst werd
 De kraan of knop van de radiator is los, kapot, weg, draait door, zit vast of lekt
 De radiator wordt niet warm of blijft warm (ontluchten,…)
 De radiator komt los van de muur door scheuren in de muur
 De radiator of de kraan van de radiator is erg verouderd en versleten

 OPGELET 
De radiator valt niet onder het onderhoudscontract
Draai de kranen van radiatoren met water elke maand open en dicht
Bescherm de radiatoren tegen vorst en roest door ze steeds droog te houden

 OPGELET 
Hang geen natte kleren of handdoeken te drogen op je radiator.
Zo voorkom je roest

c.  Vloerverwarming
Herstelling 
 Er is een defect aan de verwarming waar je bij kan 
 Er is een defect aan de verwarming waar je niet bij kan

 ONDERHOUD
Je mag het onderhoud van je elektrische vloerverwarming niet zelf doen. Vraag hier 
altijd een vakman voor
Je mag nooit een gasradiator, kachel, allesbrander en/of elektrische verwarming aan-
sluiten en/of gebruiken die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen.
Je mag geen butaangas en/of propaangas gebruiken en/of bewaren in het gebouw.

Je mag niet boren in de vloer.

Laat jouw overgordijnen niet over de radiator hangen, zo win je veel warmte.
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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d. Thermostaat
Herstelling
 De thermostaat hangt los of is weg
 De thermostaat is verouderd en versleten
 De batterij van de thermostaat moet vervangen worden

 ONDERHOUD
Kan je de thermostaat niet afstellen omdat je er geen boekje van hebt? Neem dan 
contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET
De thermostaat valt niet onder het onderhoudscontract

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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De thermostaat is kapot en/of versleten.
De thermostaat hangt los, is kapot en/of is weg door een fout van de huurder.
De instellingen van de thermostaat zijn ontregeld.
De batterij van de thermostaat moet vervangen worden.
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VERWARMING

a.  Centrale verwarmingsketel (CV)
Herstelling
 Er is schade aan de CV-ketel en de onderdelen door vorst
 Er is schade aan de CV-ketel door een fout van de huurder
 Er is een lek bij de CV-ketel
 De CV-ketel werkt niet zoals het moet 
 Er is een lek in een gasleiding vóór de teller: verwittig de SHM/het SVK en de 

netbeheerder (Eandis of Infrax). Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht de 
woning

 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller. Sluit 
onmiddellijk de gaskraan af en verlucht de woning

 Er hangt een gasgeur in de woning: sluit onmiddellijk je gaskraan af. Verwittig de 
SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht 
(jaarlijks voor CV op stookolie of 2-jaarlijks voor CV op gas) en mag enkel gebeuren 
door erkende technici. Vaak sluit de SHM/SVK hiervoor een onderhouds contract af. 
De kosten voor dit onderhoud worden door de huurder betaald. Dit kan door een 
maandelijkse bijdrage of een eenmalige afrekening na het uitvoeren van het onder-
houd. Is er een defect aan je CV-ketel of heb je vragen over het onderhoud ervan? 
Neem dan contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET 
Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
verwittig de SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 OPGELET 
Je mag het onderhoud van je CV-ketel niet zelf doen. Heb je geen onderhoudscon-
tract voor je verwarming? Laat dan alleen de vakman van de SHM/het SVK aan je 
CV-ketel werken. Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond 
de CV-ketel
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De thermostaat valt (meestal) niet onder een eventueel onderhoudscontract.
Leer via de gebruikshandleiding hoe je een thermostaat kan instellen.
Laat jouw gebouw nooit afkoelen tot onder 15 graden. Zet dus ook ‘s nachts de ther-
mostaat nooit onder 15 graden, zo bespaar je heel wat energie.
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onmiddellijk de gaskraan af en verlucht de woning

 Er hangt een gasgeur in de woning: sluit onmiddellijk je gaskraan af. Verwittig de 
SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht 
(jaarlijks voor CV op stookolie of 2-jaarlijks voor CV op gas) en mag enkel gebeuren 
door erkende technici. Vaak sluit de SHM/SVK hiervoor een onderhouds contract af. 
De kosten voor dit onderhoud worden door de huurder betaald. Dit kan door een 
maandelijkse bijdrage of een eenmalige afrekening na het uitvoeren van het onder-
houd. Is er een defect aan je CV-ketel of heb je vragen over het onderhoud ervan? 
Neem dan contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET 
Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
verwittig de SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax). Verlucht de woning

 OPGELET 
Je mag het onderhoud van je CV-ketel niet zelf doen. Heb je geen onderhoudscon-
tract voor je verwarming? Laat dan alleen de vakman van de SHM/het SVK aan je 
CV-ketel werken. Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond 
de CV-ketel
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CV-ketel werken. Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond 
de CV-ketel

44 

SC
HR

IJN
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak de elektrische verwarmingstoestellen om de 6 maanden schoon met een licht 
vochtige doek en maak ze stofvrij (zonder ze open te doen).
Plaats geen voorwerpen op de radiatoren.
Je mag het onderhoud van de elektrische verwarming niet zelf doen. Laat steeds een 
erkende technieker aan de elektrische verwarming werken.

e.   Elektrische verwarming (accumulatiekachels)

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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d. Thermostaat
Herstelling
 De thermostaat hangt los of is weg
 De thermostaat is verouderd en versleten
 De batterij van de thermostaat moet vervangen worden

 ONDERHOUD
Kan je de thermostaat niet afstellen omdat je er geen boekje van hebt? Neem dan 
contact op met de SHM/het SVK

 OPGELET
De thermostaat valt niet onder het onderhoudscontract

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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Er is een defect aan de verwarming waar de huurder niet bij kan.
Het rooster is kapot, los en/of weg.
Er is tijdens de schoonmaakbeurt water in de elektrische verwarming gelopen waar-
door er korstsluiting is ontstaan.
De ommanteling is beschadigd.
De bedieningsknoppen zijn afgebroken.
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SANITAIR

a.  Lavabo, bad, douche, gootsteen (en bijhorigheden)
Herstelling
 Lavabo, bad, douche of gootsteen staan los, zijn kapot of weg
 De stop van lavabo of bad is weg
 De stang, het gordijn, de spiegel of rekjes van de douche staan los, zijn kapot of weg
 Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je bij kan
 Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of de 
 gootsteen versleten is
 Er is geurhinder door een gaatje of barst in een bereikbare afvoerbuis of sifon
 Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan

 ONDERHOUD
Poets en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer
Poets de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen elke week met de juiste 
schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen

TIP ! Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons om geurhinder te 
voorkomen

Er is geurhinder door een gaatje en/of barst in een afvoerbuis en/of sifon die niet het 
gevolg is van een fout van de huurder.
Kranen, lavabo, bad, douche en/of gootsteen zijn versleten.
Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche en/of de gootsteen.
Er is een verstopping door een breuk onder de grond en/of door een slechte constructie.
Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis en/of sifon (waar je niet bij kan).
De laag email is afgesleten.
De overloop van het bad is kapot.
Lavabo, bad, douche, gootsteen en/of toebehoren (bv. de stop van de lavabo en/of het 
bad) en/of onderdelen (bv. een rubbertje aan de kraan) staan los, zijn kapot en/of weg.
De stand/stang van de douche, het gordijn van de douche en/of bad, de spiegel en/of de 
rekjes staan los, zijn kapot en/of weg.
Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie en/of vetten.
Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis en/of sifon (waar je bij kan) door een fout van 
de huurder (bv. losdraaien van de sifon).
De silicone is verkleurd.
Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche en/of de 
gootsteen versleten is.
Er is geurhinder door een gaatje en/of barst in een bereikbare afvoerbuis en/of sifon door 
een fout van de huurder.
Er is kalkaantasting rond kranen, andere sanitaire leidingen en/of toestellen.
De email laag is beschadigd.
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Maak de lavabo, het bad, de douche en/of de gootsteen na elk gebruik schoon en 
droog. Verwijder haren uit de afvoer.
Maak de lavabo, het bad, de douche en/of de gootsteen elke week schoon met de 
juiste schoonmaakmiddelen. Maak de afvoerroosters nooit los. Gebruik nooit schuur-
sponsjes. Gebruik nooit bijtende middelen, ook niet voor het ontstoppen.
Gooi geen olie en/of resten van eten in de gootsteen. Dit kan voor verstopping zorgen.

Heb je last van geurhinder? Giet dan wat water in de lavabo, de gootsteen, het 
bad, de douche, het toilet en/of het afvoerputje. Zo geraken de sifons gevuld en 
wordt geurhinder voorkomen.
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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Er is een lek in een afvoerbuis en/of in een waterleiding na de teller, onder de grond 
en/of in de muur.
Er is geurhinder bij de WC (bv. door het leegzuigen van de sifon).
De WC is versleten.
Er is een verstopping door een breuk onder de grond en/of door een te smalle buis.
Het rubber aan de afvoer is verstorven.
Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak.
Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer.
De WC en/of een onderdeel ervan staat los, is kapot en/of weg.
De WC-zitting is kapot.
De WC-bril en/of het WC-deksel zit los.
De silicone tussen de WC en de vloer en/of muur is versleten of afwezig.
Er is een verstopping door zaken die niet in een toilet mogen gegooid worden.
Het water in de WC blijft doorlopen door een defect aan de vlotter.
De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water.
Er is een lek bij een waterleiding achter de teller (waar je bij kan) door een fout van 
de huurder.
Er is een lek bij een waterleiding vóór de teller: verwittig de watermaatschappij.

Er is een verstopping en/of andere schade door een breuk van een afvoerbuis onder 
de grond, door een te smalle buis, door een constructiefout en/of door slechte kwa-
liteit van de leidingen.
Er is geurhinder door een kapot putdeksel op het publieke gedeelte.
De afvoerbuis is versleten.
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 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
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 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer
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Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
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 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
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 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  
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Herstelling
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Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
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andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Spoel de WC door en maak de WC na elk gebruik schoon met de WC-borstel.
Maak de WC elke week grondig schoon, gebruik hiervoor eventueel een beetje 
bleekwater.
Controleer wekelijks of het spoelsysteem van het toilet niet lekt.

Gooi geen keukenpapier, keukenafval, olie, maandverband, tampons, sigarettenpeu-
ken, luiers, condooms, kattenbakvulling, vochtige doekjes, resten van eten en/of an-
dere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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d.  Kranen
Herstelling
 De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt
 Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop
 Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast
 De kraan is verouderd en versleten
 Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen

 ONDERHOUD
Poets de kranen elk jaar met azijn. Azijn verwijdert de kalk
Draai elk jaar de kleine afsluitkraantjes open en dicht
Laat in de winter het water af van buitenkranen

TIP ! Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller?  
Verwittig dan de watermaatschappij

 OPGELET 
Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen

e.  Waterleiding
Herstelling
 Er is een lek bij een waterleiding waar je bij kan
 Er is een lek onder de grond of in de muur
 Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond of in de muur

TIPS ! Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes
 Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent
 Poets de buitenkant van de regenwaterpomp elk jaar met een droge doek

Het putdeksel is kapot.
Er is een verstopping door een voorwerp, olie, vet, …
Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje en/of barstje in een afvoerbuis.
Er is geurhinder door een kapot putdeksel op het privaat gedeelte.
De afvoerputjes van terrassen en/of binnenruimtes zijn verstopt.
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SANITAIR

a.  Lavabo, bad, douche, gootsteen (en bijhorigheden)
Herstelling
 Lavabo, bad, douche of gootsteen staan los, zijn kapot of weg
 De stop van lavabo of bad is weg
 De stang, het gordijn, de spiegel of rekjes van de douche staan los, zijn kapot of weg
 Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je bij kan
 Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of de 
 gootsteen versleten is
 Er is geurhinder door een gaatje of barst in een bereikbare afvoerbuis of sifon
 Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan

 ONDERHOUD
Poets en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer
Poets de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen elke week met de juiste 
schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen

TIP ! Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons om geurhinder te 
voorkomen
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 De stang, het gordijn, de spiegel of rekjes van de douche staan los, zijn kapot of weg
 Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je bij kan
 Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of de 
 gootsteen versleten is
 Er is geurhinder door een gaatje of barst in een bereikbare afvoerbuis of sifon
 Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie
 Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan

 ONDERHOUD
Poets en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer
Poets de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen elke week met de juiste 
schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen

TIP ! Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons om geurhinder te 
voorkomen
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Voorkom verstopping van de riolering, de afvoerbuizen en de sifons.
Wanneer je merkt dat het water trager wegloopt, maak dan de sifon schoon door 
kalk, zeepresten, haren, voedselresten, … te verwijderen.

Gooi geen afvalresten van voeding in de afvoerleidingen. Gooi ook niets in het toilet 
of de afvoeren dat de leidingen zou kunnen verstoppen.
Giet geen oliën, vetten, verfresten en/of chemische producten in de gootsteen. Dit is 
schadelijk voor de afvoerbuizen en het milieu.
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d.  Kranen
Herstelling
 De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt
 Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop
 Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast
 De kraan is verouderd en versleten
 Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen

 ONDERHOUD
Poets de kranen elk jaar met azijn. Azijn verwijdert de kalk
Draai elk jaar de kleine afsluitkraantjes open en dicht
Laat in de winter het water af van buitenkranen

TIP ! Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller?  
Verwittig dan de watermaatschappij

 OPGELET 
Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen

e.  Waterleiding
Herstelling
 Er is een lek bij een waterleiding waar je bij kan
 Er is een lek onder de grond of in de muur
 Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond of in de muur

TIPS ! Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes
 Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent
 Poets de buitenkant van de regenwaterpomp elk jaar met een droge doek

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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De kraan is versleten.
Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen.
Er komt bijna geen water uit de kranen door een defecte drukmeter bij de teller.
De kraan en/of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door en/of is verkalkt.
Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje en/of een verkalkte kraantop.
Het kraantje onder de WC, lavabo en/of achter de gootsteen zit vast.
De dichting van de kraan werkt niet goed meer.
De rubbers, trekkettinkjes en/of dichtingen van kraankoppen werken niet goed meer.
De afsluitkranen zijn geblokkeerd door ze te weinig te bedienen.

Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn.
Draai maandelijks ook eens de filters op het uiteinde van de kraan los om kalkaanslag 
te verwijderen. Leg om de drie maanden het zeefje een halve dag in (water met een 
scheut) azijn. Azijn verwijdert de kalk.
Draai elk jaar de hoofdkraan aan de waterteller en de kleine afsluitkraantjes open en dicht.
Laat in de winter het water af van buitenkranen.
Maak jaarlijks de aansluitputjes op de riolering en de vetafscheiders schoon (de aange-
koekte detergenten verwijderen en de verbinding naar de straatriolering doorspuiten).
Wees waakzaam voor lekkende kranen.
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
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Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
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f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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56  

f. Toestellen voor warm water op gas en elektriciteit (= boiler)  
 of doorstroomtoestel (= geiser)

Herstelling
 Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst
 Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder
 Er is een lek bij de boiler
 De boiler werkt niet zoals het moet
 Het water wordt niet warm
 Er is een lek in een gasleiding, de koppeling of de gaskraan
 Er hangt een gasgeur in de woning

 ONDERHOUD
Een tweejaarlijks onderhoud door een erkende firma is door de wet verplicht. Voor 
het onderhoud van de boiler sluit de SHM/het SVK vaak een onderhoudscontract af. 
Je betaalt hier dan een bijdrage voor. Je kan dit nakijken op de ‘berekeningsnota’. Die 
kreeg je als je in je woning kwam. Kijk bij ‘huurlasten’. Staat er ‘onderhoudscontract 
waterverwarmer’ tussen? Dan heb je een onderhoudscontract. Ben je je 
berekeningsnota kwijt? Dan kan je altijd een kopie aanvragen bij de SHM/het SVK.

De onderhoudsfirma komt regelmatig langs om de boiler na te zien en te kuisen
Is er een defect aan je boiler en heb je een onderhoudscontract? Verwittig dan de 
firma die het onderhoud doet. Op de boiler hangt een sticker met de naam en het 
nummer van de onderhoudsfirma. Vind je geen sticker? Bel dan naar de SHM/het 
SVK. Zij weten naar welke onderhoudsfirma je moet bellen

Om te weten welke onderhoudscontracten de SHM/het SVK heeft, neem je best 
contact op met de SHM/het SVK

Verwittig de watermaatschappij bij een defect aan de hoofdkraan en/of water-
teller. De rubberen ringen (joints) verslijten sneller als je de kraan te hard dicht 
draait, waardoor de kraan gaat lekken. Draai de kraan dicht tot je weerstand voelt. 
Door overdruk bij de boiler kan het zijn dat de kraan af en toe drupt. Dit is nor-
maal, je moet de kraan niet harder dicht draaien. Verwittig de verantwoordelijke 
sanitair als dit blijft aanhouden of verergert.

Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes en bij kans op vorst. Sluit altijd de 
hoofdkraan af als je langere tijd weg bent.

Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen. 

Er is een lek bij de boiler.
De boiler werkt niet zoals het moet.
Het water wordt niet warm.
Er is een lek in een gasleiding, de koppeling en/of de gaskraan.
Er hangt een gasgeur in het gebouw: Draai onmiddellijk de gaskraan dicht, zet de 
ramen open en verwittig de verantwoordelijke gas en de netbeheerder.
Er is schade aan de boiler en/of onderdelen ervan door vorst.
Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder.

Er is een lek onder de grond en/of in de muur.
Er is een lek bij een waterleiding na de teller, onder de grond en/of in de muur.
Er is een lek aan een waterleiding vóór de teller (de leiding die van de straat naar de 
teller loopt): verwittig de watermaatschappij.
Er is een lek aan een waterleiding na de teller (waar je bij kan) door een fout van de huurder.
Er is schade als gevolg van vriesweer.
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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d.  Kranen
Herstelling
 De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt
 Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop
 Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast
 De kraan is verouderd en versleten
 Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen

 ONDERHOUD
Poets de kranen elk jaar met azijn. Azijn verwijdert de kalk
Draai elk jaar de kleine afsluitkraantjes open en dicht
Laat in de winter het water af van buitenkranen

TIP ! Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller?  
Verwittig dan de watermaatschappij

 OPGELET 
Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen

e.  Waterleiding
Herstelling
 Er is een lek bij een waterleiding waar je bij kan
 Er is een lek onder de grond of in de muur
 Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond of in de muur

TIPS ! Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes
 Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent
 Poets de buitenkant van de regenwaterpomp elk jaar met een droge doek
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d.  Kranen
Herstelling
 De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt
 Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop
 Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast
 De kraan is verouderd en versleten
 Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen

 ONDERHOUD
Poets de kranen elk jaar met azijn. Azijn verwijdert de kalk
Draai elk jaar de kleine afsluitkraantjes open en dicht
Laat in de winter het water af van buitenkranen

TIP ! Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller?  
Verwittig dan de watermaatschappij

 OPGELET 
Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. Je kan hiervoor een boete krijgen

e.  Waterleiding
Herstelling
 Er is een lek bij een waterleiding waar je bij kan
 Er is een lek onder de grond of in de muur
 Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond of in de muur

TIPS ! Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes
 Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent
 Poets de buitenkant van de regenwaterpomp elk jaar met een droge doek
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond

SA
N

IT
AI

R

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

54 

b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer
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Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer
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Poets de WC elke week
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Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer
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Poets de WC elke week
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Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer
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Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer
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Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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b.  WC
Herstelling
 De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg
 Het water in de WC blijft lopen omdat de vlotter kapot is
 De WC is kapot vanwege vorst
 De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
 Er is geurhinder bij de WC
 De WC is versleten en verouderd
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Het rubber aan de afvoer is verduurd
 Er is een lek in de waterleiding
 Het water in de WC blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak
 Er is een lek onderaan de WC-pot/vloer

 ONDERHOUD
Poets de WC elke week

 OPGELET 
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, resten van eten of 
andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in de WC.  

c.  Riolering
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 De afvoerbuis is verouderd en versleten
 Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond
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d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren

e.  Sleutels en sleutelgat
Herstelling
 De sleutel is stuk of verloren

 ONDERHOUD 
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort en brievenbus een 
reservesleutel maken
Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de voordeur kwijt?  
Neem contact op met de SHM/het SVK

f.  Ramen
Herstelling
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter 2 keer per jaar 
volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen ringen (joints) van de kranen 
soepel en vermijd je waterverlies.
Controleer maandelijks de meterstanden. Verbruik je op dat moment geen water en 
telt de meter toch? Dan is er een lek. Draai bij een lek de hoofdkraan van het water 
dicht en verwittig de watermaatschappij.

f.   Toestellen voor warm water: boiler of doorstroomtoestel (= geiser)

e.   Waterleiding (= toevoer van zuiver water)
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TIPS ! Voor de aangewezen temperatuur raadpleeg je de technische fiche van de boiler of 
 de geiser

Verlucht regelmatig de ruimte waar de boiler of de geiser staat, om CO-vergiftiging 
te voorkomen
Hangt er een gasgeur in je woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en 
verwittig de SHM/het SVK en de netbeheerder (Eandis of Infrax)

 OPGELET
Je mag het onderhoud van het warmwatertoestel van de SHM/het SVK niet zelf 
doen. Je mag alleen de onderhoudsfirma aan je geiser of boiler laten werken. Heb je 
geen onderhoudscontract? Laat dan een vakman komen voor de herstelling

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.

Je mag het onderhoud van het warmwatertoestel niet zelf doen. Een technicus of 
onderhoudsfirma komt best jaarlijks langs om de boiler na te zien en schoon te ma-
ken. Kleef de contactgegevens van de technicus of onderhoudsfirma op het toestel 
zodat je dit gemakkelijk terugvindt.

Laat de boiler op nachttarief staan indien van toepassing om je energiefactuur te 
beperken.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

d.  Buitendeuren en inkomdeur van je eigen appartement
Herstelling
 De deur hapert door vuil onder de deur
 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 De deur is verrot

 ONDERHOUD
Maak de buitendeuren om de 6 maanden schoon met een vochtige doek en een niet 
bijtend schoonmaakmiddel
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie
Schilder de buitendeuren regelmatig langs de binnenkant of behandel ze met olie
Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
de SHM/het SVK. Deze laat je dan weten of dat al dan niet mag

 OPGELET
Schilder nóóit aluminium- of kunststofdeuren (=plastic of glasal). Was ze enkel af. 
Boor geen gaten in de buitendeuren
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 ONDERHOUD 
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f.  Ramen
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 De klink is los of gebroken
 Het slot is stuk
 Het raam klemt
 Er is condens (=vocht) tussen het dubbel glas
 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Wil je een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
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 Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de SHM/het SVK
 Het raam is verrot
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Een tweejaarlijks onderhoud door een erkende firma is door de wet verplicht.
Trek bij een defect aan de keukenboiler onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Verlucht de ruimte waar de boiler en/of de geiser staat en hou de verluchtingsroos-
ters vrij om CO-vergiftiging te voorkomen.
Voor de aangewezen temperatuur raadpleeg je de technische fiche van de boiler en/
of de geiser.

Elektrische regenwaterpomp (zie hoofdstuk ‘Elektriciteit’ p.1)
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TIP
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TIP
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
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De dorpel komt los en/of is gebroken (bv. door spanning)
De dorpels en/of tabletten zijn versleten
Er is schade door stoten en/of overbelasting
Er zit(ten) vuil, mos, ringen en/of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud
De dorpel komt los en/of is gebroken door een fout van de huurder

Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een bleekmid-
del of een schuurmiddel
Neem bij de schoonmaakbeurt van de ramen ook de dorpels en tabletten mee

Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen en/of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen en/of bekleden

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
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 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
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 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten
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middel
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voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
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 De bepleistering valt van de muur
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b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
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voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
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 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
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of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
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a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
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onderhoud
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Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel
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voor het ophangen van kaders,…)
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
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Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
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Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen
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Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
De bepleistering valt van de muur
Er is schade door waterinfiltratie en/of opstijgend vocht
Er sijpelt water door het plafond door een lek in het dak en/of in de dakgoot
Er zijn barsten en/of scheuren in het plafond door zetting van het gebouw
Het behangpapier en/of schilderwerk is oud (behalve als de huurder het kapot heeft gemaakt)
De plafonds zijn vuil
Er zijn gaten zichtbaar.
Er is schade aan de bepleistering door gebruik (putten door stoten, gaten gemaakt voor het 
ophangen van kaders, vuile vlekken …) die bv. moet bijgeplamuurd en/of herschilderd worden.
Er is schimmel op de muur door condens (vocht), bv. als gevolg van een slechte verluchting 
van de ruimte.

Maak het plafond elk jaar schoon met water en een schoonmaakmiddel.

Gipskartonwanden met een primer en/of een laag verf behandelen alvorens te behangen.
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso), platen in piep-
schuim (=isomo), hout en/of andere materialen. Dit onder andere ook voor de brandveiligheid.
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen.
Je mag het plafond wel schilderen.
Als de huurder onredelijke kleuren van behangpapier en/of verf kiest, dan mag de verhuurder het 
bij het einde van het contract laten vervangen op kosten van de huurder.

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
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Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
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Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
M

ET
SE

LW
ER

K

58  

METSELWERK

a. Dorpels, tabletten en vensterbanken
Herstelling
 Er is schade door stoten of overbelasting
 Er zit(ten) vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht 

onderhoud
 De dorpel komt los of is gebroken
 De dorpels of tabletten zijn verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuur-
middel

 OPGELET 
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten
Je mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan
Je mag dorpels en tabletten niet schilderen

b.  (Bepleisteren van binnen) muren en plafond
Herstelling
 Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt 

voor het ophangen van kaders,…)
 Er is schimmel op de muur door condens (vocht)
 Er zijn putten in het plafond door stoten
 Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden
 De bepleistering valt van de muur
 Er is vochtschade door opstijgend vocht
 Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak

 ONDERHOUD
Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel
Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behan-
delen alvorens ze te behangen

 OPGELET 
Je mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) 
of platen in piepschuim (=isomo). Je mag het plafond wel schilderen
Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen

Wie moet de herstelling doen? 	= huurder  |  	= SHM/SVK 

60 

f.  Balkon en traliewerk
Herstelling
 De onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot of weg door fout van de 

huurder
 Er zijn stukken beton of tegels losgekomen of gebarsten
 Traliewerk is versleten of verouderd

	Onderhoud
Poets jaarlijks de leuningen en het traliewerk van elk balkon.
Poets elk jaar de afvoer van het balkon (dezelfde regeling als voor dakgoten en af-
voerpijpen).

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken
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 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
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 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is
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e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
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Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken
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f.  Balkon en traliewerk
Herstelling
 De onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot of weg door fout van de 

huurder
 Er zijn stukken beton of tegels losgekomen of gebarsten
 Traliewerk is versleten of verouderd

	Onderhoud
Poets jaarlijks de leuningen en het traliewerk van elk balkon.
Poets elk jaar de afvoer van het balkon (dezelfde regeling als voor dakgoten en af-
voerpijpen).

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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e.

De muurtegels en/of voegen komen los, bv. door (uit)zetting van het gebouw
De muurtegels komen los, zijn gebarsten en/of gebroken door een fout van de huurder
De muurtegels en/of voegen zijn overschilderd door de huurder
Er zijn vlekken op de muurtegels
Er is waterschade door een fout van de huurder, bv. omdat er muurtegels ontbreken

Er zijn stukken beton, tegels en/of gevel losgekomen en/of gebarsten
Traliewerk is kapot en/of versleten
De onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot en/of weg door een fout van de huurder
Het glas van de leuning is gebroken door een fout van de huurder

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken  59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Maak de tegels elke week schoon.
Veeg na het gebruik van de douche telkens de muurtegels droog. Zo voorkom je schimmel.

Schuur het balkon om de zes maanden.
Maak jaarlijks de leuningen en het traliewerk van elk balkon schoon.
Plaats geen vuilniszakken en/of huisvuil op het balkon.
Laat jouw huisdier nooit zijn of haar behoefte doen op het balkon.
Je mag het balkon niet als berging gebruiken.
Boor geen gaten in de vloer van het balkon.
Je mag een schotelantenne nooit vastmaken aan het traliewerk.
Behandel de afvoer van het balkon zoals dakgoten en afvoerpijpen.
Voorkom dat de regenwaterafvoer verstopt. 5958

b.   Bepleistering van binnenmuren en plafonds
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f.  Balkon en traliewerk
Herstelling
 De onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot of weg door fout van de 

huurder
 Er zijn stukken beton of tegels losgekomen of gebarsten
 Traliewerk is versleten of verouderd

	Onderhoud
Poets jaarlijks de leuningen en het traliewerk van elk balkon.
Poets elk jaar de afvoer van het balkon (dezelfde regeling als voor dakgoten en af-
voerpijpen).

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen
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Herstelling
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Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Je mag geen gaten maken in de gevel.
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
Je mag de gevel niet zelf schilderen.
Je mag niet zomaar een schotelantenne vastmaken aan de gevel. Je moet 
altijd een schriftelijke aanvraag indienen bij de verhuurder én het stadsbestuur 
als je een schotelantenne wil plaatsen. Plaats jouw schotelantenne ergens 
waar ze niet zichtbaar is van op straat (bv. op het balkon, in de tuin of achter 
een raam).
Heb je last van vocht op de buitengevel? Dan kun je overwegen om deze 
te impregneren. De muur wordt dan voorzien van een laag die ervoor 
zorgt dat er geen water meer in de stenen dringt. Bijkomend voordeel is 
dat het laagje ook brandvertragend is. Voordat de gevel kan worden geïm-
pregneerd, moet deze wel eerst worden schoongemaakt, om te voorko-
men dat er vuil tussen de muur en de impregneerlaag zit.
Je mag het gevelrooster niet schilderen en/of afplakken.
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Er zijn fouten, schade en/of problemen veroorzaakt door de huurder
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Het onderhoud van de gevel doet de verhuurder steeds zelf.
Heb je last van mos en/of opspattend vuil door regenval onderaan de mu-
ren, dan kan je overwegen om rond het gebouw een pad aan te leggen in 
steengruis (dolomiet, kiezel,…) of een verharding. Een andere optie is een 
bekleding van de wand zelf in een donker en/of minder vatbaar materiaal.
Borstel de muren om de twee maanden schoon.
Controleer om de 10 à 15 jaar de voegen van gemetste gevels.
Pleisterwerk dient schoongemaakt en eventueel geverfd te worden.
Een houten bekleding dient gecontroleerd te worden op verrotting en/of 
aantasting door insecten.
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ELEKTRICITEIT

a. Lichtschakelaar
Herstelling
 De schakelaar is los, kapot of weg
 De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar of in een bereikbare 

leiding
 De schakelaar is verouderd en versleten
 De schakelaar werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets de schakelaar om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

 OPGELET
Schilder nóóit de schakelaars
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit

b.  Stopcontact
Herstelling
 Het stopcontact is los, kapot of weg
 Het stopcontact is versleten en niet meer veilig in gebruik
 Het stopcontact werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek

 OPGELET
Schilder nóóit de stopcontacten
Het is verboden om bijkomende stopcontacten te plaatsen of bestaande stopcon-
tacten te verwijderen
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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Breng geen wijzigingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie aan. Laat her-
stellingen aan de elektrische installatie steeds uitvoeren door een vakman.
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
Voor gebouwen gebouwd na 1 oktober 1981: om de 25 jaar moeten de elektrische 
leidingen geïnspecteerd worden door een erkende dienst voor technische controle.

De schakelaar is versleten.
De schakelaar werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur.
De schakelaar is los, kapot en/of weg.
De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar en/of in een bereikbare 
leiding.

Het stopcontact is versleten en niet meer veilig in gebruik.
Het stopcontact werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur.
Het stopcontact is los, kapot en/of weg.
Het stopcontact werkt niet door een defect in het stopcontact en/of in een bereikbare leiding.
Het stopcontact is overbelast, bv. door de aansluiting van een verdeeldoos.
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
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 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen
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Schilder de schakelaars nooit.
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen
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Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf
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Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Schilder de stopcontacten nooit.
Je sluit best één toestel per stopcontact aan. Is dit niet mogelijk, dan sluit je best toe-
stellen die weinig vermogen hebben (TV, video, stereo, ...) samen op één stopcontact 
aan. Gebruik altijd een veilige verdeeldoos.
Plaats geen bijkomende stopcontacten en/of verwijder geen bestaande stopcontac-
ten zonder toelating van de verhuurder.
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Maak de schakelaar om de 6 maanden schoon met een licht vochtige doek.

Maak stopcontacten om de 6 maanden schoon met een droge doek.
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c.  Dakgoten en afvoerpijpen
Herstelling
 Er is schade aan de regenpijp door een fout van de huurder
 De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is, voor zover ze bereikbaar is met een 

ladder
 De dakgoot lekt omdat ze verouderd en versleten is
 De dakgoot lekt, omdat er een gat in zit
 Er zit een gat in de regenpijp
 De regenpijp komt los van de muur
 De dakgoot loopt over door een verkeerde helling
 De dakgoot van het appartement loopt over en is niet bereikbaar met een ladder  
 De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen
 Er is een probleem met de dakgoot van een gebouw waar meerdere huurders in 

wonen (appartement)
 

 ONDERHOUD
Reinig de dakgoot tweemaal per jaar, liefst in december en in april
Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op een vuilblik, zo voorkom je 
verstoppingen en waterschade

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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c. Lichtpunten en lampenhouders
Herstelling
 De lamp is stuk
 De lampenhouders zijn los, kapot of weg
 Het lichtpunt werkt niet door een elektrische storing in de leiding

 ONDERHOUD
Poets de lampenhouders om de 6 maanden zowel aan de binnenzijde als buiten-
zijde met een licht vochtige doek

 OPGELET 
Je mag de wachtdraden niet afknippen. Dit zijn de elektrische draden die uit het 
plafond komen. Wachtdraden moeten voorzien worden van een kroonsteen  
(lusterklemmen)
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit. Gebruik buiten en in voch-
tige ruimtes aangepaste, spatwaterdichte verlichting

d. Zekeringkast/elektrische leidingen
Herstelling
 De elektrische leiding is beschadigd
 De zekering is defect of gesmolten door foutief gebruik
 Het deurtje van de zekeringkast is los, kapot of weg
 De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot
 De differentieelschakelaar is kapot
 Er zit verlies op de elektrische leidingen

 ONDERHOUD
Poets de zekeringkast eenmaal per jaar met een droge doek
Vervang een defecte zekering altijd door dezelfde soort zekering met hetzelfde aan-
tal ampères. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat. 
Indien de differentieelschakelaar (een klein doosje van +/- 7cm op 5cm dat op het 
elektrisch bord geplaatst is en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitscha-
kelt) uitvalt, moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen 
gezocht worden
Laat werken aan de zekeringkast steeds uitvoeren door een vakman. Je mag een 
defecte zekering niet ‘overbruggen’. Je mag er dus geen ‘koperdraadje’ insteken om 
ze toch te gebruiken
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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ELEKTRICITEIT

a. Lichtschakelaar
Herstelling
 De schakelaar is los, kapot of weg
 De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar of in een bereikbare 

leiding
 De schakelaar is verouderd en versleten
 De schakelaar werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets de schakelaar om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

 OPGELET
Schilder nóóit de schakelaars
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit

b.  Stopcontact
Herstelling
 Het stopcontact is los, kapot of weg
 Het stopcontact is versleten en niet meer veilig in gebruik
 Het stopcontact werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek

 OPGELET
Schilder nóóit de stopcontacten
Het is verboden om bijkomende stopcontacten te plaatsen of bestaande stopcon-
tacten te verwijderen
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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c. Kelder
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 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is
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Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Je mag de wachtdraden (dit zijn de elektrische draden die uit het plafond komen) en/
of lusterhaak niet afknippen en/of verwijderen. De elektrische (wacht)draden dienen 
steeds voorzien te zijn van lusterklemmen.
Gebruik buiten en in vochtige ruimtes aangepaste, spatwaterdichte verlichting.

Het lichtpunt werkt niet door een elektrische storing in de leiding.
De lamp en/of lampenhouder is los, kapot en/of weg.
De lamp is verkeerd aangesloten.
De bedrading is te kort afgeknipt.
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Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Maak de lampenhouders om de 6 maanden zowel aan de binnenzijde als buitenzijde 
schoon met een licht vochtige doek.

Er zit verlies op de elektrische leidingen.
De hoofdschakelaar van de zekeringskast is kapot.
De verliesstroomschakelaar (= differentieelschakelaar = aardlekschakelaar) is kapot.
De elektrische leiding is beschadigd.
De zekering is defect en/of gesmolten door foutief gebruik (bv. door een overbelas-
ting of door een kortsluiting in de elektriciteitsleiding).
Het deurtje van de zekeringkast is los, kapot en/of weg.
Er is verlies op de elektrische installatie door een fout van de huurder (door toestellen 
in eigendom van de huurder).
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Maak de zekeringkast 1 keer per jaar schoon met een droge doek.
Vervang een defecte zekering altijd door eenzelfde soort zekering. Het aantal 
ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat.
Laat werken aan de zekeringkast steeds uitvoeren door een vakman. Je mag een 
defecte zekering niet ‘overbruggen’. Je mag er dus geen ‘koperdraadje’ insteken 
om ze toch te gebruiken.
Indien de differentieelschakelaar (een klein doosje van ± 7cm op 5cm dat staat op 
het elektrisch bord en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitschakelt) 
uitvalt, moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen 
gezocht worden.
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ELEKTRICITEIT

a. Lichtschakelaar
Herstelling
 De schakelaar is los, kapot of weg
 De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar of in een bereikbare 

leiding
 De schakelaar is verouderd en versleten
 De schakelaar werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets de schakelaar om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

 OPGELET
Schilder nóóit de schakelaars
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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 ONDERHOUD
Poets stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek

 OPGELET
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c. Lichtpunten en lampenhouders
Herstelling
 De lamp is stuk
 De lampenhouders zijn los, kapot of weg
 Het lichtpunt werkt niet door een elektrische storing in de leiding

 ONDERHOUD
Poets de lampenhouders om de 6 maanden zowel aan de binnenzijde als buiten-
zijde met een licht vochtige doek

 OPGELET 
Je mag de wachtdraden niet afknippen. Dit zijn de elektrische draden die uit het 
plafond komen. Wachtdraden moeten voorzien worden van een kroonsteen  
(lusterklemmen)
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit. Gebruik buiten en in voch-
tige ruimtes aangepaste, spatwaterdichte verlichting

d. Zekeringkast/elektrische leidingen
Herstelling
 De elektrische leiding is beschadigd
 De zekering is defect of gesmolten door foutief gebruik
 Het deurtje van de zekeringkast is los, kapot of weg
 De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot
 De differentieelschakelaar is kapot
 Er zit verlies op de elektrische leidingen

 ONDERHOUD
Poets de zekeringkast eenmaal per jaar met een droge doek
Vervang een defecte zekering altijd door dezelfde soort zekering met hetzelfde aan-
tal ampères. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat. 
Indien de differentieelschakelaar (een klein doosje van +/- 7cm op 5cm dat op het 
elektrisch bord geplaatst is en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitscha-
kelt) uitvalt, moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen 
gezocht worden
Laat werken aan de zekeringkast steeds uitvoeren door een vakman. Je mag een 
defecte zekering niet ‘overbruggen’. Je mag er dus geen ‘koperdraadje’ insteken om 
ze toch te gebruiken
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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e.  Deurbel / parlofoon / videofoon
Herstelling
 De deurbel/parlofoon/videofoon in je woning is los, weg of aan de buitenkant beschadigd
 De deurbel/parlofoon/videofoon in je woning werkt niet door een defect in het 

toestel of aan een onbereikbare leiding
 Er is een defect aan de gemeenschappelijke delen van de installatie

 ONDERHOUD
Poets de snoeren en de drukknoppen om de zes maanden met een licht vochtige doek

f.  Telefoon, TV en internet
Herstelling

 De telefoon werkt niet: verwittig de telefoonmaatschappij

 De aansluiting voor de tv werkt niet: verwittig je tv-distributiemaatschappij

 De internetaansluiting werkt niet: verwittig je internetaanbieder

 De gemeenschappelijke schotelantenne werkt niet: verwittig je SHM

 ONDERHOUD
Zet je tv-toestel niet op standby, maar schakel het volledig uit. Zo spaar je energie

g.  Keukentoestellen die eigendom van de SHM/het SVK zijn  
 (=dampkap, koelkast en fornuis)

Herstelling
  Het lampje van een toestel is stuk
  De knoppen of de leidingen zijn los, kapot of weg
  Het keukentoestel dat eigendom is van de SHM/het SVK hangt los
  Het keukentoestel dat eigendom is van de SHM/het SVK is verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Maak het fornuis schoon na elk gebruik. Vervang of poets de filter van de dampkap 
om de 6 maanden. Poets de koelkast om de 4 weken aan de binnenzijde met water 
en een passend schoonmaakmiddel. Maak goed droog

 OPGELET 
Het is verboden de koelkast of diepvries aan te sluiten op een stekkerdoos.  
Deze moeten altijd rechtstreeks in het stopcontact aangesloten worden
Het gebruik van gasflessen is verboden

TIP ! Schakel de toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van 
het toestel niet branden. Zo spaar je energie. Schakel altijd het fornuis uit na gebruik. 
Zo voorkom je brand
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De deurbel / parlofoon / videofoon in jouw gebouw werkt niet door een defect in het 
toestel en/of aan een onbereikbare leiding.
Er is een defect aan de gemeenschappelijke delen van de installatie.
De deurbel / parlofoon / videofoon in jouw gebouw is los, kapot, weg en/of beschadigd.

De gemeenschappelijke schotelantenne werkt niet: verwittig jouw gebouwverhuurder.
De telefoon werkt niet (zoals het hoort): verwittig de telefoonmaatschappij.
De aansluiting voor de tv werkt niet (zoals het hoort): verwittig jouw tv-distributie-
maatschappij.
De internetaansluiting werkt niet (zoals het hoort): verwittig jouw internetaanbieder.

Het keukentoestel is versleten.
Het toestel is kapot (door bv. gebrekkig onderhoud).
Het lampje van een toestel is kapot.
De knoppen en/of de leidingen zijn los, kapot en/of weg.
Het keukentoestel hangt los.
De filter van de dampkap werkt niet meer (optimaal), bv. door vervuiling.

Plak de deurbel / parlofoon / videofoon af bij het schilderen.
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken
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Maak de snoeren en de drukknoppen om de 6 maanden schoon met een licht voch-
tige doek.

Maak het fornuis / de kookplaat schoon na elk gebruik met aangepaste schoon-
maakmiddelen.
Maak minstens om de 6 maanden de filter van de dampkap schoon of vervang deze.
Maak de binnenzijde van de koelkast om de 4 weken schoon met water en een pas-
send schoonmaakmiddel. Maak goed droog.

Schakel jouw tv-toestel helemaal uit als je het niet gebruikt. Doe ook het lampje van 
de tv uit, laat jouw tv-toestel niet op stand-by staan. Zo spaar je energie.
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e.  Deurbel / parlofoon / videofoon
Herstelling
 De deurbel/parlofoon/videofoon in je woning is los, weg of aan de buitenkant beschadigd
 De deurbel/parlofoon/videofoon in je woning werkt niet door een defect in het 

toestel of aan een onbereikbare leiding
 Er is een defect aan de gemeenschappelijke delen van de installatie

 ONDERHOUD
Poets de snoeren en de drukknoppen om de zes maanden met een licht vochtige doek

f.  Telefoon, TV en internet
Herstelling

 De telefoon werkt niet: verwittig de telefoonmaatschappij

 De aansluiting voor de tv werkt niet: verwittig je tv-distributiemaatschappij

 De internetaansluiting werkt niet: verwittig je internetaanbieder

 De gemeenschappelijke schotelantenne werkt niet: verwittig je SHM

 ONDERHOUD
Zet je tv-toestel niet op standby, maar schakel het volledig uit. Zo spaar je energie

g.  Keukentoestellen die eigendom van de SHM/het SVK zijn  
 (=dampkap, koelkast en fornuis)

Herstelling
  Het lampje van een toestel is stuk
  De knoppen of de leidingen zijn los, kapot of weg
  Het keukentoestel dat eigendom is van de SHM/het SVK hangt los
  Het keukentoestel dat eigendom is van de SHM/het SVK is verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Maak het fornuis schoon na elk gebruik. Vervang of poets de filter van de dampkap 
om de 6 maanden. Poets de koelkast om de 4 weken aan de binnenzijde met water 
en een passend schoonmaakmiddel. Maak goed droog

 OPGELET 
Het is verboden de koelkast of diepvries aan te sluiten op een stekkerdoos.  
Deze moeten altijd rechtstreeks in het stopcontact aangesloten worden
Het gebruik van gasflessen is verboden

TIP ! Schakel de toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van 
het toestel niet branden. Zo spaar je energie. Schakel altijd het fornuis uit na gebruik. 
Zo voorkom je brand
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TIP

TIP

g. Toestellen van de keuken (bv. dampkap, koelkast en/of fornuis) 
 die eigendom zijn van de verhuurder
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h. Elektrische regenwaterpomp
Herstelling
 Er komt bijna geen water uit de pomp, omdat de put leeg is
 De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet gereinigd worden
 De vlotter van de regenwaterpomp blijft hangen. De huurder meldt dit zo snel 

mogelijk aan de verhuurder
 De regenwaterpomp is stuk omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de 

pomp

 De ‘automatische veiligheid’ van de pomp is stuk. Deze veiligheid zorgt ervoor dat 
de pomp niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is

 De ‘terugslagklep’ aan de pomp is stuk. Deze klep zorgt ervoor dat het water niet 
terug naar de regenwaterput loopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt

 De regenwaterpomp is verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Poets de buitenkant van de regenwaterpomp eenmaal per jaar met een droge doek

i.  Tellers en meters
Herstelling
  Het loodje voor de verzegeling is weg: verwittig de netwerkbeheerder (Eandis of 

Infrax)
  Er is een lek in de gasleiding of waterleiding achter de teller 
  Er is een lek in de gasleiding of waterleiding vóór de teller: verwittig de netbeheerder 

(Eandis of Infrax).
  De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast: verwittig de 

netbeheerder (Eandis of Infrax).

 ONDERHOUD
Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst
Draai de gaskraan en waterkraan dicht en schakel de hoofdschakelaar van de elek-
triciteit uit als je voor lange tijd afwezig bent
Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de 
netbeheerder

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Het is verboden de koelkast en/of diepvries aan te sluiten op een verdeeldoos. Deze 
moeten altijd rechtstreeks in het stopcontact aangesloten worden.
Je mag geen butaangas en/of propaangas gebruiken voor het koken. Het gebruik en/
of de stockage van gasflessen is verboden.
De aansluiting van toestellen dient steeds te gebeuren door een vakman.

De ‘automatische veiligheid’ van de pomp is kapot. Deze veiligheid zorgt ervoor dat de 
pomp niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is.
De ‘terugslagklep’ aan de pomp is kapot. Deze klep zorgt ervoor dat het water niet terug 
naar de regenwaterput loopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt.
De regenwaterpomp is versleten.
Er komt (bijna) geen water uit de pomp, omdat de put leeg is.
De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet schoongemaakt worden.
De vlotter van de regenwaterput blijft hangen, de huurder meldt dit zo snel mogelijk aan 
de verhuurder.
De regenwaterpomp is kapot omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de pomp.

Er is een lek in de gasleiding en/of waterleiding achter de teller.
Er is vorstschade, bv. omdat ongeïsoleerde watertellers in een ruimte met kans op vorst staan.
Het loodje voor de verzegeling van de teller en/of meter is weg: verwittig de nutsmaatschappij.
Er is een lek in de gasleiding en/of waterleiding vóór de teller: verwittig de verantwoordelijke 
gas en/of sanitair en de netbeheerder.
De teller, de hoofdkraan en/of de hoofdschakelaar is kapot en/of zit vast: verwittig de verant-
woordelijke elektriciteit en de netbeheerder.

Schakel de toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje 
van het toestel niet branden. Zo spaar je energie. Schakel altijd het fornuis uit na 
gebruik. Zo voorkom je brand.
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ELEKTRICITEIT

a. Lichtschakelaar
Herstelling
 De schakelaar is los, kapot of weg
 De schakelaar werkt niet door een defect in de schakelaar of in een bereikbare 

leiding
 De schakelaar is verouderd en versleten
 De schakelaar werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets de schakelaar om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

 OPGELET
Schilder nóóit de schakelaars
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit

b.  Stopcontact
Herstelling
 Het stopcontact is los, kapot of weg
 Het stopcontact is versleten en niet meer veilig in gebruik
 Het stopcontact werkt niet door een defect aan een onbereikbare leiding in de muur

 ONDERHOUD
Poets stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek

 OPGELET
Schilder nóóit de stopcontacten
Het is verboden om bijkomende stopcontacten te plaatsen of bestaande stopcon-
tacten te verwijderen
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken
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Maak de buitenkant van de regenwaterpomp elk jaar schoon met een droge doek.

Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst.
Draai de gaskraan en waterkraan dicht en schakel enkele kringen van de elektri-
citeit uit als je voor lange tijd afwezig bent. Het ventilatiesysteem, de diepvriezer, 
de ijskast en eventuele andere toestellen blijven wel best elektriciteit ontvangen.

TIP
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e.  Deurbel / parlofoon / videofoon
Herstelling
 De deurbel/parlofoon/videofoon in je woning is los, weg of aan de buitenkant beschadigd
 De deurbel/parlofoon/videofoon in je woning werkt niet door een defect in het 

toestel of aan een onbereikbare leiding
 Er is een defect aan de gemeenschappelijke delen van de installatie

 ONDERHOUD
Poets de snoeren en de drukknoppen om de zes maanden met een licht vochtige doek

f.  Telefoon, TV en internet
Herstelling

 De telefoon werkt niet: verwittig de telefoonmaatschappij

 De aansluiting voor de tv werkt niet: verwittig je tv-distributiemaatschappij

 De internetaansluiting werkt niet: verwittig je internetaanbieder

 De gemeenschappelijke schotelantenne werkt niet: verwittig je SHM

 ONDERHOUD
Zet je tv-toestel niet op standby, maar schakel het volledig uit. Zo spaar je energie

g.  Keukentoestellen die eigendom van de SHM/het SVK zijn  
 (=dampkap, koelkast en fornuis)

Herstelling
  Het lampje van een toestel is stuk
  De knoppen of de leidingen zijn los, kapot of weg
  Het keukentoestel dat eigendom is van de SHM/het SVK hangt los
  Het keukentoestel dat eigendom is van de SHM/het SVK is verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Maak het fornuis schoon na elk gebruik. Vervang of poets de filter van de dampkap 
om de 6 maanden. Poets de koelkast om de 4 weken aan de binnenzijde met water 
en een passend schoonmaakmiddel. Maak goed droog

 OPGELET 
Het is verboden de koelkast of diepvries aan te sluiten op een stekkerdoos.  
Deze moeten altijd rechtstreeks in het stopcontact aangesloten worden
Het gebruik van gasflessen is verboden

TIP ! Schakel de toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van 
het toestel niet branden. Zo spaar je energie. Schakel altijd het fornuis uit na gebruik. 
Zo voorkom je brand

j. Rookmelders

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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h. Elektrische regenwaterpomp
Herstelling
 Er komt bijna geen water uit de pomp, omdat de put leeg is
 De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet gereinigd worden
 De vlotter van de regenwaterpomp blijft hangen. De huurder meldt dit zo snel 

mogelijk aan de verhuurder
 De regenwaterpomp is stuk omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de 

pomp

 De ‘automatische veiligheid’ van de pomp is stuk. Deze veiligheid zorgt ervoor dat 
de pomp niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is

 De ‘terugslagklep’ aan de pomp is stuk. Deze klep zorgt ervoor dat het water niet 
terug naar de regenwaterput loopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt

 De regenwaterpomp is verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Poets de buitenkant van de regenwaterpomp eenmaal per jaar met een droge doek

i.  Tellers en meters
Herstelling
  Het loodje voor de verzegeling is weg: verwittig de netwerkbeheerder (Eandis of 

Infrax)
  Er is een lek in de gasleiding of waterleiding achter de teller 
  Er is een lek in de gasleiding of waterleiding vóór de teller: verwittig de netbeheerder 

(Eandis of Infrax).
  De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast: verwittig de 

netbeheerder (Eandis of Infrax).

 ONDERHOUD
Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst
Draai de gaskraan en waterkraan dicht en schakel de hoofdschakelaar van de elek-
triciteit uit als je voor lange tijd afwezig bent
Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de 
netbeheerder

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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k. Ventilatiesysteem

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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De rookmelder werkt slecht.
De batterijen zijn leeg.
Er is schade door een fout van de huurder.
Er is een nutteloze interventie door een fout van de huurder.

Het toestel functioneert slecht.
Er is schade door een niet correct gebruik van het systeem (bv. afplakken roosters, 
ontkoppelen systeem, …).
Het ventilatietoestel geeft een foutmelding met betrekking tot de filters.
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Het is verboden om bijkomende stopcontacten te plaatsen of bestaande stopcon-
tacten te verwijderen
Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken
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Test het toestel maandelijks door activatie van de voorziene knop.
Vervang de batterijen indien nodig en vervangbaar.
Verwijder het aanwezige stof.

Gebruik de juiste ventilatiestand naargelang de situatie: lage stand bij afwezigheid, 
normale stand bij aanwezigheid zonder activiteit waarbij veel vocht vrijkomt, hoge 
stand bij koken, douchen, gebruik droogkast, …
Laat de ruimtes onder de binnendeuren die voor doorstroom voorzien zijn vrij.
Zorg voor het nodige periodiek onderhoud door een professional, rekening houdend 
met het soort ventilatiesysteem (A, B, C of D).
Maak de filters van mechanische installaties schoon of vervang deze van zodra het 
systeem een schoonmaakbeurt of vervanging aanbeveelt en/of volg de voorschriften 
van de fabrikant. Laat de ventilator en leidingen schoonmaken door een professional. 
Controleer om de twee maanden bij de muren of de ventilatieroosters niet zijn ver-
stopt. Houd ventilatieroosters open en maak ze schoon tijdens het nazicht.
Heb je een mechanische of balansventilatie, dan moet je deze om de twee jaar onder-
houden en minstens om de zes maanden schoonmaken.
Heb je geen ventilatiesysteem, zorg dan voor een goede verluchting, zeker in keuken 
en badkamer. Verlucht de slaapkamers een kwartier tot een half uur na het slapen.
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h. Elektrische regenwaterpomp
Herstelling
 Er komt bijna geen water uit de pomp, omdat de put leeg is
 De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet gereinigd worden
 De vlotter van de regenwaterpomp blijft hangen. De huurder meldt dit zo snel 

mogelijk aan de verhuurder
 De regenwaterpomp is stuk omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de 

pomp

 De ‘automatische veiligheid’ van de pomp is stuk. Deze veiligheid zorgt ervoor dat 
de pomp niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is

 De ‘terugslagklep’ aan de pomp is stuk. Deze klep zorgt ervoor dat het water niet 
terug naar de regenwaterput loopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt

 De regenwaterpomp is verouderd en versleten

 ONDERHOUD
Poets de buitenkant van de regenwaterpomp eenmaal per jaar met een droge doek

i.  Tellers en meters
Herstelling
  Het loodje voor de verzegeling is weg: verwittig de netwerkbeheerder (Eandis of 

Infrax)
  Er is een lek in de gasleiding of waterleiding achter de teller 
  Er is een lek in de gasleiding of waterleiding vóór de teller: verwittig de netbeheerder 

(Eandis of Infrax).
  De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast: verwittig de 

netbeheerder (Eandis of Infrax).

 ONDERHOUD
Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst
Draai de gaskraan en waterkraan dicht en schakel de hoofdschakelaar van de elek-
triciteit uit als je voor lange tijd afwezig bent
Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de 
netbeheerder

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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c.  Dakgoten en afvoerpijpen
Herstelling
 Er is schade aan de regenpijp door een fout van de huurder
 De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is, voor zover ze bereikbaar is met een 

ladder
 De dakgoot lekt omdat ze verouderd en versleten is
 De dakgoot lekt, omdat er een gat in zit
 Er zit een gat in de regenpijp
 De regenpijp komt los van de muur
 De dakgoot loopt over door een verkeerde helling
 De dakgoot van het appartement loopt over en is niet bereikbaar met een ladder  
 De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen
 Er is een probleem met de dakgoot van een gebouw waar meerdere huurders in 

wonen (appartement)
 

 ONDERHOUD
Reinig de dakgoot tweemaal per jaar, liefst in december en in april
Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op een vuilblik, zo voorkom je 
verstoppingen en waterschade

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.

D
AK

W
ER

KE
N

 65

DA
KW

ER
KE

N

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt

De dakpannen zijn los, kapot en/of weg.
De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie.
Er komt regenwater binnen, er is een lek.
Het is voor de huurder te moeilijk en/of te gevaarlijk om nazicht te doen van het dak.
Er is mosgroei op het dak.
Het dak heeft onderhoud nodig.
De zichtbare dakisolatie is los, kapot en/of weg.
Er ligt vuil op platte daken.
Er is een lek en/of verstopping in het dak: verwittig de verhuurder.
Er is schade aan het dak die hersteld moet worden: verwittig de verhuurder.
Er is nazicht en/of onderhoud nodig van een bereikbaar dak en dit is op een veilige 
manier mogelijk.
Er is een wespennest aanwezig in het dak: je neemt best contact op met de brandweer.

Controleer minstens twee keer per jaar en in elk geval na een hevige storm of de 
dakpannen nog recht liggen en niet kapot zijn.
Bekijk het platte dak eens voor en na de winter. Verwijder eventueel afval, bladeren 
en/of ander puin van het dak. Kijk na als de waterdichting overal nog in orde is: zijn er 
deuken, gaten, openstaande naden?

Je mag niet op jouw groen dak lopen.
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak.
Gebruik het plat dak niet als terras en/of als opslagplaats voor huisvuilzakken. Betreed 
het plat dak enkel voor onderhoud.
Je mag geen kamers inrichten op zolder als er enkel een trapval aanwezig is.

De schoorsteen trekt niet meer en de huurder kan een attest voorleggen dat de 
schoorsteen werd schoongemaakt in het laatste jaar.
Het voegwerk uit de schoorsteen komt los en/of is uit de schoorsteen gevallen.
De schoorsteen is gebarsten.
De schoorsteen staat scheef door ouderdom.
Er zijn stenen van de schoorsteen kapot en/of los.
De schoorsteen is nat door waterinsijpeling.
Er komt roet door het pleisterwerk.
Verwijderen van takken, bladeren en/of nesten (vogels, wespen, …).
De schoorsteen trekt niet meer en de huurder kan geen attest voorleggen dat de 
schoorsteen werd schoongemaakt in het laatste jaar.
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DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
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 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
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 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt
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Maak de dakgoot 2 keer per jaar schoon, liefst in december en in april, voor en na de 
winter. Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil (bladeren, takjes, mos, 
uitwerpselen van dieren, …) op met een vuilblik. Controleer de aansluitingen van het 
dak op de dakgoot en de regenpijp. Kijk de regenpijpen en dakgoten om de twee 
maanden na op lekken. Zo kan je vocht en/of waterschade in het gebouw voorko-
men. Verwittig de verhuurder als er een lek aanwezig is.

Buitenzonnewering (zie hoofdstuk ‘Schrijnwerk’ p.1)

Laat de schoorsteen, als deze gebruikt wordt om te stoken met stookolie of met vaste 
brandstoffen (steenkool, hout, …), elk jaar schoonmaken door een erkende schoorst-
eenveger. Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorst-
eenveger. Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten (bv. gaskachels), 
moeten om de 2 jaar schoongemaakt worden.

Alle schoorstenen moeten schoongemaakt worden als je het gebouw verlaat, ook als 
je ze niet hebt gebruikt. Bij het verlaten van het gebouw moet een geldig attest voor-
gelegd worden. Kachels plaatsen en aansluiten op de schoorsteen moet gebeuren 
door een erkend installateur.
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c.  Dakgoten en afvoerpijpen
Herstelling
 Er is schade aan de regenpijp door een fout van de huurder
 De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is, voor zover ze bereikbaar is met een 

ladder
 De dakgoot lekt omdat ze verouderd en versleten is
 De dakgoot lekt, omdat er een gat in zit
 Er zit een gat in de regenpijp
 De regenpijp komt los van de muur
 De dakgoot loopt over door een verkeerde helling
 De dakgoot van het appartement loopt over en is niet bereikbaar met een ladder  
 De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen
 Er is een probleem met de dakgoot van een gebouw waar meerdere huurders in 

wonen (appartement)
 

 ONDERHOUD
Reinig de dakgoot tweemaal per jaar, liefst in december en in april
Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op een vuilblik, zo voorkom je 
verstoppingen en waterschade

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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Voorkom verstopping van de regenwaterafvoer door de plaatsing van bijvoor-
beeld een bladvanger.
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c.  Dakgoten en afvoerpijpen
Herstelling
 Er is schade aan de regenpijp door een fout van de huurder
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De dakgoot lekt omdat ze versleten is.
De dakgoot is los, kapot en/of weg.
De dakgoot lekt omdat er een gat in zit.
Er zit een gat in de regenpijp.
De regenpijp komt los van de muur.
De dakgoot loopt over door een verkeerde helling.
De dakgoot van het gebouw loopt over en is niet bereikbaar met een ladder.
De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen.
Er is een probleem met de dakgoot van een gebouw waar meerdere huurders in 
wonen (appartement).
Er is schade aan de regenpijp door een fout van de huurder (bv. een deuk).
Er ligt vuil in dakgoten en/of de dakgoot loopt over omdat ze verstopt is, voor zover 
ze veilig bereikbaar is met een ladder.
Er is een lek en/of verstopping in de dakgoot: verwittig de verhuurder.
Er is nazicht en/of onderhoud nodig van een bereikbare dakgoot en dit is op een 
veilige manier mogelijk.
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g.  (Draad)afsluitingen en tuinpoortje
Herstelling
 De afsluitdraad staat scheef, is los, kapot of weg
 De platen zijn los, kapot of weg
 De afsluitpalen zijn verouderd, verroest en/of versleten 

 ONDERHOUD
Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minstens om de 6 maanden in met  
smeerolie
Span een losse draad regelmatig aan als er een spanner is

 OPGELET
Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad
Haal nooit een afsluiting tussen twee woningen weg

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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d.  Tuinhuis en carport (eigendom van de SHM/het SVK)
Herstelling
 De klink van het tuinhuis is kapot door verkeerd gebruik
 De dakplaten van het tuinhuis of de carport komen los
 Het houtwerk is verrot

 ONDERHOUD
Verlucht het tuinhuis en poets de vloer om de 6 maanden
Poets het tuinhuis minstens eenmaal per jaar grondig

e.  Regenputten en beerputten
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Het regenwater is vuil door een verstopping
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 Er is een verzakking van een leiding onder de grond
 Er is een fout in de constructie

 ONDERHOUD
Laat je beerput regelmatig ruimen, om verstopping te vermijden
Laat je regenput om de 4 à 5 jaar reinigen

TIP ! Gebruik voor de reiniging milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Zij doden de 
bacteriën niet en zorgen ervoor dat de put naar behoren blijft werken. Zo moet hij 
minder gereinigd worden 

f.  Tuin

 ONDERHOUD
Verwijder het onkruid en maai het gras om de 2 weken in de zomer en lente
Snoei struiken, planten en hagen elk jaar. Hou de haag lager dan 1.80 meter
Plant bomen (laagstammen) minstens een halve meter van de afsluiting
Begraaf of verzamel geen afval in je tuin
Je mag geen caravan of auto in je voor- of achtertuin parkeren

 OPGELET
Heb je last van overdreven wateroverlast in je tuin? Verwittig dan de SHM/het SVK
Leg geen verhardingen aan in je voor- of achtertuin. Plant geen hoogstammen en 
bouw geen tuinhuizen 
Vraag het tuinreglement na bij je SHM/SVK over gebruik en inrichten van je tuin
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a. Ventilatie en roosters voor verluchting 
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters, gevelroosters)

b. Brievenbus
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RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen  67

RO
ND

OM
 D

E W
ON

IN
GWie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen

 67

RO
ND

OM
 D

E W
ON

IN
GWie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen

 67

RO
ND

OM
 D

E W
ON

IN
GWie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen  67

RO
ND

OM
 D

E W
ON

IN
GWie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen

 67

RO
ND

OM
 D

E W
ON

IN
GWie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen
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Het rooster is verroest en/of versleten.
Het rooster is los, kapot en/of weg.

De brievenbus is versleten en/of verroest.
De brievenbus is beschadigd door een fout van een derde (niet de huurder).
De brievenbus staat scheef.
De brievenbus, de klep en/of het deurtje zijn los, kapot en/of weg.
De sleutel is weg.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De brievenbus is beschadigd door een fout van de huurder.

Hou de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, zeker in de keuken en 
de badkamer. Zo voorkom je condens en/of vochtproblemen.
Maak de roosters aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw om de twee maan-
den schoon.

Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden.
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt
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Sluit roosters van verbrandingstoestellen nooit af. Je mag het gevelrooster niet schil-
deren, behangen en/of afplakken.

Kleef een sticker op de brievenbus als je geen reclamedruk of gratis weekbladen 
wilt ontvangen. Deze sticker is te verkrijgen in het stad- of gemeentehuis. Als de 
brievenbus werd beschadigd door een derde, doe dan een aangifte bij de politie en 
bezorg de verhuurder het PV-nummer.
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TIP

c. Oprit, paden en terras
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RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen  67
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Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen

d. Tuinhuis en carport
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Schuur opritten en paden om de 6 maanden. In de doe-het-zelf zaak vind je produc-
ten om eventuele olie- of vetvlekken te verwijderen.
Rij nooit met auto’s of motoren over paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen.
De stoep en het terras moet je altijd goed begaanbaar en veilig houden. Het ruimen 
van sneeuw en ijs is verplicht!

Verlucht het tuinhuis en maak de vloer om de 6 maanden schoon.
Maak het tuinhuis minstens 1 keer per jaar grondig schoon met water.
Veeg om de 6 maanden de vloer van de carport met een harde borstel.
Maak de carport minstens 1 keer per jaar grondig schoon met water.
De verhuurder oliet of schildert het tuinhuis indien nodig, bijvoorbeeld om de 5 jaar.

De tegels zijn los, kapot en/of liggen scheef door een bouwkundige fout (bv. een 
verzakking) en/of zijn versleten door ouderdom.
De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt.
Het voegwerk komt los.
Er zijn putten, barsten en/of breuken in het asfalt.
De tegels zijn los, kapot en/of liggen scheef door foutief gebruik.
Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels.
Er is onkruid aanwezig tussen de tegels.
Er ligt sneeuw op het voetpad voor jouw gebouw.
Er ligt afval.

De dakplaten van het tuinhuis en/of de carport komen los.
Het dak lekt.
Het houtwerk is verrot.
De klink van het tuinhuis is kapot.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De deur van het tuinhuis hapert.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt
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 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt
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RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen
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g.  (Draad)afsluitingen en tuinpoortje
Herstelling
 De afsluitdraad staat scheef, is los, kapot of weg
 De platen zijn los, kapot of weg
 De afsluitpalen zijn verouderd, verroest en/of versleten 

 ONDERHOUD
Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minstens om de 6 maanden in met  
smeerolie
Span een losse draad regelmatig aan als er een spanner is

 OPGELET
Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad
Haal nooit een afsluiting tussen twee woningen weg

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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d.  Tuinhuis en carport (eigendom van de SHM/het SVK)
Herstelling
 De klink van het tuinhuis is kapot door verkeerd gebruik
 De dakplaten van het tuinhuis of de carport komen los
 Het houtwerk is verrot

 ONDERHOUD
Verlucht het tuinhuis en poets de vloer om de 6 maanden
Poets het tuinhuis minstens eenmaal per jaar grondig

e.  Regenputten en beerputten
Herstelling
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet
 Het regenwater is vuil door een verstopping
 Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis
 Er is geurhinder door een kapot putdeksel
 Er is een verzakking van een leiding onder de grond
 Er is een fout in de constructie

 ONDERHOUD
Laat je beerput regelmatig ruimen, om verstopping te vermijden
Laat je regenput om de 4 à 5 jaar reinigen

TIP ! Gebruik voor de reiniging milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Zij doden de 
bacteriën niet en zorgen ervoor dat de put naar behoren blijft werken. Zo moet hij 
minder gereinigd worden 

f.  Tuin

 ONDERHOUD
Verwijder het onkruid en maai het gras om de 2 weken in de zomer en lente
Snoei struiken, planten en hagen elk jaar. Hou de haag lager dan 1.80 meter
Plant bomen (laagstammen) minstens een halve meter van de afsluiting
Begraaf of verzamel geen afval in je tuin
Je mag geen caravan of auto in je voor- of achtertuin parkeren

 OPGELET
Heb je last van overdreven wateroverlast in je tuin? Verwittig dan de SHM/het SVK
Leg geen verhardingen aan in je voor- of achtertuin. Plant geen hoogstammen en 
bouw geen tuinhuizen 
Vraag het tuinreglement na bij je SHM/SVK over gebruik en inrichten van je tuin
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e. Putten

f. Tuin

Er is een verstopping door een breuk onder de grond en/of door een te smalle buis.
Er is geurhinder door een kapot putdeksel.
Er is een verzakking van een leiding onder de grond.
Er is een fout in de constructie.
Vuil water loopt terug in de put door een fout in de constructie.
Er is een verstopping door een voorwerp, olie en/of vet.
Het regenwater is vuil door een verstopping.
Er is geurhinder door een kapot putdeksel door een fout van de huurder.

Er is teveel onkruid aanwezig.
Het gras staat te hoog.
Struiken, planten, hagen en bomen worden te hoog/groot.
Er is ongedierte aanwezig.
De vruchten zijn voor de huurder.
Er is schade aan de haag.
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RONDOM DE WONING 

a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)

Herstelling
 Het rooster is los, kapot of weg
 Het rooster is verroest en verouderd

 ONDERHOUD
Houd de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij bij storm of 
grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen
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Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen
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Maak om de zes maanden de regenwaterfilters schoon.
Laat jouw beerput of septische put ruimen wanneer nodig, om de 1 à 3 jaar, en bij 
vertrek uit het gebouw. Vraag het attest om te kunnen voorleggen aan de verhuurder.
Kijk jaarlijks in de controleputten en/of vetputten en laat indien nodig de riolerings-
leidingen doorspuiten.
Laat jouw regenput en de voorfilter om de 1 à 3 jaar schoonmaken. Zo voorkom je 
dat het regenwater vuil is.
Spoel geen bacteriedodende producten (zeep, detergent, desinfecterende middelen 
en/of antibiotica) en voorwerpen (luiers, maandverband, vochtige doekjes, tampons 
en/of condooms) door het toilet.

Gebruik voor de schoonmaakbeurt milieuvriendelijke schoonmaakproducten. Zij 
doden de bacteriën niet en zorgen ervoor dat de put naar behoren blijft werken. 
Zo moet hij minder schoongemaakt worden.
Houd de toegang tot de putdeksels vrij.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt

TIP

g. (Draad)afsluitingen en tuinpoortje
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a.  Ventilatie en roosters voor verluchting  
 (= roosters aan keldergaten, rioolroosters)
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 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
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 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen  67
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grote koude

 OPGELET 
Sluit nooit roosters van verbrandingstoestellen af

b.  Brievenbus
Herstelling
 De brievenbus staat scheef
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los, kapot of weg
 De sleutel is weg
 De brievenbus is verouderd, versleten of verroest

 ONDERHOUD
Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje om de 6 maanden in 
met smeerolie
Behandel metalen brievenbussen om de 5 jaar met anti-roest verf

c.  Oprit, paden en terras
Herstelling
 Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door een bouwkundige fout
 De tegels zijn beschadigd door ouderdom of slijtage
 De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant opstroomt
 Het voegwerk komt los

 ONDERHOUD
Schuur opritten en paden om de 6 maanden 
Zijn er olie- of vetvlekken op je oprit of terras? In de doe-het-zelf zaak vind je 
producten om deze vlekken te verwijderen. Rij nooit met auto’s of motoren over 
paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. 
Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen

Verwijder het onkruid en maai het gras om de 2 weken in de lente en zomer.
Snoei bomen, struiken, planten en hagen elk jaar. Hou de haag lager dan 1,80 meter.
Plant jouw planten en struiken minstens een halve meter van de afsluiting. Bomen 
moeten op 2 meter van de afsluiting staan. Zorg ervoor dat de begroeiing niet over de 
perceelsgrens hangt of groeit.
Begraaf en/of verzamel geen afval in jouw tuin.
Plant geen woekerende en/of klimmende planten in de tuin (bijvoorbeeld bamboe, 
klimrozen, klimop, clematis, …). Plant geen nieuwe bomen en/of grote struiksoorten.
Herinrichting van de tuin (plaatsen terrasverharding, tuinhuisje, siervijver, windbe-
schutting en/of extra afsluitwanden) is alleen toegelaten als je hiervoor een schriftelijk 
akkoord kreeg van de verhuurder.

Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minstens om de 6 maanden.
Span een losse draad aan als de spanning verdwenen is.
Zorg dat er geen planten door en/of in de afsluiting groeien.

De afsluiting is verroest, verrot en/of versleten.
Het tuinpoortje is versleten.
De tuinmuur is scheef en/of gebarsten waardoor de tuinpoort hapert.
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open en/of dicht, piept, is kapot en/of is weg.
De afsluitdraad staat scheef, is los, kapot en/of weg.
De platen zijn los, kapot en/of weg.
De tuinpoort knelt.
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DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt
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Verwijder geen bomen en/of planten zonder toestemming van de verhuurder.
Leg geen verhardingen aan in jouw voor- of achtertuin.
Je mag geen caravan en/of auto in de voor- of achtertuin parkeren.
Verwittig de verhuurder als je overdreven wateroverlast hebt in jouw tuin.
Plant geen hoogstammen en bouw geen tuinhuizen.

Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad
Haal nooit een afsluiting tussen 2 gebouwen weg.
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c.  Dakgoten en afvoerpijpen
Herstelling
 Er is schade aan de regenpijp door een fout van de huurder
 De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is, voor zover ze bereikbaar is met een 

ladder
 De dakgoot lekt omdat ze verouderd en versleten is
 De dakgoot lekt, omdat er een gat in zit
 Er zit een gat in de regenpijp
 De regenpijp komt los van de muur
 De dakgoot loopt over door een verkeerde helling
 De dakgoot van het appartement loopt over en is niet bereikbaar met een ladder  
 De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen
 Er is een probleem met de dakgoot van een gebouw waar meerdere huurders in 

wonen (appartement)
 

 ONDERHOUD
Reinig de dakgoot tweemaal per jaar, liefst in december en in april
Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op een vuilblik, zo voorkom je 
verstoppingen en waterschade

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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De lift heeft onderhoud nodig.
De lift is defect.
De lift is niet gekeurd.
De lift is vuil.

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

70 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder

GE
ME

EN
SC

HA
PP

ELI
JKE

 DE
LEN

 EN
 GE

ME
EN

SC
HA

PP
ELI

JKE
 VO

OR
ZIE

NIN
GE

N I
N H

ET 
AP

PA
RT

EM
EN

T
Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

70 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder

GE
ME

EN
SC

HA
PP

ELI
JKE

 DE
LEN

 EN
 GE

ME
EN

SC
HA

PP
ELI

JKE
 VO

OR
ZIE

NIN
GE

N I
N H

ET 
AP

PA
RT

EM
EN

T

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

70 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder

GE
ME

EN
SC

HA
PP

ELI
JKE

 DE
LEN

 EN
 GE

ME
EN

SC
HA

PP
ELI

JKE
 VO

OR
ZIE

NIN
GE

N I
N H

ET 
AP

PA
RT

EM
EN

T Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

70 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder

GE
ME

EN
SC

HA
PP

ELI
JKE

 DE
LEN

 EN
 GE

ME
EN

SC
HA

PP
ELI

JKE
 VO

OR
ZIE

NIN
GE

N I
N H

ET 
AP

PA
RT

EM
EN

T

 59

ME
TS

EL
W

ER
K

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Gebruik de personenlift niet om te verhuizen. Schade aan de lift is immers ten laste 
van de huurder.

De liften worden 4 keer per jaar gekeurd door een niet gecertificeerde firma, of 
twee keer per jaar door een gecertificeerde controlefirma. De verhuurder zorgt er 
ook voor dat de lift om de 10 jaar wordt getest.
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DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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d.  Centraal ventilatiesysteem
Herstelling
 Is er een probleem met de centrale ventilatiesystemen in het appartement?

Probeer nooit zelf de herstelling te doen maar neem contact op met de SHM/het 
SVK.
Herstelling is ten laste van de SHM/het SVK.

e.  Veiligheidskoepels

 OPGELET 
Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen
Alleen de brandweer mag deze bedienen

f.  Fietsenberghokje
Schade die niet veroorzaakt is door de huurder is ten laste van de SHM/het SVK

Vind je het antwoord niet? Neem dan een kijkje bij ‘Rechten en plichten van de 
SHM/het SVK’ en ‘Rechten en plichten van de huurder’.
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Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Plak de roosters van het ventilatiesysteem nooit af.

De verhuurder staat in voor het jaarlijks onderhoud van de toestellen.
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Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

DAKWERKEN 

a.  Dak
Herstelling
 De isolatie van het dak die zichtbaar is op de zolder is los, kapot of weg
 De dakpannen zijn los, kapot of weg
 De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie
 Het regent binnen

 ONDERHOUD
Moet je dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM/het SVK

 OPGELET
Je mag niet op je dak lopen, ook niet op een plat dak of groen dak 
Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen
Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel

b.  Schoorsteen
Herstelling
  De schoorsteen trekt niet meer:
 Als je geen attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Als je een attest kan voorleggen dat de schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar
 Het voegwerk is uit de schoorsteen gevallen
 De schoorsteen is gebarsten
 De schoorsteen staat scheef door ouderdom
 Er zijn stenen van de schoorsteen kapot of los
 De schoorsteen is verstopt door een vogelnest

 ONDERHOUD
Gebruik je je schoorsteen? Laat hem dan elk jaar reinigen door een erkende schoor-
steenveger
Vraag een attest (=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger.
Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten om de twee jaar 
gereinigd worden 

 OPGELET
Alle schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat. Ook als 
je ze niet hebt gebruikt

Er is een probleem met het centraal ventilatiesysteem.

De toestellen zijn defect.
Het brandalarm wordt foutief geactiveerd.

Er is schade die niet veroorzaakt is door de huurder.
Er is schade door de huurders.
De afvalberging wordt niet correct gebruikt.

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT
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poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
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alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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c. Kelder
Herstelling
 Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is

 ONDERHOUD
Veeg de kelder om de 6 maanden

 OPGELET 
Je mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen

d. Muurtegels
Herstelling
 Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door ertegen te stoten
 Er zijn vlekken op de muurtegels
 Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
 De muurtegels komen los door uitzetting van de muur

 ONDERHOUD
Poets de tegels elke week

 OPGELET
Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen
Je mag geen gaten boren in de tegels
Je mag de tegels niet schilderen of behangen
Je mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken

e.  Gevel
Herstelling
 Alle herstellingen

 ONDERHOUD
Het onderhoud van de gevel doet de de SHM/het SVK steeds zelf

 OPGELET
Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel
Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel
Je mag de gevel niet zelf schilderen
Je mag geen schotelantenne aan de gevel vastmaken

Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen. Alleen de brand-
weer mag deze bedienen.

Er is een probleem met een koepel.

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 
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GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
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Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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e.   Koepels

Er is schade die niet veroorzaakt is door de huurders.
Er is schade door de huurder(s).

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

70 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
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Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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f.   Fietsenberging

g.   Brandbeveiliging

h.   Afvalberging

Wie moet de herstelling doen?  = huurder  |   = SHM/SVK 

70 

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  
IN HET APPARTEMENT

a.  Onderhoud
Betaal je voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van je appartement? 
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de SHM/het SVK voor een 
poetsvrouw. Je betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar 
vergelijkt de SHM/het SVK de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen 
alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Betaal je niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen? Dan moet je 
met je medebewoners een beurtrol afspreken voor het poetsen.

b.  Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan de SHM/het SVK. 

c.  Lift
Onderhoud
 De SHM /het SVK zorgt ervoor dat de lift goed wordt onderhouden en op geregelde 

tijdstippen wordt gecontroleerd. Bij defect zorgt de SHM/het SVK voor herstelling
 Kosten voor onderhoud en keuring zijn voor de huurder. Dit wordt verrekend via de 

huurlasten

 OPGELET
Gebruik de lift niet om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de 
huurder
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ONDERHOUDSLIJSTJE VOOR DE WONING

Elke week
 Poets de vloeren met water en een gepast schoonmaakmiddel voor vloeren
	Stofzuig de tapijten
	Poets de spiegels met water en een niet schurend schoonmaakmiddel
	Poets de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen met water en een gepast 

schoonmaakmiddel
	Poets de WC 
	Poets de tegels in de keuken en de badkamer met water en een gepast schoonmaakmiddel

Om de 2 weken
	Stof de trap af of poets hem met een gepast schoonmaakmiddel
	Maai tijdens het seizoen het gras en verwijder onkruid in de tuin

Elke maand
	Poets de ramen
	Draai de radiatorkranen open en dicht
	Poets de koelkast aan de binnenzijde met water en een gepast schoonmaakmiddel

Om de 2 maanden
	Poets de kasten en de legplanken met een vochtige doek

Om de 6 maanden
	Schuur opritten en paden 
	Poets binnen- en buitendeuren met een licht vochtige doek
	Poets het glas en het houtwerk van de dakramen
	Was de garagepoort af met water en een schoonmaakmiddel
	Smeer de assen van de rolletjes in de geleider van de garagepoort in met smeerolie
	Veeg de kelder
	Poets de plinten met een vochtige doek
	Poets de schakelaars met een licht vochtige doek
 Poets de stopcontacten met een licht vochtige doek
	Poets de houders van de lampen aan de binnenzijde en buitenzijde met een licht vochtige doek
	Poets snoeren en drukknopen van de deurbel met een licht vochtige doek
	Vervang of was de filter uit van de dampkap
	Poets de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot droog is en verwijder 

de bladeren met een vuilblik

ONDERHOUD IN DE LENTE

KELDER & KRUIPRUIMTE

Ventilatieroosters in kelder & kruipruimte
Controleer of de ventilatiepunten van de kruipruimte nog voldoende open zijn. Zorg ervoor dat deze 
niet dichtgemetseld zijn of geblokkeerd door naar binnen groeiende beplanting. Zijn er geen ventila-
tieroosters? Bekijk dan met een aannemer of deze erin gemaakt kunnen worden. Het niet voldoen-
de ventileren van een kruipruimte kan vervelende consequenties hebben, zoals optrekkend vocht, 
schimmelvorming en/of schadelijke gassen zoals radongas kunnen uit de bodem naar boven komen.

Wanden en vloeren in kelder & kruipruimte
Controleer de wanden en vloeren van de kelder en/of kruipruimte. Hierbij moet je letten op scheuren 
en tekenen van vocht/lekkage. Controleer tevens of er geen ongedierte in de kelder heeft overwin-
terd. Indien je houten onderdelen in de ruimte hebt, bekijk dan of er geen hout-etende insecten zich 
in het hout hebben genesteld.

GEVEL

Garagepoort
Controleer het geleidingsmechanisme van de garagedeur. Eventueel kunnen de wielen en andere 
bewegende delen gesmeerd worden om hem soepel te laten openen. Ook de deuren kunnen indien 
nodig gesmeerd worden om piepen en/of kraken tegen te gaan. Zo wordt buitensporige slijtage aan 
hang- en sluitwerk voorkomen.

Gevel
Loop een rondje rond het huis en bekijk of er vochtige plekken op de gevel zitten. Als deze vochtige 
plekken vlak onder de goot zitten kan het zijn dat de dakgoot beschadigd is. Goten kunnen bescha-
digd raken door zuur regenwater en zure afscheiding van bladeren. Hierom is het belangrijk om de 
dakgoot twee keer per jaar schoon te maken.

Hang- en sluitwerk
Klemmende ramen en deuren zijn vaak signalen van versleten hang- en sluitwerk. De elementen 
gaan hierdoor hangen wat klemming veroorzaakt. Dit kan ook voorkomen wanneer enkel glas ver-
vangen wordt door zwaarder dubbel en/of drievoudig glas. In het laatste geval moet er nieuw zwaar-
der hang- en sluitwerk geplaatst worden.

Houtrot op gevels
Als je een houten gevel hebt, dien je in maart te controleren op scheuren, kale plekken en/of barsten 
in het schilderwerk en/of het hout. Controleer ook of de houten panelen bol zijn gaan staan. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben, bv. water in de constructie en/of temperatuurverschillen.

Kitvoegen
Controleer de kitvoegen van de beglazing. Een goede kitvoeg voorkomt regenwater tussen het ko-
zijn en de beglazing. Losgescheurde en/of versleten kitvoegen kunnen het beste direct vervangen 
worden.

Raamkaders
Controleer de draaiende delen van deuren en raamkaders. Zorg ervoor dat de draaiende delen van 
deuren en raamkaders voldoende omtrekspeling hebben. Smeer de scharnieren periodiek bij om 
vervelende piepende geluiden te voorkomen. Verwijder het vuil dat zich, vooral aan de onderzijde, 
ophoopt. Zorg ervoor dat er geen water tussen de onderdorpels en draaiende delen achter kan blij-
ven. Zo vermijd je versnelde verrotting van de raamstijlen en verbindingen.

Ramen
Als de ramen schoongemaakt worden, vergeet dan zeker niet de raamkaders ook schoon te maken. 
Een goede bewassing is belangrijk na de wintermaanden. Op deze manier gaat het schilderwerk vele 
malen langer mee. Ook de sponningen van het raam dienen niet vergeten te worden. Hier hoopt het 
vuil zich op.

Schilderwerk
Controleer het schilderwerk op barsten, scheuren, blazen en/of kale plekken. De verflaag slijt het 
meest in de zomer en in de winter. Controleer het daarom na de winter (maart) en na de zomer 
(september). Het is belangrijk om beginnende scheurtjes, blaasjes en barsten snel te repareren om 
verdere schade te voorkomen.

Ventilatieroosters
Maak de ventilatieroosters in de gevel schoon. Zo wordt het gebouw optimaal geventileerd en wordt 
een ongezond binnenklimaat voorkomen. Bij een houten vloer is ventilatie ook belangrijk om aan-
tasting te voorkomen. Maak ook de open stootvoegen in het gevelmetselwerk schoon. Deze zorgen 
voor ventilatie van de spouwmuur.

Voegwerk
Controleer het metsel- en voegwerk van de gevels. Gaten en scheuren in het metsel- en voegwerk 
zijn plekken waar ongedierte en water naar binnen kunnen komen. De koude wintermaanden kunnen 
ervoor gezorgd hebben dat er barsten ontstaan zijn. Mos- en algengroei kan verwijderd worden met 
een borstel of een duurzaam moswerend middel. Loszittend, uitgevallen of verzand voegwerk dient 
hersteld te worden. Scheurvorming in de gevel kan ook duiden op een constructief probleem.

Zonnescherm
Als er een zonnescherm aan de gevel bevestigd is, is het belangrijk om deze periodiek te inspecteren. 
Vooral knikarmschermen kunnen nogal eens leiden tot scheurvorming in het metselwerk. De bewe-
gende delen van het zonnescherm kunnen gesmeerd worden en de motoraansluiting en bedrading 
kunnen gecontroleerd worden op breuken. De motor zit vaak in de buis waarin het zonnescherm 
zich oprolt. De motor zelf valt dus niet te controleren, wel de bedrading die uit de buis komt. Mocht 
de motor defect zijn, schakel dan een vakman in.
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DAK

Dakgoten
Na de herfst en winter is het een goed moment om je dakgoten schoon te maken. Vuil versnelt het 
verouderingsproces van dakgoten en regenpijpen. Tijdens de winter heeft zich waarschijnlijk nogal 
wat smurrie verzameld die je afvoeren kan blokkeren en schade kan veroorzaken. Maak ook de af-
voeren en regenpijp schoon om verstopping te voorkomen. Maak de goten rondom het dakraam 
schoon. Door bladeren raken de goten verstopt. Regenwater loopt zo over de rand van de goot het 
gebouw binnen. Bladvangers en bolroosters zijn handige hulpmiddelen.

Dakpannen
Na de herfst en winter is het een goed moment om je dak na te kijken. Dakpannen die weggewaaid 
en/of gebroken zijn of los of scheef liggen kunnen voor lekkages zorgen. Mos op je dak kan ook voor 
waterschade zorgen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn aan de binnenzijde, maar kan houtrot veroorza-
ken in het dakbeschot en de panlatten.

Mosvrij maken rieten dak
Het riet op jouw dak schoonhouden is een lastige taak maar voorkomt vroegtijdige slijtage. Het mos 
kan verwijderd worden en het dak kan eventueel behandeld worden tegen mosaangroei. Vogels 
kunnen in het riet wroeten waardoor er gaten kunnen ontstaan. Deze dienen zo snel mogelijk dicht 
gemaakt te worden.

Plat dak
Veeg het platte dak schoon. Vuil hoopt zich vaak op rondom de afvoeren en plekken waar het dak 
een beetje doorhangt. Verwijder het vuil om verstoppingen te voorkomen. Aangekoekt vuil bescha-
digt de dakbedekking. Daarnaast kunnen wortels van planten schade aan het platte dak veroorzaken. 

Schoorsteen
Nu je hem een tijdje niet meer gaat gebruiken, kan je je schoorsteen laten schoonmaken. Zo vermijd 
je dat er geurtjes vrijkomen doordat je hem lang niet gebruikt. Een ander voordeel is dat je niet in 
tijdsgebrek komt wanneer je tegen volgende herfst en winter je open haard terug wil gaan gebruiken.
Controleer of de loodloketten van de schoorsteen nog strak tegen het metselwerk en de dakpannen 
aan liggen. Door harde wind kunnen ze opgewaaid zijn. Hierdoor kan een lekkage en houtrot ont-
staan aan het dakbeschot.

Zonnepanelen
Als er zonnepanelen op het huis bevestigd zijn, kunnen deze schoongemaakt worden met water. 
Zorg ervoor dat de grootste aanslag eraf is, dan zijn de panelen het efficiëntst. Zeep is niet nodig bij 
de schoonmaakbeurt.
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SANITAIR

Afvoeren
Controleer afvoeren in de badkamer. Door vuil loopt water moeilijk weg. Verwijder vuil uit het sifon on-
der de wastafel en uit de douchegoot. Soms is de omranding van een douchebak makkelijk weg te halen. 

Kranen
Bewegende kranen kunnen voor lekkage zorgen en beschadigen vaak de wastafel. Draai de kraan aan 
de onderzijde weer vast.

Wasdroger
Zorg ervoor dat de wasdroger altijd schoon en stofvrij is. Zo blijft de droogtijd van de machine optimaal 
en verminder je brandgevaar. De pluizenfilter kan schoongemaakt worden met een stofzuiger en de 
condensor met wat water. Tip: laat de wasdroger jaarlijks stofvrij maken door een witgoed servicebedrijf.

Wasmachine
Maak de wasmachine schoon. Controleer of de afvoer lekt en controleer het afvoerfilter op achterge-
bleven vuil. Kijk ook of de rubberring van de deur nog goed afsluit en of de trommel roestvrij is. Draai 
2 à 4 keer per jaar een kookwas (90 graden). Dit voorkomt schimmelvorming en houdt jouw was, 
machine en leidingen schoon.

VERWARMING

Bijvullen
Als de drukmeter minder dan 1 bar aangeeft, dan is de druk te laag en moet het systeem worden bijge-
vuld om storingen te vermijden. Houdt in de gaten hoe vaak er sprake is van een te lage druk. Mocht 
dit vaker voorkomen dan kan dit duiden op een lekkage. Sommige ketels hoeven maar één keer per 
jaar bijgevuld te worden.

Instellen
Stel de klokthermostaat in (zomertijd). Zet jouw klokthermostaat in de zomer uit of op een vaste lage 
stand, rond de 15 graden. Zo gaat de kachel niet aan wanneer het een keer een dagje kouder is. 

Keuring
Nu het warmer wordt, is het ideale ogenblik aangebroken om de periodieke keuring en onderhoud 
van je verwarmingsinstallatie te doen. Mocht er toch wat werk aan je toestellen zijn, dan is het minder 
erg dat je even geen verwarming hebt. Op die manier is je installatie ook klaar om volgende winter 
optimaal te presteren.

Leeftijd
Controleer de leeftijd van de cv-ketel. Op het typeplaatje van de cv-ketel staat de productiedatum. 
Gemiddeld gaat een cv-installatie 12 tot 15 jaar mee. Vaak storingen gehad in de winter? Vervang de 
oude ketel dan. Een nieuwe cv-ketel is bovendien zuiniger.
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Ontluchten
Als er lucht in een radiator zit geeft het systeem minder warmte af, wordt de ruimte minder verwarmd 
en kost het dus meer energie om de ruimte op te warmen. Daarom moet de radiator gecontroleerd 
worden op lucht. Indien er lucht in zit, dient de radiator ontlucht te worden.

ELEKTRICITEIT

Aardlekschakelaar
Controleer en test de aardlekschakelaar in de meterkast. Niet ieder gebouw heeft een aardlekscha-
kelaar. Bij kortsluiting stopt de aardlekschakelaar de toevoer van de elektriciteit. Op de schakelaar 
zit een knop met de “T” van Test. Controleer de werking van de schakelaar door de testknop in te 
drukken. Het is verstandig om dit een aantal keer per jaar te testen.

VENTILATIE

Mechanische ventilatie-unit (ventilatiesysteem D)
Alle lucht die het gebouw in en uit stroomt, gaat via de ventilatie-unit, dus een schoon systeem is 
belangrijk. De reiniging en vervanging van de filters op het moment dat het toestel dit aanbeveelt, 
zorgt voor een gezonder woonklimaat. Door de vervuiling vermindert namelijk de ventilatiecapaci-
teit, verhoogt het energieverbruik en in het geval van onbalans door vuilaanslag kan het schoepenrad 
lawaai gaan maken. De filters van de ventilatie-unit kunnen eenvoudig met een stofzuiger schoon-
gemaakt worden. 

Ventilatieroosters (ventilatiesysteem C)
Veel mensen houden ventilatieroosters in de winter gesloten of gedeeltelijk gesloten. Zo blijft het 
warm en zijn de stookkosten lager. Maar er is dan ook weinig ventilatie. Dit kan leiden tot een hoog 
CO-gehalte in het gebouw. Na de winter kunnen de ventilatieroosters weer volledig open. Houd de 
ventilatieroosters bij voorkeur het hele jaar open, zo blijft het binnenklimaat gezond. Als het echt 
koud is buiten, sluit ze dan maximaal voor de helft.

KEUKEN

Afwasmachine
Zonder goede schoonmaakbeurt hoopt vet en kalkaanslag zich op in de machine. Draai de afwasma-
chine daarom af en toe zonder vaat met een machinereiniger. Maak de filters en de rubbers bijtijds 
schoon. Dit alles draagt bij aan een optimale werking en een langere levensduur.

Afzuigkap
De onderkant van de afzuigkap (= dampkap) dient schoon gemaakt te worden. Liever elke dag na 
het koken 20 seconden dan een halve dag eens per maand. Een schone afzuigkap vermindert het 
brandgevaar en verbetert de afzuigcapaciteit. Hoe langer je wacht met het schoonmaken van jouw 
dampkap, hoe moeilijker het wordt om deze te reinigen omwille van het langdurig aankoeken van het 
vet. Vervang de filter indien nodig.
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Diepvriezer
Een diepvriezer waarin een ijslaag zit, verbruikt meer energie. Laat het ijs langzaam ontdooien, schraap 
het niet met een mesje los. Als al het ijs gesmolten is, kan de diepvriezer schoon en droog gemaakt 
worden. 

Keukenboiler
De keukenboiler kan gecontroleerd worden op lekkages. Vergeet hierbij niet de koppelingen van de 
leidingen in de buurt van de boiler te controleren. Lekkende koperen koppelingen zijn te herkennen 
aan een groene kleur.

Koelkast
Maak de koelkast schoon. Een schone koelkast werkt beter, ruikt frisser en gaat bij wekelijks provisoir 
en maandelijks grondig schoonmaken langer mee. Vergeet ook de rubbers niet.

INTERIEUR

Trap
Controleer of de trap nog veilig is. Loszittende leuningen moeten vastgezet worden en met antislip-
strips in goede staat worden valpartijen voorkomen. 

TUIN

Afsluiting
Controleer de tuinafsluiting. Kijk vooral naar de plek waar de houten palen de grond in gaan. Hier vindt 
de meeste houtaantasting plaats. Tip: gebruik zinken paalhoedjes om de bovenzijde van de palen te 
beschermen.

Beplanting
Laat planten die de afgelopen periode binnen hebben gestaan langzaam wennen aan de kou. Dit kan 
gedaan worden door ze overdag buiten te zetten en ‘s avonds weer naar binnen te halen. De overige 
beplanting kan in april bemest worden, in deze periode nemen ze de voedingsstoffen optimaal op.

Gazon
Om binnenkort weer flink te genieten van de tuin zijn er in maart een aantal taken. Ten eerste kan er 
met een hark de viltlaag van het gazon worden verwijderd. Ook kan het gras belucht worden door er 
met een grasprikker in te prikken waarna een mengsel compost over het gras kan worden gestrooid.
Als er water blijft staan op het gazon kan er met een mestvork in de aarde gestoken worden, hierdoor 
kan het water dieper de grond in zakken. Als er regen is voorspeld kan er net voor de regenbui kunst-
mest op het gazon worden gestrooid. Zo blijft het gazon in optimale conditie.
Controleer het gazon op kale en/of zieke plekken. Voor een snel resultaat kan de verrotte en/of lelijke 
plek uitgestoken en vervangen worden. Ook kan er weer periodiek gemaaid worden aangezien het gras 
terug zal beginnen groeien.
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Groen
Loop eens door je tuin en kijk of je bomen de winter goed zijn doorgekomen. Je wil niet dat verzwak-
te en/of verrottende bomen op je huis en/of voertuig vallen. Bovendien ben je als goede huisvader 
verantwoordelijk wanneer zulke bomen schade aan derden berokkenen.

Snoeien
Vanaf april komt het maandelijks tuinonderhoud weer om de hoek kijken. De overwinterde planten 
zullen vanaf nu weer gaan groeien, dus kan er gesnoeid worden. Knotwilgen kunnen tot half maart 
teruggesnoeid worden. Hagen zoals Liguster, Leylandii en Taxus kunnen gesnoeid worden. Klimrozen 
en klimop kunnen flink teruggesnoeid worden. Ook Coniferen kunnen het best voor midden juni licht 
gesnoeid worden. Uitgebloeide bloemen en dorre delen van vaste beplanting kunnen kunnen afge-
knipt worden met een heggenschaar om de overige bloemen langer te laten bloeien.

Terras
Na de winter is het terras en de bestrating vaak vuil en groen. De groene aanslag kan verwijderd wor-
den met schoonmaakazijn verdund met water. De voegen kunnen eventueel aangevuld worden met 
voegenzand. Verzakkingen in bestrating kunnen duiden op een lek in de riolering en/of in een water-
leiding. Wortels van bomen kunnen de bestrating omhoog duwen, resulterend in gevaarlijke situaties.

Vijver
Als het water een temperatuur van 10 graden bereikt, kunnen de vijverdieren weer voedsel toege-
diend krijgen. Geef ze niet teveel voedsel, want dat kan in dit stadium algengroei bevorderen. Afge-
storven plantendelen kunnen verwijderd worden, evenals het bodemvuil dat in de vijver gewaaid is.
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KELDERS & KRUIPRUIMTE

Koekoek
Als je een koekoek hebt, is augustus het ideale moment om deze schoon te maken. Een koekoek is 
een constructie die dient voor daglicht en/of ventilatie bij voornamelijk kelders of daken. Verwijder 
bladeren en onkruid en behandel de roestaantasting van het rooster en de koekoek.

Lekken
Controleer de kruipruimte en kelder op lekken. Waterleidingen in de kruipruimte die in de winter be-
vriezen, kunnen na het dooien gaan lekken. Ook rioleringsbuizen kunnen lekken, bijvoorbeeld door 
het afbreken van roestige ophangbeugels waardoor ze gaan doorhangen. Bij oudere huizen lopen 
er nog weleens CV-leidingen in de kruipruimte. Wanneer deze lekken, merk je dat aan de CV-ketel. 
Bijvullen moet dan vaker dan 1 à 2 keer per jaar.

Rioleringsbuizen
Verstoppingen kunnen eenvoudig voorkomen worden door de rioleringsbuizen schoon te houden. 
Laat minstens halfjaarlijks even de warme kraan lopen en laat de wasmachine draaien op 90 graden 
(zonder was!). Aangekoekt vuil en zeepresten komen hierdoor los en worden weggespoeld.

GEVEL

Inbraakveiligheid
Controleer ramen en deuren op inbraakveiligheid. Brede kieren tussen deur of raam en het kozijn, uit-
stekende sleutelcilinders en raamboompjes zonder beveiliging zijn ideale omstandigheden voor een 
inbreker. Hang- en sluitwerk met een SKG-keurmerk zijn aan te raden om het inbrekers zo moeilijk 
mogelijk te maken.

Metselwerk
Controleer en verwijder roestende bevestigingsmiddelen uit het metselwerk. Deze bevestigingsmid-
delen kunnen scheuren in het metselwerk veroorzaken.
Controleer het metsel- en voegwerk. Gaten en scheuren in het metsel- en voegwerk zijn plekken 
waar ongedierte en water naar binnen kunnen komen. Scheurvorming in de gevel kan ook duiden op 
een constructief probleem.

Ramen
Als de ramen schoongemaakt worden, vergeet dan zeker niet de raamkaders ook schoon te maken. 
Op deze manier gaat het schilderwerk vele malen langer mee. Vergeet niet de ramen even open 
te doen en ook de sponning van het raam schoon te maken. Vaak vindt hier de meeste ophoping 
van vuil plaats. Ook kunststof en aluminium raamkaders hebben onderhoud nodig, zij het minder 
dan houten raamkaders. Maak de raamkaders tegelijkertijd schoon met de ramen. Oudere kunststof 
raamkaders kunnen een keer per jaar behandeld worden met (auto)was.
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Schilderwerk
Slecht binnenschilderwerk heeft een grote invloed op de staat van de houten raamkaders. Vocht kan 
binnenshuis het kozijn binnentreden en houtrot veroorzaken. Controleer vooral ook de kitranden, 
hierin ontstaan vaak scheurtjes.

Ventilatieroosters
De ventilatieroosters boven ramen zorgen ervoor dat er frisse lucht het gebouw in kan. Deze roosters 
kunnen vervuild raken door allerlei redenen. Minstens één schoonmaakbeurt per jaar zorgt ervoor dat 
de ventilatie binnenshuis optimaal blijft.

DAK

Balkon
Minstens twee keer per jaar dient de veiligheid en regenwaterafvoer van het balkon gecontroleerd 
te worden. De balustrade moet stevig genoeg zijn om ertegen te kunnen leunen. De afvoerputjes 
moeten regenwater vlot laten weglopen. Mochten deze verstopt raken, kan er water op jouw balkon 
blijven staan waardoor na een regenbui het water via het balkon naar binnen kan lopen. Controleer of 
er geen roest voorkomt en bekijk ook de staat van de balkonvloer en het schilderwerk.

Dakpannen
Controleer de dakpannen. Dakpannen die weggewaaid en/of gebroken zijn of scheef liggen, kunnen 
voor lekkage zorgen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn aan de binnenzijde, maar kan houtrot veroorza-
ken in het dakbeschot en de panlatten.

Loodaansluitingen
Loop de loodaansluitingen na. Lood bij schoorstenen kan door voorjaarsstormen opwaaien en/of scheuren. 

Zonnepanelen
Als er zonnepanelen op het huis bevestigd zijn, kunnen deze schoongemaakt worden met een (ny-
lon)borstel en water. Zorg ervoor dat de grootste aanslag eraf is, dan zijn de panelen het efficiëntst. 
Zeep is niet nodig bij de schoonmaakbeurt.

SANITAIR

Afvoeren
Controleer afvoeren in de badkamer. Door vuil loopt water moeilijk weg. Verwijder vuil uit het sifon on-
der de wastafel en uit de douchegoot. Soms is de omranding van een douchebak makkelijk weg te halen. 

Douchekoppen
Controleer de douchekoppen met siliconen mondjes. De kalkaanslag kan met stevig wrijven verwij-
derd worden met de hand. Door dit meerdere malen per jaar te doen, verzeker je jezelf van hygiëni-
sche douchekoppen. 
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Elk jaar

    Ontlucht de radiator
    Poets dorpels, tabletten en vensterbanken met water 
    en een schuurmiddel
    Maak de afvoergaatjes van de ramen vrij
    Gebruik hiervoor eventueel een breinaald
    Poets de buitenkant van de rolluiken met water
    Poets de lamellen van het zonnescherm met een licht vochtige doek
    Poets het plafond met water en een schoonmaakmiddel
   	 Was de gordijnen
   	 Ontkalk de kranen en kraantoppen met azijn
   	 Draai kleine afsluitkraantjes aan de WC en de lavabo’s open en dicht
   	 Poets de buitenkant van de regenwaterpomp met een vochtige doek
   	 Poets de zekeringskast met een droge doek
   	 Poets de leuningen en het traliewerk van de balkons met water
   	 Poets het tuinhuis met water
   	 Snoei struiken, planten en hagen
   	 Laat de beerput ruimen

Om de 5 jaar

    Schilder de binnendeuren en de binnenzijde van de buitendeuren
    Vernis of schilder de houten plinten

Jaar: 20.. 20.. 20..

Jaar: 20.. 20.. 20..

Kitaansluitingen
Kijk kitaansluitingen na. Vervang slechte kitvoegen rondom de douchebak en het bad. Slechte kitvoe-
gen kunnen lekkage veroorzaken.

Kranen
Bewegende kranen kunnen voor lekkage zorgen en beschadigen vaak de wastafel. Draai de kraan aan 
de onderzijde weer vast.
Controleer de kranen op lekkages. Ontdek lekkages door alle kranen en andere leidingwaterverbrui-
kers een uur lang niet te gebruiken. Bekijk de stand op de watermeter voor en na het uur en kijk of het 
wieltje op de meter niet draait. Als deze stilstaat, dan is er geen lekkage.
Controleren de kranen op kalkaanslag. Maak de straalbrekers en/of perlators schoon door ze los te 
schroeven en te spoelen onder stromend water. Als je dit halfjaarlijks doet, dan verzeker je zichzelf 
van hygiënisch water.

Vloertegels
Controleer de tegelvloer. Zijn er tegels gescheurd en/of klinken ze hol? Is er sprake van los of ont-
brekend cement of voegsel? Dit kan zorgen voor lekkages. Vervang gebroken tegels en/of breng 
nieuwe voegen aan.

Wasdroger
Zorg ervoor dat de wasdroger altijd schoon en stofvrij is. Zo blijft de droogtijd van de machine opti-
maal en verminder je brandgevaar. De pluizenfilter kan schoongemaakt worden met een stofzuiger 
en de condensor met wat water. Tip: laat de wasdroger jaarlijks stofvrij maken door een witgoed 
servicebedrijf.

Wasmachine
Maak de wasmachine schoon. Controleer of de afvoer lekt en controleer het afvoerfilter op achter-
gebleven vuil. Kijk ook of de rubberring van de deur nog goed afsluit en of de trommel roestvrij is. 
Draai 2 à 4 keer per jaar een kookwas (90 graden). Dit voorkomt schimmelvorming en houdt jouw 
was, machine en leidingen schoon.

VERWARMING

Geiser
Als het gebouw een geiser heeft, controleer dan de kleur en de vlam van de geiser. Een gele vlam 
(in plaats van een blauwe) en een eventuele zwarte plek op het plafond zijn signalen dat onderhoud 
nodig is. Plaats ook altijd koolmonoxidemelders in de buurt van de geisers.

Warmtepomp
Controleer de druk van de warmtepomp. Zo weet je of de warmtepomp goed functioneert of dat 
deze misschien defect en/of lek is. De druk in het bronsysteem moet rond de 2 bar zijn, de druk in de 
cv-installatie rond de 1,5 bar.
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ELEKTRICITEIT

Rookmelders
Verwijder stof van de rookmelder. Gebruik de testknop om te kijken of de rook- en koolmonoxide-
melders nog naar behoren werken. De meeste rookmelders geven een waarschuwing (piepsignaal) 
als de batterij leeg begint te raken, maar het is verstandig om dit periodiek te controleren. Bij nieuw 
gebouwen zijn de rookmelders vaak gekoppeld. Door de testknop langer in te houden gaan in de 
meeste systemen alle rookmelders even af. Dan weet je ook dat de koppeling goed werkt.

Tijdklokschakelaar
Een tijdklokschakelaar kan verschillende lampen in een gebouw op gezette tijden inschakelen. Zorg 
voor variatie in verschillende woonruimten. Zo wordt een inbreker afgeschrikt als je ‘s avonds bui-
tenshuis van het weer geniet of op vakantie bent.

Verlichting
Een inbreker schrikt af van verlichting. Kies daarom voor verlichting op en rondom het gebouw en 
mogelijke bijgebouwen. Een dag- en nachtsensor en/of een bewegingsmelder is aan te raden. Maak 
bij voorkeur ook gebruik van zo zuinig mogelijke lampen en controleer de werking.

VENTILATIE

Afzuigpunten
De afzuigpunten van mechanische en balansventilatie dienen schoongemaakt te worden. Dit kan 
eenvoudig met wat water en een schoonmaakmiddel. Let erop dat de instellingen van de ventielen 
van de installatie niet per ongeluk veranderen en plaats ze op dezelfde plek terug. Geef desnoods met 
een watervaste stift op de binnenzijde van het ventiel aan waar deze hoort.

Mechanische ventilatie-unit (ventilatiesysteem D)
Alle lucht die het gebouw in en uit stroomt, gaat via de ventilatie-unit, dus een schoon systeem is 
belangrijk. De reiniging en vervanging van de filters op het moment dat het toestel dit aanbeveelt, 
zorgt voor een gezonder woonklimaat. Door de vervuiling vermindert namelijk de ventilatiecapaci-
teit, verhoogt het energieverbruik en in het geval van onbalans door vuilaanslag kan het schoepenrad 
lawaai gaan maken. De filters van de ventilatie-unit kunnen eenvoudig met een stofzuiger schoon-
gemaakt worden.

Ventilatieroosters (ventilatiesysteem C)
Controleer de ventilatieroosters. Ventilatieroosters bovenin de ramen zorgen voor verse lucht in het 
gebouw. Door minstens jaarlijks het vuil van buiten te verwijderen, blijven de roosters optimaal werken.
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Afwasmachine
Zonder goede schoonmaakbeurt hoopt vet en kalkaanslag zich op in de machine. Draai de afwasma-
chine daarom af en toe zonder vaat met een machinereiniger. Maak de filters en de rubbers bijtijds 
schoon. Dit alles draagt bij aan een optimale werking en een langere levensduur.

Afzuigkap
De onderkant van de afzuigkap (= dampkap) dient schoon gemaakt te worden. Liever elke dag na 
het koken 20 seconden dan een halve dag eens per maand. Een schone afzuigkap vermindert het 
brandgevaar en verbetert de afzuigcapaciteit. Hoe langer je wacht met het schoonmaken van jouw 
dampkap, hoe moeilijker het wordt om deze te reinigen omwille van het langdurig aankoeken van het 
vet. Vervang de filter indien nodig.

Koelkast
De koelkast geeft aan de achterzijde warmte af zodat de koelkast gekoeld blijft. Het is belangrijk 
dat de achterkant van de koelkast daarom schoon en goed geventileerd is. Ernstige vervuiling kan 
namelijk brand veroorzaken. De achterzijde van de koelkast kan eenvoudig schoongemaakt worden 
met een stofzuiger.
Maak de koelkast schoon. Een schone koelkast werkt beter, ruikt frisser en gaat bij wekelijks provisoir 
en maandelijks grondig schoonmaken langer mee. Vergeet ook de rubbers niet.

INTERIEUR

Binnendeuren
Smeer de scharnieren van de binnendeuren. Hoe minder soepel de deuren open en dicht gaan, hoe 
meer het hang- en sluitwerk slijt en zal beginnen piepen.

Gasmeter
Als je een gasmeter in de meterkast hebt, zorg en dan voor dat je de meterkast voldoende ventileert. 
Maak aan de boven- en onderzijde van de meterkast ventilatiesleuven.

TUIN

Gazon
In droge perioden in de hete zomermaanden is het aangeraden om het gazon en de beplanting in de 
tuin dagelijks te besproeien met regenwater. Doe dit vooral in de ochtend, namiddag of avonduren 
wanneer de zon niet vol schijnt. Staat het zwembad en/of de trampoline op het gazon? Verplaats 
deze dan wekelijks om kale plekken te voorkomen. Het is ook mogelijk om het gazon voor een twee-
de keer te verticuteren. Zo kan de bodem beter water en meststoffen opnemen.
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Tuinmaterialen
Ook het materiaal dat in de tuin gebruikt wordt, heeft onderhoud nodig. Controleer de status van 
de grasmaaier en andere materialen. Smeer draaiende onderdelen om vroegtijdige slijtage te voor-
komen.

Tuinmeubels
Augustus is één van de droogste maanden van het jaar. Daarom is dit de ideale maand om tuinmeu-
bels te beitsen en te onderhouden. Ze kunnen daarna direct drogen in de zon.

Vijver
Door de droogte en hitte kan het zijn dat het waterpeil daalt in augustus. De schoonmaakbeurt van 
de vijverfilter is ook een leuke klus om te doen door het lekkere weer.
In deze zomerse periode kunnen waterlelies worden belaagd door de zogenaamde leliekever. De 
larven van deze kevers tasten de bladeren vanbinnen aan, met als gevolg bruine en snel afstervende 
bladeren. De enige oplossing hiervoor is de aangetaste bladeren zo snel mogelijk afknippen en ver-
wijderen.
Door een uitbundige groei van met name zuurstofplanten, kan er ’s ochtends in de vijver gemakkelijk 
zuurstoftekort ontstaan. ’s Nachts wordt er namelijk geen zuurstof geproduceerd terwijl de planten 
wel zuurstof opnemen. Daarnaast kan de temperatuur van het vijverwater in deze maand oplopen 
tot wel 20 °C. En warmer water bevat nu eenmaal minder zuurstof. In beide gevallen biedt een vijver-
pomp of luchtpomp een oplossing.
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Kruipruimte
Controleer de ventilatieroosters van de kruipruimte. Goede ventilatie voorkomt stankoverlast in huis. 
In het geval van een houten vloer is ventilatie belangrijk ter voorkoming van houtrot.

GEVEL

Garagepoort
Controleer het geleidingsmechanisme van de garagedeur. Eventueel kunnen de wielen en andere 
bewegende delen gesmeerd worden om hem soepel te laten openen. Ook de deuren kunnen indien 
nodig gesmeerd worden om piepen en/of kraken tegen te gaan. Zo wordt buitensporige slijtage aan 
hang- en sluitwerk voorkomen.

Houten gevel
Controleer de houten gevel op scheuren, kale plekken en/of barsten. Als de houten delen niet goed 
bevestigd zijn, is het mogelijk dat er water achter het hout kan lopen, met houtrot tot gevolg. Ook kan 
het voorkomen dat er krommingen in de delen ontstaan door temperatuurverschillen.

Raamkaders
Controleer de draaiende delen van deuren en raamkaders. Zorg ervoor dat de draaiende delen van 
deuren en raamkaders voldoende omtrekspeling hebben. Smeer de scharnieren periodiek bij om 
vervelende piepende geluiden te voorkomen. Verwijder het vuil dat zich, vooral aan de onderzijde, 
ophoopt. Zorg ervoor dat er geen water tussen de onderdorpels en draaiende delen achter kan blij-
ven. Zo vermijd je versnelde verrotting van de raamstijlen en verbindingen.

Ramen
Als de ramen schoongemaakt worden, vergeet dan zeker niet de raamkaders ook schoon te maken. 
Op deze manier gaat het schilderwerk vele malen langer mee. Vergeet niet de ramen even open te 
doen en ook de sponning van het raam schoon te maken. Vaak vindt hier de meeste ophoping van 
vuil plaats.

Scheuren
Loop minstens jaarlijks langs de gevel om te controleren of er scheuren in de buitenmuren zijn ont-
staan. Zo kan er bepaald worden of er opnieuw geschilderd moet worden en/of de muur behandeld 
dient te worden. Verslechterd metselwerk en verzand voegwerk verhoogt de kans op lekkages.

Schilderwerk
Controleer het schilderwerk op barsten, scheuren, blazen en/of kale plekken. De verflaag slijt het 
meest in de zomer en in de winter. Controleer het daarom na de winter (maart) en na de zomer 
(september). Het is belangrijk om beginnende scheurtjes, blaasjes en barsten snel te repareren om 
verdere schade te voorkomen.
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Tocht
Wanneer er in het gebouw veel tocht is, kunnen er tochtbanden geplaatst worden in de draaiende 
delen van de buitenraamkaders. Ook kunnen er tochtstrips geplaatst worden aan de onderzijde van 
de buitendeuren. Een andere oorzaak van tocht kan het luik naar de kruipruimte zijn.

Ventilatieroosters
Maak de ventilatieroosters in de gevel schoon. Zo wordt het gebouw optimaal geventileerd en wordt 
een ongezond binnenklimaat voorkomen. Bij een houten vloer is ventilatie ook belangrijk om aan-
tasting te voorkomen. Maak ook de open stootvoegen in het gevelmetselwerk schoon. Deze zorgen 
voor ventilatie van de spouwmuur.

Voegwerk
Controleer het metsel- en voegwerk van de gevels. Gaten en scheuren in het metsel- en voegwerk 
zijn plekken waar ongedierte en water naar binnen kunnen komen. Scheurvorming in de gevel kan 
ook duiden op een constructief probleem. 

DAK

Dakgoot
De herfst is begonnen en dus wordt er veel regen verwacht. Daarom is het verstandig om de dakgoot, 
dakafvoeren en regenpijp te controleren op lekkages. Maak de dakgoten schoon en verwijder blade-
ren die in de herfstperiode gevallen zijn zodat het water vlot weg kan lopen. Vuil versnelt het verou-
deringsproces van dakgoten en regenpijpen. Bovendien raken afvoeren door vuil verstopt, waardoor 
de goten bij een flinke regenbui overstromen. Maak dus ook de afvoeren en regenpijp schoon om 
verstopping te voorkomen. Maak de goten rondom het dakraam schoon. Door bladeren raken de 
goten verstopt. Regenwater loopt zo over de rand van de goot het gebouw binnen. Bladvangers en 
bolroosters zijn handige hulpmiddelen.

Dakpannen
Controleer de dakpannen. Dakpannen die weggewaaid en/of gebroken zijn of los of scheef liggen, 
kunnen voor lekkages zorgen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn aan de binnenzijde, maar kan houtrot 
veroorzaken in het dakbeschot en de panlatten. Verwijder mossen van de dakpannen op het dak. De 
wortels van deze mossen kunnen in de winter schade aan dakpannen veroorzaken.

Plat dak
Veeg het platte dak schoon. Vuil hoopt zich vaak op rondom afvoeren en plekken waar het dak een 
beetje doorhangt. Verwijder het vuil om verstoppingen te voorkomen. Aangekoekt vuil beschadigt de 
dakbedekking. Daarnaast kunnen wortels van planten schade aan het platte dak veroorzaken.

Schoorsteen
Laat voor de winter begint het schoorsteenkanaal vegen. Het periodiek vegen van dit kanaal voor-
komt brand. Besteed de schoonmaakbeurt uit aan een erkende schoorsteenveger en bewaar de 
rekeningen. Veel verzekeraars betalen niets uit als er niet aangetoond kan worden dat het kanaal 
volgens de geldende onderhoudsperiodiciteit geveegd wordt.
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Afvoeren
Controleer afvoeren in de badkamer. Door vuil loopt water moeilijk weg. Verwijder vuil uit het sifon 
onder de wastafel en uit de douchegoot. Soms is de omranding van een douchebak makkelijk weg 
te halen.

Buitenkraan
Sluit de buitenkraan af en laat de tuinslang leeglopen om bevriezing en lekkages te voorkomen.

Kranen
Bewegende kranen kunnen voor lekkage zorgen en beschadigen vaak de wastafel. Draai de kraan aan 
de onderzijde weer vast.

Wasdroger
Zorg ervoor dat de wasdroger altijd schoon en stofvrij is. Zo blijft de droogtijd van de machine opti-
maal en verminder je brandgevaar. De pluizenfilter kan schoongemaakt worden met een stofzuiger 
en de condensor met wat water. Tip: laat de wasdroger jaarlijks stofvrij maken door een witgoed 
servicebedrijf.

Wasmachine
Maak de wasmachine schoon. Controleer of de afvoer lekt en controleer het afvoerfilter op achter-
gebleven vuil. Kijk ook of de rubberring van de deur nog goed afsluit en of de trommel roestvrij is. 
Draai 2 à 4 keer per jaar een kookwas (90 graden). Dit voorkomt schimmelvorming en houdt jouw 
was, machine en leidingen schoon.

VERWARMING

Bijvullen
Als de drukmeter minder dan 1 bar aangeeft, dan is de druk te laag en moet het systeem worden 
bijgevuld om storingen te vermijden. Houdt in de gaten hoe vaak er sprake is van een te lage druk. 
Mocht dit vaker voorkomen dan kan dit duiden op een lekkage. Sommige ketels hoeven maar één 
keer per jaar bijgevuld te worden.

Gashaard
Een slecht onderhouden gashaard verbruikt meer gas en vergroot bovendien het risico op het vrijko-
men van koolmonoxide. Laat daarom jaarlijks voor de winter begint de gashaard onderhouden door 
een erkend monteur.

Instellen
Stel de klokthermostaat in (wintertijd). Programmeer de klokthermostaat in de winter zo dat het warm 
is op de vaste tijden dat je thuis bent. Tip: laat jouw huis ’s nachts niet teveel afkoelen, zak niet onder 
15 graden.
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Onderhoud
Laat jaarlijks (of tweejaarlijks, afhankelijk van de ketel) een onderhoudsbeurt aan jouw cv-ketel uit-
voeren door een erkend cv-monteur. Dit verlengt de levensduur en verzekert een goede werking 
van de ketel. Een slecht onderhouden ketel verbruikt meer energie en vergroot het risico op het 
vrijkomen van CO (koolmonoxide).

Ontluchten
Als er lucht in een radiator zit geeft het systeem minder warmte af, wordt de ruimte minder verwarmd 
en kost het dus meer energie om de ruimte op te warmen. Daarom moet de radiator gecontroleerd 
worden op lucht. Indien er lucht in zit, dient de radiator ontlucht te worden.

Vloerverwarming
Gedurende de zomerperiode heeft de vloerverwarming waarschijnlijk minder of niet aangestaan. 
Daarom is het belangrijk voor de koude wintermaanden te controleren of deze nog naar behoren 
werkt. Maak de vloer nat om te bekijken of er delen zijn waar de vloerverwarming niet naar behoren 
werkt. Als de vloer lang nat blijft is dat een indicatie dat er iets niet klopt.

Warmtepomp
Controleer of de warmtepomp nog naar behoren werkt. Bekijk de druk en controleer of er geen lekk-
age is ontstaan. Mocht er een lekkage zijn en/of een probleem met de druk, schakel dan een monteur 
in. De druk in het bronsysteem moet rond de 2 bar zijn, de druk in de cv-installatie rond de 1,5 bar.

ELEKTRICITEIT

Aardlekschakelaar
Controleer en test de aardlekschakelaar in de meterkast. Niet ieder gebouw heeft een aardlekscha-
kelaar. Bij kortsluiting stopt de aardlekschakelaar de toevoer van de elektriciteit. Op de schakelaar 
zit een knop met de “T” van Test. Controleer de werking van de schakelaar door de testknop in te 
drukken. Het is verstandig om dit een aantal keer per jaar te testen.

Verlichting
Een inbreker schrikt af van verlichting. Kies daarom voor verlichting op en rondom het gebouw en 
mogelijke bijgebouwen. Een dag- en nachtsensor en/of een bewegingsmelder is aan te raden. Maak 
bij voorkeur ook gebruik van zo zuinig mogelijke lampen en controleer de werking.

VENTILATIE

Mechanische ventilatie-unit (ventilatiesysteem D)
Alle lucht die het gebouw in en uit stroomt, gaat via de ventilatie-unit, dus een schoon systeem is 
belangrijk. De reiniging en vervanging van de filters op het moment dat het toestel dit aanbeveelt, 
zorgt voor een gezonder woonklimaat. Door de vervuiling vermindert namelijk de ventilatiecapaci-
teit, verhoogt het energieverbruik en in het geval van onbalans door vuilaanslag kan het schoepenrad 
lawaai gaan maken. De filters van de ventilatie-unit kunnen eenvoudig met een stofzuiger schoon-
gemaakt worden.
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KEUKEN

Afwasmachine
Zonder goede schoonmaakbeurt hoopt vet en kalkaanslag zich op in de machine. Draai de afwasma-
chine daarom af en toe zonder vaat met een machinereiniger. Maak de filters en de rubbers bijtijds 
schoon. Dit alles draagt bij aan een optimale werking en een langere levensduur.

Afzuigkap
De onderkant van de afzuigkap (= dampkap) dient schoon gemaakt te worden. Liever elke dag na 
het koken 20 seconden dan een halve dag eens per maand. Een schone afzuigkap vermindert het 
brandgevaar en verbetert de afzuigcapaciteit. Hoe langer je wacht met het schoonmaken van jouw 
dampkap, hoe moeilijker het wordt om deze te reinigen omwille van het langdurig aankoeken van het 
vet. Vervang de filter indien nodig.

Diepvriezer
Een diepvriezer waarin een ijslaag zit, verbruikt meer energie. Laat het ijs langzaam ontdooien, 
schraap het niet met een mesje los. Als al het ijs gesmolten is, kan de diepvriezer schoon en droog 
gemaakt worden. 

Keukenboiler
Controleer de keukenboiler op lekkage. De boiler kan lekken, maar ook de koppelingen van de leidin-
gen in de buurt van de boiler. Lekkende koperen koppelingen slaan groen uit. 

Koelkast
Maak de koelkast schoon. Een schone koelkast werkt beter, ruikt frisser en gaat bij wekelijks provisoir 
en maandelijks grondig schoonmaken langer mee. Vergeet ook de rubbers niet.
Interieur

Trap
Controleer of de trapleuningen nog goed vast zitten. De trap naar de kelder kan gecontroleerd wor-
den op houtaantastingen door vocht en/of insecten. Als de ondergrond van de trap vochtig is, plaats 
dan een stukje kunststof tussen de onderzijde van de trapbomen en de vloer.

TUIN

Afsluiting
Controleer de tuinafsluiting. Kijk vooral naar de plek waar de houten palen de grond in gaan. Hier 
vindt de meeste houtaantasting plaats. Tip: gebruik zinken paalhoedjes om de bovenzijde van de 
palen te beschermen.

Beplanting
Vorstgevoelige planten kunnen verplaatst worden naar de zolder of een schuurtje. Vaste beplanting 
kan beschermt worden door een laag compost aan te brengen. Dit bevordert ook de groei.
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Gazon
Om gele plekken te voorkomen dienen gevallen bladeren wekelijks verwijderd te worden van het 
gazon. Ook gladde situaties waardoor iemand zich kan bezeren worden hierdoor voorkomen. Hoge 
grassen kunnen bij elkaar gebonden worden, door storm kunnen deze anders kapot waaien.
Vanaf september zal het gras minder snel gaan groeien, dus hoeft er minder gemaaid te worden. 
Kleine kale plekken als gevolg van een hete zomer kunnen eenvoudig hersteld worden door graszaad 
te strooien.

Snoeien
Snoei het struikgewas rond het huis. Struikgewas moet minstens 10 cm van het gebouw verwijderd 
blijven. Zo blijft de luchtstroming optimaal en kan een vochtige muur na een regenbui beter drogen.
Het is aan te raden om notenbomen in de nazomer te snoeien. Hierdoor genezen de snoeiwonden 
sneller en voorkom je bloedende takken. De uitstekende takken van een beukenhaag kunnen ook 
gesnoeid worden.

Terras
Controleer de verhardingen. Verzakkingen in bestrating kunnen duiden op een lek in de riolering 
en/of in een waterleiding. Wortels van bomen kunnen de bestrating omhoog duwen, resulterend in 
gevaarlijke situaties.
Tuinberging
Een tuinberging of schuurtje wordt vaak vergeten als het om onderhoud gaat. Controleer de dakbe-
dekking, hemelwaterafvoer, het schilderwerk en voegwerk.

Vijver
Controleer de pomp van de vijver zodat het water goed rondgepompt wordt en de vijver niet dicht-
vriest. Door het dichtvriezen kunnen de vijverdieren niet genoeg zuurstof krijgen.
Ondanks de lagere buitentemperaturen ‘s nachts blijft de watertemperatuur redelijk hetzelfde. Ver-
geet dus vooral niet om de vissen goed te blijven voeren. Na september kan er steeds minder gevoerd 
worden. Om te voorkomen dat er vallend blad in de vijver terechtkomt, kan er een fijnmazig net over 
de vijver gespannen worden.

Winterklaar
Maak de tuin winterklaar. Haal, met de nachtvorst in aantocht, niet-vorstbestendige potten en bakken 
naar binnen. Maai het gras een laatste keer; in de winter groeit het gazon nauwelijks. Zet, als het on-
der de 10 graden wordt, de vijverpomp uit. Sluit de buitenkraan af en laat deze leeglopen. Bescherm 
half winterharde planten tegen de kou door de grond af te dekken met bijvoorbeeld stro.
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Kelder
Controleer of het muf ruikt in de kelder. Indien het erg muf ruikt, zorg dan dat er meer geventileerd 
wordt door bijvoorbeeld een sleuf onder de deur en geen afsluitende materialen te gebruiken op de 
bodem.

Lekken
Controleer de kruipruimte en kelder op lekken. Waterleidingen in de kruipruimte die in de winter be-
vriezen, kunnen na het dooien gaan lekken. Ook rioleringsbuizen kunnen lekken, bijvoorbeeld door 
het afbreken van roestige ophangbeugels waardoor ze gaan doorhangen. Bij oudere huizen lopen 
er nog weleens CV-leidingen in de kruipruimte. Wanneer deze lekken, merk je dat aan de CV-ketel. 
Bijvullen moet dan vaker dan 1 à 2 keer per jaar.

Rioleringsbuizen
Verstoppingen kunnen eenvoudig voorkomen worden door de rioleringsbuizen schoon te houden. 
Laat minstens halfjaarlijks even de warme kraan lopen en laat de wasmachine draaien op 90 graden 
(zonder was!). Aangekoekt vuil en zeepresten komen hierdoor los en worden weggespoeld.

GEVEL

Loodwerk
Controleer de staat van het loodwerk. Loszittend loodwerk en/of gescheurd lood kan al snel lekkages 
veroorzaken.

Mos- en algengroei
Mos- en algengroei kan het metselwerk ernstig aantasten. Hierdoor kan het los gaan zitten en er 
uiteindelijk uitvallen, wat de staat van jouw gebouw niet ten goede komt. Mos- en algengroei dient 
dus zo snel mogelijk verwijderd te worden.

Raamkaders
Controleer de draaiende delen van deuren en raamkaders. Zorg ervoor dat de draaiende delen van 
deuren en raamkaders voldoende omtrekspeling hebben. Smeer de scharnieren periodiek bij om 
vervelende piepende geluiden te voorkomen. Verwijder het vuil dat zich, vooral aan de onderzijde, 
ophoopt. Zorg ervoor dat er geen water tussen de onderdorpels en draaiende delen achter kan blij-
ven. Zo vermijd je versnelde verrotting van de raamstijlen en verbindingen.

Ramen
Als de ramen schoongemaakt worden, vergeet dan zeker niet de raamkaders ook schoon te maken. 
Op deze manier gaat het schilderwerk vele malen langer mee. Vergeet niet de ramen even open te 
doen en ook de sponning van het raam schoon te maken. Vaak vindt hier de meeste ophoping van 
vuil plaats.
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Schilderwerk
De kwaliteit van het schilderwerk kan na verloop van tijd afnemen. Vooral in de winter bij vochtig 
weer kunnen er beschadigingen optreden. Vuil kan zich in scheuren nestelen en het houtwerk aan-
tasten. Het is belangrijk om beginnende scheurtjes, blaasjes en barsten snel te repareren om verdere 
schade te voorkomen.

Voegwerk
Controleer het metsel- en voegwerk van de gevels. Gaten en scheuren in het metsel- en voegwerk 
zijn plekken waar ongedierte en water naar binnen kunnen komen. Scheurvorming in de gevel kan 
ook duiden op een constructief probleem. 

DAK

Balkon
Minstens twee keer per jaar dient de veiligheid en regenwaterafvoer van het balkon gecontroleerd 
te worden. De balustrade moet stevig genoeg zijn om ertegen te kunnen leunen. De afvoerputjes 
moeten regenwater vlot laten weglopen. Mochten deze verstopt raken, kan er water op jouw balkon 
blijven staan waardoor na een regenbui het water via het balkon naar binnen kan lopen. Controleer of 
er geen roest voorkomt en bekijk ook de staat van de balkonvloer en het schilderwerk.

Dakpannen
Controleer de dakpannen. Dakpannen die weggewaaid en/of gebroken zijn of scheef liggen, kunnen 
voor lekkage zorgen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn aan de binnenzijde, maar kan houtrot veroorza-
ken in het dakbeschot en de panlatten. Het dakbeschot kan op lekkages en houtaantasting gecon-
troleerd worden terwijl de kerstspullen terug naar de zolder gaan.

Loodaansluitingen
Loop de loodaansluitingen na. Lood bij schoorstenen kan door voorjaarsstormen opwaaien en/of 
scheuren.

Plat dak
Zorg ervoor dat water op een plat dak goed weg kan. Het water kan in de wintermaanden bevriezen 
en schade toebrengen aan de dakbedekking. Het is verstandig om bladeren en opgewaaid zand te 
verwijderen. Controleer de dakbedekking op blaasjes, kleine barstjes en/of scheurtjes zodat lekkages 
voorkomen worden.

Schoorsteen
Mocht het schoorsteenkanaal dit jaar nog niet geveegd zijn, is het verstandig dit nu te doen. In de 
wintermaanden wordt de kachel immers veel gebruikt. Laat dit altijd door een erkende veger doen.

Vuurwerk
Controleer na de nieuwjaarsfeesten de buitenkant van je huis op schade van vuurwerk. Ook afval van 
vuurwerk dat op platte daken en in goten terecht is gekomen, dient verwijderd te worden.

ONDERHOUD IN DE WINTER

SANITAIR

Afvoeren
Controleer afvoeren in de badkamer. Door vuil loopt water moeilijk weg. Verwijder vuil uit het sifon 
onder de wastafel en uit de douchegoot. Soms is de omranding van een douchebak makkelijk weg 
te halen.

Douchekoppen
Controleer de douchekoppen met siliconen mondjes. De kalkaanslag kan met stevig wrijven verwij-
derd worden met de hand. Door dit meerdere malen per jaar te doen, verzeker je jezelf van hygiëni-
sche douchekoppen.

Kitaansluitingen
Kijk kitaansluitingen na. Vervang slechte kitvoegen rondom de douchebak en het bad; slechte kitvoe-
gen kunnen lekkage veroorzaken.

Kranen
Bewegende kranen kunnen voor lekkage zorgen en beschadigen vaak de wastafel. Draai de kraan aan 
de onderzijde weer vast.
Controleer de kranen op lekkages. Ontdek lekkages door alle kranen en andere leidingwaterverbrui-
kers een uur lang niet te gebruiken. Bekijk de stand op de watermeter voor en na het uur en kijk of het 
wieltje op de meter niet draait. Als deze stilstaat, dan is er geen lekkage.
Controleren de kranen op kalkaanslag. Maak de straalbrekers en/of perlators schoon door ze los te 
schroeven en te spoelen onder stromend water. Als je dit halfjaarlijks doet, dan verzeker je zichzelf 
van hygiënisch water.

Vloertegels
Controleer de tegelvloer. Zijn er tegels gescheurd en/of klinken ze hol? Is er sprake van los of ont-
brekend cement of voegsel? Dit kan zorgen voor lekkages. Vervang gebroken tegels en/of breng 
nieuwe voegen aan.

Wasdroger
De wintermaanden zijn niet geschikt om de was buiten op te hangen. Zorg er daarom met extra 
aandacht voor dat de wasdroger altijd schoon en stofvrij is. Zo blijft de droogtijd van de machine 
optimaal en verminder je brandgevaar. De pluizenfilter kan na iedere droogbeurt schoongemaakt 
worden met een stofzuiger en de condensor met wat water. Tip: laat de wasdroger jaarlijks stofvrij 
maken door een witgoed servicebedrijf.

Wasmachine
Maak de wasmachine schoon. Controleer of de afvoer lekt en controleer het afvoerfilter op achter-
gebleven vuil. Kijk ook of de rubberring van de deur nog goed afsluit en of de trommel roestvrij is. 
Draai 2 à 4 keer per jaar een kookwas (90 graden). Dit voorkomt schimmelvorming en houdt jouw 
was, machine en leidingen schoon.

ONDERHOUD IN DE WINTER

9594



Waterleidingen
Mochten de buitenkranen en leidingen nog niet afgesloten zijn, is het verstandig om dat nu te doen. 
Water dat zich in de leidingen bevindt, kan bevriezen en door uitzetting de leiding schade toebren-
gen. Na een strenge vriesperiode is het belangrijk om je leidingen te controleren op lekken. Dit geldt 
voor zowel binnenleidingen als voor buitenleidingen die je voor de winter had afgesloten. Grote 
lekken zullen je snel opvallen, maar kleine lekken kunnen op termijn ook veel schade berokkenen. De 
kosten zullen dan snel hoog oplopen. Mocht je merken dat een bepaalde leiding een lek vertoont, 
laat die dan zo snel mogelijk repareren. Vergeet ook niet om deze leiding tegen volgende winter 
preventief extra te isoleren.

VERWARMING

Onderhoud
Als er nog geen onderhoud gepleegd is aan de CV, is het verstandig dit zo snel mogelijk te doen. In 
de koude wintermaanden is een defect verwarmingssysteem niet prettig. Controleer zelf altijd de 
waterdruk. Mocht deze te laag zijn, kan het wijzen op een lekkage.

ELEKTRICITEIT

Rookmelders
Verwijder stof van de rookmelder. Gebruik de testknop om te kijken of de rook- en koolmonoxide-
melders nog naar behoren werken. De meeste rookmelders geven een waarschuwing (piepsignaal) 
als de batterij leeg begint te raken, maar het is verstandig om dit periodiek te controleren. Bij nieuw 
gebouwen zijn de rookmelders vaak gekoppeld. Door de testknop langer in te houden gaan in de 
meeste systemen alle rookmelders even af. Dan weet je ook dat de koppeling goed werkt.

VENTILATIE

Afzuigpunten
De afzuigpunten van mechanische en balansventilatie dienen schoongemaakt te worden. Dit kan 
eenvoudig met wat water en een schoonmaakmiddel. Let erop dat de instellingen van de ventielen 
van de installatie niet per ongeluk veranderen en plaats ze op dezelfde plek terug. Geef desnoods met 
een watervaste stift op de binnenzijde van het ventiel aan waar deze hoort.

WTW-box
Als je een warmteterugwinbox (WTW) hebt, dan dienen de WTW-filters gecontroleerd en schoon-
gemaakt te worden. Alle lucht die door het gebouw stroomt, loopt immers door deze filters heen. 
Vervuilde lucht is slecht voor de gezondheid.
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Mechanische ventilatie
Alle lucht die het gebouw in en uit stroomt, gaat via de ventilatie-unit, dus een schoon systeem is 
belangrijk. De reiniging en vervanging van de filters op het moment dat het toestel dit aanbeveelt, 
zorgt voor een gezonder woonklimaat. Door de vervuiling vermindert namelijk de ventilatiecapaci-
teit, verhoogt het energieverbruik en in het geval van onbalans door vuilaanslag kan het schoepenrad 
lawaai gaan maken. De filters van de ventilatie-unit kunnen eenvoudig met een stofzuiger schoon-
gemaakt worden.

Ventilatieroosters (ventilatiesysteem C)
Hou de ventilatieroosters ook in deze koude wintermaanden altijd open, al is het maar op een kiertje. 
De warme vochtige lucht moet het huis kunnen verlaten. Slechte ventilatie kan voor gezondheids-
klachten zorgen.
Controleer de ventilatieroosters. Ventilatieroosters bovenin de ramen zorgen voor verse lucht in het 
gebouw. Door minstens jaarlijks het vuil van buiten te verwijderen, blijven de roosters optimaal wer-
ken. 

KEUKEN

Afwasmachine
Zonder goede schoonmaakbeurt hoopt vet en kalkaanslag zich op in de machine. Draai de afwasma-
chine daarom af en toe zonder vaat met een machinereiniger. Maak de filters en de rubbers bijtijds 
schoon. Dit alles draagt bij aan een optimale werking en een langere levensduur.

Afzuigkap
De onderkant van de afzuigkap (= dampkap) dient schoon gemaakt te worden. Liever elke dag na 
het koken 20 seconden dan een halve dag eens per maand. Een schone afzuigkap vermindert het 
brandgevaar en verbetert de afzuigcapaciteit. Hoe langer je wacht met het schoonmaken van jouw 
dampkap, hoe moeilijker het wordt om deze te reinigen omwille van het langdurig aankoeken van het 
vet. Vervang de filter indien nodig.

Koelkast
De koelkast geeft aan de achterzijde warmte af zodat de koelkast gekoeld blijft. Het is belangrijk 
dat de achterkant van de koelkast daarom schoon en goed geventileerd is. Ernstige vervuiling kan 
namelijk brand veroorzaken. De achterzijde van de koelkast kan eenvoudig schoongemaakt worden 
met een stofzuiger.
Maak de koelkast schoon. Een schone koelkast werkt beter, ruikt frisser en gaat bij wekelijks provisoir 
en maandelijks grondig schoonmaken langer mee. Vergeet ook de rubbers niet.
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INTERIEUR

Binnendeuren
Smeer de scharnieren van de binnendeuren. Hoe minder soepel de deuren open en dicht gaan, hoe 
meer het hang- en sluitwerk slijt en zal beginnen piepen.

Houten vloeren
Vloeren, bijvoorbeeld parketvloeren, hebben ook onderhoud nodig. Zonder onderhoud kan de kleur 
snel veranderen en is hij gevoeliger voor beschadigingen. Probeer de vloer minstens één keer per jaar 
te behandelen zodat de levensduur gewaarborgd wordt.

TUIN

Balkon
Plaats plantenbakken op een luwe plek. Ze kunnen bij rukwinden en/of teveel sneeuw omver gaan 
of kapot gaan.

Beplanting
Planten kan je altijd blijven planten zolang het niet vriest. Zo kan er bijvoorbeeld wat extra kleur toe-
gevoegd worden door een winterheide of viooltjes te planten. Indien je wat extra kleur in jouw tuin 
wilt, kan je bloeiende primula’s en violen op tafel zetten. Deze kunnen behoorlijk wat kou verdragen. 
Let er wel op dat harde en ijzige wind de tuin kan vernielen. Dit kan voorkomen worden door winter-
gevoelige planten te bedekken. Ook bomen kunnen gewoon geplant worden in de winter als het niet 
vriest. Kuipplanten lopen in de winter het risico uit te drogen, daarom dien je deze ook in de winter 
water te geven. Kuipplanten kunnen in februari alweer verpot worden. Maak gebruik van schone pot-
ten en gebruik potgrond met klei. De klei zorgt ervoor dat water beter vastgehouden wordt.

Gazon
In februari kan de temperatuur alweer flink stijgen. Indien dat het geval is, dan kunnen de kale plekken 
van jouw gazon ingezaaid worden. Vriest het nog in februari, zorg dan dat er zo min mogelijk over het 
gras gelopen wordt. Blijven er grote plassen regenwater staan op het gazon? Dan kan je het beste een 
aantal gaten in de grond prikken zodat het water weg kan zakken.

Snoeien
De gehele maand januari is geschikt om fruitbomen, struiken en planten te snoeien. Zij zijn dan alvast 
klaar voor het komende voorjaar. Let er wel op dat je dit niet doet als het vriest. Tot half januari kan de 
druif teruggesnoeid worden. Later in januari komt doorgaans de sapstroom op gang, bij het snoeien 
zou de plant hieraan dood kunnen bloeden.
Februari is ook uitermate geschikt om te snoeien. Fruitbomen zoals appel- en perenbomen kunnen 
gesnoeid worden. Zorg ervoor dat het hart van de kroon voldoende licht krijgt. Februari is de laatste 
maand waarin heesters en andere struiken en planten gesnoeid kunnen worden. Indien dit later ge-
beurt, zullen ze in de zomer niet in topstaat verkeren. Let er op dat je tijdens het snoeien van conife-
ren niet te diep terugsnoeit. Alleen de Taxus mag ver teruggeknipt worden.
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Tuin
De tuin heeft gedurende de wintermaanden minder onderhoud nodig. Zorg er daarom voor dat al het 
onkruid uit de tuin verwijderd is, anders kan deze in het voorjaar in grotere mate terugkomen. Ruim 
de tuin ook op, berg speelgoed en metalen gereedschap droog op.

Tuinmeubels
De lage temperatuur, neerslag, wind en algen kunnen tuinmeubels erge schade toebrengen. Met 
name kunststof tuinmeubels zijn gevoelig voor deze weersinvloeden. Scherm de tuinmeubels daar-
om goed af of berg ze op in de schuur zodat er in het voorjaar weer volop van genoten kan worden.

Vijver
De stofwisseling van vissen neemt in de winter erg af waardoor zij bij temperaturen onder de zes gra-
den niet gevoed hoeven worden. Daarentegen hebben reigers wel honger, en dien je dus wekelijks 
te controleren of het vijvernet nog goed gespannen is als je er één hebt. Probeer altijd een wak te 
houden en de vijver niet in zijn geheel dicht te laten vriezen. Mocht de vijver toch dichtgevroren zijn, 
ga deze dan niet met veel geweld open hakken. Van de schokken kunnen vissen doodgaan. Mocht je 
plannen hebben voor een vijver, is januari een mooie maand om deze alvast uit te graven.

Vogels
Heb je ieder jaar last van vogels die zich nestelen onder de dakpannen? Dan doe je er goed aan om 
in februari vogelschroten aan te brengen. Zo kunnen vogels zich niet meer nestelen onder jouw 
dakpannen.
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De lucht in je woning verversen: 

goed voor 
je gezondheid 
en je woning

Gezonde buitenlucht naar binnen
Buitenlucht is vaak schoner dan binnenlucht, zelfs al woon 
je aan een drukke weg. De lucht in een slecht geventileerde 
woning bevat ongezonde, schadelijke sto� en. Het is belangrijk 
om voldoende verse lucht in je woning binnen te laten. 

Vervuilde lucht naar buiten
Koken, wassen, douchen… Dagelijks zorgt elk gezin voor zo’n 10 
tot 20 liter waterdamp. Teveel vocht in je woning veroorzaakt 
schimmels en gezondheidsproblemen. Een vochtige woning 
is bovendien dé ideale leefomgeving voor de huisstofmijt. 
Naast vocht vervuilen bacteriën, kookluchtjes en de CO2 die wij 
uitademen de lucht in de woning. Zorg dus dat deze vochtige, 
vervuilde lucht wordt afgevoerd.

Dit doe je door je woning te ventileren zodat er voldoende 
verse lucht in je woning binnenkomt. Dat werkt het best op een 
gecontroleerde manier, via je ventilatiesysteem.

minder schimmelsminder allergieënminder hoesten

VENTILEREN
Ervoor zorgen dat er voortdurend 

verse lucht in je woning komt.

VERLUCHTEN
Ramen en/of buitendeur een korte 

periode wijd openzetten.
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Gezondere 
lucht in je woning 
in 7 stappen.

GEEN
VENTILATIESYSTEEM?

KIJK OF JE ER ÉÉN KAN LATEN 
INSTALLEREN. VERLUCHT 

INTUSSEN ZOVEEL MOGELIJK.

Verlucht zoveel mogelijk door 

de ramen op een kier en de 

binnendeuren open te zetten.

Je verlucht grondig door de 

ramen tegenover elkaar open 

te zetten.  

Ook ’s nachts is verse lucht heel 

belangrijk, slaap daarom zoveel 

mogelijk met het raam open of zet 

het op een kier.

Ook op koude dagen is 

luchtverversing noodzakelijk. Zet 
tijdens het verluchten de verwarming 
lager om warmteverlies te beperken 

en doe een extra kledingstuk aan. 

Zorg dat verse lucht kan doorstromen: 

dicht kieren en spleten onder 

binnendeuren niet en houd 

verluchtingsroosters open.

Verlucht grondig als er veel vocht of 

chemische producten vrijkomen, zoals 

wanneer je doucht, kookt, schoonmaakt, 

strijkt, verft, verbouwt, was binnen droogt, 

nieuwe meubels in de woning plaatst en  

wanneer er veel mensen in de woning zijn.

Verlucht voor of na de spits als je aan een drukke weg woont. 
Zet de ramen open die niet uitkijken op de weg.

OPGELET! 
ZORG STEEDS VOOR INBRAAKBEVEILIGING!

1

4

7

2

5

3

6
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ZO WERKT JOUW VENTILATIESYSTEEM.

Ventilatiesysteem A brengt verse buitenlucht op een 
natuurlijke manier naar binnen via roosters in ramen u. 
Het zorgt voor luchttoevoer naar de natte ruimtes via roosters 
in binnendeuren of spleten onder binnendeuren v. Het voert 
vochtige, vervuilde lucht af via natuurlijke afvoerventielen w.

JE VENTILATIESYSTEEM ONDERHOUDEN

Ventilatieroosters werken natuurlijk enkel als ze goed 
onderhouden worden. Vervang of repareer het rooster als 
het los, kapot of weg is. Vergeet bij het schoonmaken de 
roosters niet. Gebruik hiervoor een stofzuiger of vochtige 
doek.

Is het rooster verroest of verouderd, 
vraag dan de verhuurder om vervanging.

Raamrooster

Ventilatierooster

1

2

VENTILATIESYSTEEM

ZORG DAT JE VENTILATIESYSTEEM 
OPTIMAAL ZIJN WERK KAN DOEN!

›  Sluit de luchttoevoer niet af

›  Houd roosters open

›  Dicht spleten onder binnendeuren niet

A

2

2

1

1

3

3

Afvoerventiel

3
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VENTILATIESYSTEEM

C

2

1

1

3

ZO WERKT JOUW VENTILATIESYSTEEM.

Ventilatiesysteem C voert verse lucht op een natuurlijke manier 
van buiten aan door roosters in ramen u. Via spleten onder 
binnendeuren en roosters in binnendeuren v verplaatst de gezonde 
lucht zich door je woning. Vervuilde lucht wordt mechanisch 
afgevoerd via afvoerventielen w in vochtige ruimtes.

JE VENTILATIESYSTEEM ONDERHOUDEN

Ventilatieroosters werken natuurlijk enkel als ze goed onderhouden 
worden. Vervang of repareer het rooster als het los, kapot of weg is. 
Vergeet bij het schoonmaken de roosters niet. Gebruik hiervoor een 
stofzuiger of vochtige doek.

Is het rooster verroest of verouderd? Vraag dan de verhuurder 
om vervanging. Neem contact op met de verhuurder wanneer de 
ventilatoren defect zijn. Ben je eigenaar van de woning? Neem dan 
contact op met de installateur.

ZORG DAT JE VENTILATIESYSTEEM 
OPTIMAAL ZIJN WERK KAN DOEN!

›  Zet het systeem nooit uit

›  Sluit de luchttoevoer niet af

›  Houd roosters open

›  Dicht spleten onder binnendeuren niet 

Raamrooster

1

Afvoerventiel

3

Ventilatierooster

2

2

3
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VENTILATIESYSTEEM

D
1

4

3

ZO WERKT JOUW VENTILATIESYSTEEM.

Ventilatiesysteem D brengt verse lucht mechanisch van buiten naar binnen 
via elektrische ventilatoren u. Die lucht wordt via een toevoerventiel v 
naar droge ruimtes gevoerd. Via spleten onder binnendeuren en roosters 

w in binnendeuren verplaatst de lucht zich door de woning. Vervuilde 
lucht wordt via een afvoerventiel x in vochtige ruimtes afgevoerd. Dit 
gebeurt allemaal automatisch. Omdat de warmtewisselaar verse, koude 
buitenlucht eerst opwarmt, gaat er minder warmte verloren.

JE VENTILATIESYSTEEM ONDERHOUDEN

Ventilatieroosters werken natuurlijk enkel als ze goed onderhouden 
worden. Vervang of repareer het rooster als het los, kapot of weg is. 
Vergeet bij het schoonmaken de roosters niet. Gebruik hiervoor een 
stofzuiger of vochtige doek.

Is het rooster verroest of verouderd? Vraag dan de verhuurder 
om vervanging. Neem contact op met de verhuurder wanneer de 
ventilatoren defect zijn. Ben je eigenaar van de woning? Neem dan 
contact op met de installateur.

ZORG DAT JE VENTILATIESYSTEEM 
OPTIMAAL ZIJN WERK KAN DOEN!

›  Zet het systeem nooit uit

›  Houd roosters open

›  Dicht spleten onder binnendeuren niet 

Elektrische ventilatie

1

Toevoerventiel

2

Ventilatierooster

3

Afvoerventiel

4

3

4
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Bronvermelding
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen wenst als initiatiefnemer van de eerste ZieZo-brochure als 
bron vermeld te blijven bij elke volgende versie. Bij Universiteit Gent stond ir.-arch. Jona Van Steen-
kiste in voor de herwerking van de ZieZo-brochure en was hij initiatiefnemer voor meer uniformiteit.

Het eerste deel is de ZieZo-brochure zoals ze gekend is in zijn oorsprong. Ze bezit een opsplitsing 
tussen wat ten laste is van de huurder en de verhuurder. Dit is een handige tool om iedereen op de-
zelfde lijn te krijgen en willekeur tegen te gaan, alsook is het duidelijk voor de huurder wat voor hem 
is alsook wat hij kan verwachten van de verhuurder.

Een tweede deel kan tips omtrent het gebruik van de woning weergeven. De provincie Vlaams-Bra-
bant heeft reeds een boekje met tips en adviezen. Hierin kan dan een thema meer in zijn context 
weergegeven worden. Vooral ventilatie is een onderwerp dat extra aandacht en uitleg verdient.

Een derde blok kan een overzichtskalender zijn van de taken die een huurder per seizoen kan uit-
voeren
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