Hoe? Zo!
Handig boekje voor huurders

Herstellingen en onderhoud
van de woning, alles wat
kan/mag/moet

WoonAnker

Inleiding
In het verleden werden reeds de nodige afspraken gemaakt over de rechten
en plichten zowel voor u als huurder als voor ons als verhuurder.
In dit boekje willen we u enerzijds bijkomende informatie geven over het
huurder zijn van een sociale woning van WoonAnker en anderzijds
nogmaals het onderscheid aangeven tussen de huurdersherstellingen en de
eigenaarsherstellingen.
Dit boekje wil dus een hulp zijn voor u om het leven in onze woningen voor
iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Wanneer we spreken over
woningen, bedoelen we dit in de ruime betekenis van het woord en worden
hierbij zowel huizen als appartementen bedoeld, tenzij anders vermeld.
Eerst geven we aan wat de rol is van WoonAnker.
Het tweede deel geeft aan welke administratieve elementen spelen voor u
als huurder en waar u aandacht aan moet besteden bij het beheer, het
bewonen van de woning.
Het derde deel tracht een duidelijk overzicht te geven welke herstellingen
voor u zijn als huurder en welke voor WoonAnker zijn als eigenaar.
Wat ten laste is van WoonAnker wordt uitgevoerd door en voor rekening van
WoonAnker.
Wat ten laste is van u als huurder, wordt ofwel door u zelf uitgevoerd of door
iemand anders voor uw rekening. Uitzonderlijk kan WoonAnker zorgen voor
de uitvoering van de werken, waarvoor u dan een factuur zal ontvangen.
Deze facturatie gebeurt aan kostprijs.
Het vierde deel geeft u enkele tips over het onderhoud van uw woning,
evenals een aantal tips die u toelaten om uw energiefactuur te verminderen.
Indien u toch nog vragen heeft over de in dit boekje gemaakte afspraken,
kan je hiervoor steeds terecht bij onze medewerkers. In het vijfde en laatste
deel geven we aan voor wat u bij welke medewerker terecht kunt, evenals
de openingsuren van ons kantoor.
Temse, maart 2014

Etienne Audenaert
Directeur

Koen De Clercq
Voorzitter

3

1. Wat doet de Bouwmaatschappij van Temse?
2. Waaruit bestaan de rechten en plichten van onze huurders?
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Adminstratieve afspraken
Huurcontract
Huurwaarborg
Huur
Huurlasten
Mutatie
Garage
Verzekering
Huuropzeg
Kooprecht
Afspraken m.b.t. de woning
Plaatsbeschrijving
Controle woning
Meldingsplicht
Veranderingswerken
Problemen

3. Onderhoud en herstellingen aan de woning
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Centrale verwarming
Alle onderhoudswerken
Algemeen
Schrijnwerk
Inrichting van de woning
Sanitair
Metselwerk
Elektriciteit
Dakwerken
Rond de woning
Gemeenschappelijke delen

4. Onderhoudslijstje
5. Ons team
4

1. Wat doet de Bouwmaatschappij van Temse?
De Bouwmaatschappij van Temse houdt zich aan de regels voor toewijzing van een woning op basis van het
kaderbesluit sociale huur. U kunt deze regels altijd opvragen bij ons.
De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning ‘in goede staat’ aan de huurder geven.
In goede staat betekent: proper en zonder gebreken. Alle toestellen moeten werken zoals het hoort.
Voor u in uw woning trekt, maken wij samen met u een plaatsbeschrijving, waarin de staat van de woning
wordt beschreven.
De Bouwmaatschappij van Temse mag uw woning controleren op onderhoud of op mogelijke schade.
U wordt hiervan vooraf verwittigd met een brief. Een medewerker komt dan kijken naar uw woning.
Hij maakt afspraken over wat moet hersteld en verbeterd worden. De medewerker bespreekt ook wie dat
moet doen. Daarna stuurt hij u een brief met zijn opmerkingen en de afspraken. Moeten er bepaalde
zaken hersteld worden? Dan heeft u daar tijd voor tot aan de tweede controle door de medewerker.
Dan kijkt hij of de afspraken zijn nageleefd.
De Bouwmaatschappij van Temse moet alle herstellingen ten laste van de verhuurder uitvoeren.
In deel 3 van dit document vindt u welke herstellingen ten laste zijn van verhuurder en huurder.
De Bouwmaatschappij van Temse moet een andere woning aanbieden als uw woning grondig wordt
vernieuwd.
De Bouwmaatschappij van Temse mag het huurcontract opzeggen.
Ze kan dit doen, onder andere:
- als u uw woning slecht onderhoudt
- als u de huur niet betaalt
- als er meer mensen in de woning wonen dan aangegeven
- als u een persoon ten laste hebt aangegeven die niet in uw woning woont om een lagere
huur te krijgen
- als u voor overlast zorgt in de buurt
U krijgt dan een aangetekende brief met een opzeg van 3 maanden. De opzeg start op de eerste dag van de
maand die volgt op de opzegdatum. Op het einde van de huur maakt de Bouwmaatschappij van Temse
samen met u opnieuw een plaatsbeschrijving. Indien u uw woning in goede staat achterlaat, dan wordt
uw huurwaarborg terugbetaald, na verrekening van eventueel nog openstaande schulden.
Hebt u problemen of gaat u niet akkoord met het standpunt van de Bouwmaatschappij van Temse of met
werken die wel of niet door ons werden uitgevoerd?
- Stap 1: neem contact op met de Bouwmaatschappij van Temse en praat erover.
- Stap 2: indien we er onderling niet uitkomen, kan u via de klachtenprocedure klacht indienen
bij de Bouwmaatschappij van Temse en in tweede instantie via de Vlaamse Ombudsdienst.
- Stap 3: komt u niet tot een oplossing, dan kan u zich wenden tot de Vrederechter.
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2. Waaruit bestaan de rechten en plichten van onze huurders?
2.1. Administratieve afspraken.
2.1.1.

Huurcontract.

De huurder moet een huurcontract ondertekenen.
Het huurcontract is een overeenkomst tussen de huurder en de Bouwmaatschappij van Temse.
Het is een geregistreerd document met afspraken over de huurprijs, de huurwaarborg, rechten en
plichten van huurder en verhuurder.
Het huurcontract bestaat uit 3 exemplaren:
- Voor de huurder
- Voor de Bouwmaatschappij van Temse
- Voor het registratiekantoor
Wie zijn huurcontract niet naleeft, kan zijn huuropzeg krijgen.
2.1.2.

Huurwaarborg.

De huurder moet een huurwaarborg betalen.
Bij ondertekening van het huurcontract heeft u de huurwaarborg en kosten voor de plaatsbeschrijving
geregeld.
De huurwaarborg bedraagt tweemaal de basishuurprijs, met een maximumgrens die jaarlijks wordt
geïndexeerd.
Deze borg wordt op een rekening bij de VMSW gestort, op naam van de huurder. Aan dit bedrag worden
jaarlijks intresten toegevoegd, die worden uitbetaald op het moment van stopzetting huurovereenkomst.
Op het einde van de huurperiode moet de huurder de woning in goede staat achterlaten. Alle schade ten
laste van de huurder moet hersteld worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de Bouwmaatschappij van Temse
de waarborg gebruiken om deze herstellingen te betalen. Ook andere openstaande schulden kunnen
worden ingehouden van de huurwaarborg.
2.1.3.

Huur.

Wanneer betaalt u de huur?
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Voor de 5 de kalenderdag van de maand, moet de huur van de lopende maand betaald zijn door middel van:
- Storting op rekening BE81 0960 0976 8224 - GKCCBEBB, met vermelding van de gestructureerde
mededeling die u vindt links onderaan op de huurprijsberekening.
- Cash betaling aan het loket, tijdens de openingsuren.
- Indien u de huishuur door omstandigheden niet voor de 25 ste van de maand kan betalen dient
u aan het loket te komen betalen.
- Indien u door omstandigheden de huishuur niet kan betalen dient u ons hiervan op de hoogte
te brengen.

Bij laattijdige betaling van de huur (dus niet binnen de lopende maand), wordt er 10% aan intresten
aangerekend op het huurbedrag.
Hoe wordt de huur berekend?
De huurprijs wordt berekend op basis van:
- De basishuurprijs = geschatte waarde van de woning op de privé-markt (deze is voor iedere
woning verschillend)
- Het gezinsinkomen = gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gezinsleden boven 25 jaar
- Het aantal kinderen ten laste
- Persoon ten laste als gevolg van invaliditeit
Om uw huurprijs te berekenen, vertrekken we van 1/55 ste van uw geïndexeerde gezinsinkomen (het
belastbaar inkomen + het afzonderlijk belastbaar inkomen) van 3 jaar geleden.
Het inkomen van kinderen, die ononderbroken thuis hebben gewoond en de leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt, wordt meegeteld voor de berekening van de huurprijs.
Mogelijks worden er kortingen verrekend op uw huurprijs:
- Patrimoniumkorting
Voor deze korting vertrekken we van de markthuurwaarde van een woning. Dit is de huurprijs die een
woning op de private markt zou kosten. Op basis van deze markthuurwaarde wordt een korting toegekend,
vastgelegd door de overheid.
- Gezinskorting
Per persoon ten laste krijgt u een korting per maand.
Gescheiden ouders krijgen de helft van de korting. Uitgezonderd indien beide ouders een verklaring
ondertekenen en slechts 1 ouder een sociale woongelegenheid huurt.
- Minimum- en maximumhuur
U betaalt nooit meer dan 1/55 ste van uw gezinsinkomen en nooit meer dan de basishuurprijs.
U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs, vastgelegd door de overheid.
Bovenop de huurprijs worden nog de bijkomende vergoedingen aangerekend: zoals huur garage,
verzekering, onderhoud centrale verwarming, onderhoud gemeenschappelijke delen ...
Herziening van de huurprijs
De huurprijs wordt jaarlijks aangepast, op basis van het inkomen van 3 jaar geleden.
Tussentijdse huurprijsherzieningen zijn mogelijk:
- Bij wijziging in het gezinsinkomen
Wanneer gedrurende een periode van 3 maanden het gezinsinkomen met 20% is gedaald, kan de
huurprijs herberekend worden op basis van het huidig inkomen. Het huidig gezinsinkomen wordt
aangetoond aan de hand van de inkomensattesten van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest vakbond,
mutualiteit, leefloon, ocmw, invaliditeitsuitkering ...)
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- Bij wijziging in de gezinssamenstelling
- Kinderen of andere inwonende personen:
Wanneer een lid van het gezin de woning of het appartement verlaat, kan de huurprijs herzien worden,
op voorwaarde dat het domicilie-adres werd gewijzigd.
- Echtscheiding
De huurprijs wordt aangepast vanaf het moment dat de echtscheiding werd uitgesproken en het
domicilie-adres werd gewijzigd. Indien uw huwelijk onherstelbaar ontwricht is, bezorgt u ons de nodige
documenten (advocaat, notaris, rechtbank ...). De huurprijs wordt ten vroegste aangepast op de 1 ste dag
van de 6 de maand na wijziging van het domicilie-adres.
- Overlijden / Opname rusthuis van uw partner
Na afgifte van het overlijdensattest, wordt de huurprijs herzien vanaf de eerste dag van de volgende
maand, na het overlijden. De huurprijs wordt berekend op het individuele inkomen. Uitzondering: voor
huurders met gezinspensioen, de huurprijs wordt berekend op de helft van het gezinsinkomen.
Na afgifte van het attest opname rusthuis, wordt de huurprijs herzien vanaf de eerste dag van de volgende
maand, na opname. De huurprijs wordt berekend op de helft van het gezinspensioen.
- Inwoning
Alvorens iemand te laten inwonen, dient u hiervoor een aanvraag in te dienen. Deze persoon dient te
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de maximum bezetting van de woning mag niet overschreden
worden.
Laat u wel iemand inwonen zonder toestemming van de Bouwmaatschappij van Temse, dan krijgt u uw
huuropzeg en wordt de maximum huurprijs aangerekend gedurende de termijn van de huuropzeg.
Let op: voor kinderen die terug thuis komen wonen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die niet
meer ten laste zijn, wordt hun inkomen wel meegerekend voor de berekening van de huur. Ook voor hen
dient toestemming te worden gevraagd.
- Geboorte
Bij geboorte van zoon of dochter, brengt u een geboorte-attest binnen. Voor een persoon ten laste, krijgt u
een korting per maand, in voege op 1 januari na de geboorte.
Let op: indien u reeds de minimum huur betaald, kan dit bedrag niet meer verminderen!
De kinderen tot en met de leeftijd van 18 jaar, worden aanzien als een persoon ten laste, waarvoor u een
korting per maand ontvangt.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar wordt er gecontroleerd door de Bouwmaatschappij van Temse of u nog
kinderbijslag ontvangt. Zo niet, heeft u geen recht meer op deze korting per maand.
- Invaliditeit
Bij invaliditeit van meer dan 66 %, bezorgt u ons een attest van de mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid.
Deze persoon wordt aanzien als een persoon ten laste, waarvoor u een korting krijgt per maand, in voege
vanaf 1 januari na afgifte van het attest.
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2.1.4.

Huurlasten.

Elke maand betaalt u als huurder een voorschot op de huurlasten:
- Onderhoud traphallen
- Verbruik elektriciteit en water in de traphallen
- Onderhoud lift
- Molok containers, voor huurders Pieter Dierckxlaan
- Groenonderhoud
...
In de maand november worden de huurlasten afgerekend.
2.1.5.

Mutatie-aanvraag.

Wanneer kan u zich opnieuw inschrijven als kandidaat-huurder?
- Wijziging gezinssamenstelling
U heeft te weinig of te veel slaapkamers? Dan kan u een nieuwe aanvraag indienen voor een aangepaste
woongelegenheid.
- Om medische redenen
Aan de hand van een medisch attest, voorgeschreven door uw specialist, kan u een aanvraag indienen voor
een aangepaste woongelegenheid.
Enkel indien u aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u aanspraak maken op een
bevoorrechte toewijzing van een andere woning.
2.1.6.

Huur garages.

Beschikt u over een auto en heeft u geen garage aan de woning, dan kan u een aanvraag indienen. De
garage mag niet worden gebruikt als stockage-ruimte!
De huurprijs van de garage wordt toegevoegd aan de huurprijsberekening.
De garage kan worden opgezegd, mits 1 maand vooropzeg.
2.1.7

Verzekering.

De Bouwmaatschappij van Temse is verzekerd voor het gebouw + verhaal buren
+ huurdersaansprakelijkheid. De inboedel dient te worden verzekerd door
de huurder. U kan zich ook via de Bouwmaatschappij van Temse laten verzekeren voor uw inboedel.
Bij schade dient u onmiddellijk de Bouwmaatschappij van Temse op de hoogte te brengen, zodat de nodige
aangiftes kunnen worden ingediend.
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2.1.8.

Opzeg.

De woongelegenheid kan op elk moment worden opgezegd, mits een opzegtermijn van drie maanden.
De opzeg kan schriftelijk worden ingediend of aan het loket.
Tijdens de opzegtermijn bent u verplicht mogelijke huurders toe te laten tot de woongelegenheid, alsook
de persoon voor het opmaken van het EPC-certificaat.
De huurprijs blijft verschuldigd gedurende de opzegtermijn.
2.1.9.

Kooprecht.

De huurder van een sociale woongelegenheid heeft onder bepaalde voorwaarden kooprecht op
de woning die hij huurt van de Bouwmaatschappij van Temse.
Om dit kooprecht te kunnen uitoefenen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- De woongelegenheid is een woning (dus geen appartement)
- De huurder woont minstens 5 jaar in de betrokken woning
- De betrokken woning is minstens 15 jaar oud
- Na ingrijpende renovatiewerken begint de termijn van 15 jaar opnieuw te lopen
- De huurder heeft geen eigendom
De waarde van de woning wordt geschat door de Ontvanger van de Registratie. De verkoopprijs is
gelijk aan de geschatte waarde.
Huurders die gebruik wensen te maken van hun kooprecht dienen schriftelijk hun aanvraag in, waarna
een vaste procedure wordt opgestart. Let op, alle kosten zijn ten uwer laste.
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2.2. Afspraken over de woning of het appartement.
2.2.1.

Plaatsbeschrijving.

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning in goede staat aanbieden.
Dit betekent: proper en zonder gebreken.
Voor u in uw nieuwe woning trekt, maakt de Bouwmaatschappij van Temse samen met u een
tegensprekelijke plaatsbeschrijving op. Alle eventuele gebreken aan uw woning worden daarin genoteerd.
De herstelling van deze gebreken zal dan gebeuren in een zo kort mogelijke periode. Indien er nog
gebreken zijn die niet gezien zijn tijdens de plaatsbeschrijving, kan je deze nog melden tot 3 maand na
de plaatsbeschrijving.
Trekt u in een nieuwbouw? Dan kunt u ook alle onzichtbare gebreken melden aan de Bouwmaatschappij van
Temse. U heeft daar na de werken 1 jaar de tijd voor. In dat jaar moet de aannemer die de woning bouwde
de gebreken nog zelf herstellen.
Indien u iets overneemt van de vorige huurder (bvb: gordijnen, kookvuur, tuinhuis ...) blijft dit uw eigendom
en sta je dan ook zelf in voor de herstelling. Bij het terug verlaten van de woning kan de Bouwmaatschappij
van Temse eisen dat alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt.
Indien u zelf de woning verlaat, verwacht de Bouwmaatschappij van Temse dat de onderstaande punten in
orde gebracht worden voor de plaatsbeschrijving:
- Maak alle ruimtes leeg en poets ze allemaal.
- Geef uw tuin of terras nog een laatste onderhoudsbeurt.
- Maak ook garage, zolder en tuinberging leeg.
- Laat alle lusterklemmen op de elektriciteitsdraden zitten, knip geen draden af.
- Kijk na of alle stopcontacten en lichtschakelaars nog goed werken en verwijder de verf indien
beschilderd.
- Na overleg met de BvT zal er beslist worden of je een bijgeplaatste veranda dient af te breken.
- Lekkende kranen dienen vervangen te worden.
- Poets de keukenkasten.
- Kijk na of alle sloten nog werken, er moeten minstens 3 sleutels aanwezig zijn van alle buitendeuren.
- Verwijder alle nagels en vijzen, vul de gaten in de muren.
- Verwijder schotelantennes.
- Zet de vuilniszakken tijdig buiten en ledig uw GFT container.
Indien dit allemaal in orde is krijgt u de volledige huurwaarborg van de woning terug, op voorwaarden dat
er geen openstaande schulden zijn.
2.2.2.

Controle woning.

De BvT mag uw woning controleren op het onderhoud of op mogelijke schade. U wordt hiervan vooraf
verwittigd met een brief. Een medewerker van de BvT komt dan kijken naar uw woning. Hij/zij maakt
afspraken over wat verbeterd en hersteld moet worden en wie dit moet doet. Daarna ontvangt u een brief
met de gemaakte afspraken.
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2.2.3.

Meldingsplicht.

De huurder moet de Bouwmaatschappij van Temse altijd verwittigen bij schade aan de woning. Men noemt
dit de meldingsplicht. Verwittigen kan via telefoon, mail of per brief.
Verwittigt u niet of te laat? Dan kan de Bouwmaatschappij van Temse de kosten van bijkomende schade
aan u aanrekenen.
2.2.4.

Veranderingswerken.

De huurder moet alle veranderingswerken aan de woning schriftelijk aanvragen bij de Bouwmaatschappij
van Temse.
Dit voor onder andere:
- Uitbreiding terras
- Afsluitingen in de tuin plaatsen
- Een tuinhuis plaatsen
- Een hondenhok plaatsen
- Een bijkomende parkeerplaats of carport plaatsen
- Een vloer plaatsen
- Een nieuwe keuken of badkamer plaatsen
- Een schotelantenne plaatsen
- Nieuwe schakelaars of stopcontacten plaatsen
- Een afdak plaatsen
- Een veranda plaatsen
- Het afwerken van de zolder met platen
Pas na een schriftelijke toestemming van de Bouwmaatschappij van Temse mag u de werken uitvoeren.
Hebt u deze schriftelijke toestemming niet, dan zal de Bouwmaatschappij van Temse eisen dat u alles terug
afbreekt.
2.2.5.

Problemen.

Hebt u een probleem met uw woning? Of wilt u dat er iets hersteld wordt? Dan kan u terecht bij de
Bouwmaatschappij van Temse. Beschrijf uw probleem zo juist mogelijk. Vermeld altijd uw naam en adres.
Voor problemen met het onderhoud en herstellingen kan u bellen naar de Bouwmaatschappij van Temse,
de telefoonnummer vindt u vooraan in dit boekje.
U kan ook naar het kantoor van de Bouwmaatschappij van Temse komen tijdens de openingsuren.
Hebt u een probleem met de verwarming of de boiler? Zie instructies centrale verwarming.
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3. Onderhoud en herstellingen aan de woning.
3.1. Centrale verwarming
Voor het volledige onderhoud en de herstellingen van de installatie voor de centrale verwarming in uw
huurwoning van de Bouwmaatschappij van Temse is er een contract.
Tweejaarlijks onderhoud van de installaties.
Uiterlijk om de twee jaar komt de firma langs om de installatie te voorzien van een onderhoudsattest.
Hiervan zal u telkens telefonisch of per kaart verwittigd worden. Indien u niet aanwezig kan zijn op het
aangegeven moment, gelieve dan de firma telefonisch te contacteren om een andere regeling te treffen.
Pechverhelping en herstellingen:
Voor pechverhelping aan uw verwarmingsinstallatie of aan toestellen voor warmwater-bereidingen voor
de badkamer dient u persoonlijk contact op te nemen met de betrokken firma. U kunt bij hen terecht
24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Deservis nv

Lammerdries 3
2440 Geel
Fax: 014 58 18 92
www.devisgroup.be

Voor al uw problemen met de verwarmingsinstallatie, belt u naar de volgende telefoonnummers:

Tijdens de kantooruren (8 - 17 u.)

014 58 00 66

Buiten de kantooruren en tijdens
weekend en feestdagen

03 205 53 50

U dient wel duidelijk te vermelden dat u huurder bent van de Bouwmaatschappij van Temse!
Voor welke problemen kan u terecht bij de onderhoudsfirma?
Problemen met de werking van de installatie centrale verwarming en warmwaterbereiding.
Deze installatie omvat:
- Centrale verwarmingsketel + toebehoren
- Toestel voor warmwaterbereiding (geplaatst naast ketel centrale verwarming)
- Radiatoren
- Thermostaten van bovenvermelde verwarmingstoestellen
- Leidingen van bovenvermelde verwarmingstoestellen
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Wanneer mag u de technieker verwachten?
Na telefonische melding van uw technisch probleem wordt er een afspraak vastgelegd voor het bezoek van
de technieker .
De pechverhelping en de herstellingen gebeuren:
- binnen de 3 werkdagen na oproep voor NIET-DRINGENDE gevallen
- binnen de 24 uur na oproep voor DRINGENDE gevallen
- binnen de 12 uur na oproep voor ZEER DRINGENDE gevallen
ZEER DRINGEND = wanneer de buitentemperatuur overdag constant minder dan 0°C bedraagt.
DRINGEND = wanneer de buitentemperatuur overdag constant minder dan 10°C bedraagt.
NIET-DRINGEND = alle andere pannes.
Wat is niet in de dienstverlening opgenomen?
Alle defecten die het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden, zoals:
- Inwerking van vorst, wind, overstroming, aardbeving, brand
- Kennelijke verwaarlozing der installaties of verkeerd gebruik
- Werken slecht uitgevoerd door personen vreemd aan de onderhoudsfirma
- Feiten toe te schrijven aan derden of overmacht
- Verkeerde handelingen door de huurder
Onderstaande handelingen die nodig zijn om de centrale verwarming goed te laten functioneren:
- Indien u als huurder de radiatoren ontlucht dient u te controleren of de waterdruk op de
installatie nog boven het minimum van 1 bar is. Indien nodig dient de druk aangepast te
worden. Dit bijvullen gebeurt door de twee kranen van de vulset te openen tot de juiste druk
is bereikt. De kranen dienen terug gesloten te worden.
Vulset
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Drukmeter
steeds tussen 1-2 bar

Wanneer de onderhoudsfirma een interventie moet doen op basis van de hieronder vermelde feiten
en de oorzaak hiervan ligt bij de huurder, dan worden deze kosten doorgefactureerd aan de huurder.
- Wanneer de batterijen van de thermostaat vervangen worden of gebruikt voor andere toestellen
en daarna verkeerd teruggeplaatst.
- Wanneer de kamerthermostaat op een verkeerde manier is ingesteld.
- Wanneer de gastoevoer is weggevallen door de budgetmeters die niet tijdig aangevuld zijn of
door afsluiting van de energieleveringen door de betrokken leverancier.
- Opnieuw aansteken van de waakvlam van de ketel.

- Manipuleren van de keteltemperatuur.
- Alle overige verkeerde handelingen
Wanneer u twijfelt of het door u vastgestelde probleem opgelost moet worden door de onderhoudsfirma,
neemt u voor alle zekerheid contact op met onze technische dienst.
Indien u problemen vaststelt in de werkwijze of van de communicatie met de onderhoudsfirma voor het
onderhoud van de centrale verwarming, gelieve ons hiervan te verwittigen.
3.2. Alle andere onderhoudswerken
3.2.1. Algemeen
Herstellingen bij de aanvang van de huur zijn ten laste van de verhuurder.
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 uw eigen belang dat u de woning en de toestellen goed onderhoudt.
Indien bepaalde zaken door de huurder zelf vervangen worden, moeten ze minstens dezelfde kwaliteit en
uitzicht hebben als de oorspronkelijke.
Herstellingen die nodig zijn door slijtage of ouderdom zijn ten laste van de Bouwmaatschappij van Temse.
Voor bepaalde herstellingen is het niet altijd duidelijk wie deze moet betalen. In zulk geval kan u best eerst
contact opnemen met de Bouwmaatschappij van Temse.
In drie gevallen worden er onnodige verplaatsingskosten van 20 euro aangerekend:
- Wanneer er een afspraak gemaakt is en de huurder is niet thuis.
- Indien het probleem reeds opgelost is en de huurder heeft ons hiervan niet tijdig op de hoogte
gebracht.
- Indien de huurder een probleem doorgeeft, zonder dat er één is.
Gaat u niet akkoord met de Bouwmaatschappij van Temse of met werken die wel/niet door ons gedaan zijn,
neem dan contact op.
Als er rookmelders aanwezig zijn in de woning, gelieve deze te laten hangen. Deze mogen nooit geschilderd
worden. Je kan ze best 2 maal per jaar testen door op de rode knop te drukken. De rookmelders gaan
ongeveer 10 jaar mee.
Het is verplicht ons op de hoogte te brengen wanneer de rookmelders aan vervanging toe zijn.
Volgende symbolen vertellen wie wat moet doen:
De Bouwmaatschappij van Temse voert de herstelling uit, u hoeft deze niet te betalen. Indien u
de herstelling zelf doet, dient deze te gebeuren op een proffessionele manier met gelijkwaardige
materialen.
U moet de herstelling betalen. Kan u deze herstelling zelf niet uitvoeren? De Bouwmaatschappij
van Temse kan de herstelling voor u doen. U zal dit echter moeten betalen. Indien u de herstelling
zelf doet, dient deze te gebeuren op een professionele manier met gelijkwaardige materialen.
De onderhoudsfirma centrale verwarming voert de herstelling uit. Zie punt 3.1. centrale verwarming
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3.2.2 Schrijnwerk
a. Kasten
Herstelling

Er is schade aan de kast, bij niet normale slijtage
Er is schade aan de kast omdat een leiding is gesprongen
Er is schade aan de kast door opstijgend vocht
Onderhoud
Poets om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de
kasten met water en een niet bijtend schoonmaakmiddel.
Laat het even inweken en veeg het vuil weg. Gebruik nooit een harde spons.
b. Scharnieren
Herstelling

Het scharnier is stuk
De vijzen van het scharnier zijn los of weg
Het scharnier is versleten of verouderd
Onderhoud
Smeer de scharnieren om de 6 maanden in met smeerolie.
c. Binnendeuren
Herstelling

De deur sleept door vuil onder de deur
De klink is los of gebroken
Het slot of de deur is stuk
De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur
werd geblokkeerd
De deur is rot door slecht onderhoud van de huurder
De deur valt niet in het slot
De deur sleept omdat de vloer omhoog kwam

!
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Onderhoud
Was de binnendeuren om de 6 maanden af met water en een niet
bijtend schoonmaakmiddel. Gebruik nooit een harde spons. Schilder
geverfde deuren om de 5 jaar.
Opgelet
Schilder NOOIT aluminium- of kunststofdeuren (= plastic, glasal of formica).
Was ze enkel af. Boor nooit gaten in de deuren.

d. Buitendeuren
Herstelling

De deur sleept door vuil onder de deur
De klink is los of gebroken
Het slot is stuk
De deurrubber is rot

!

Onderhoud
Was de buitendeuren om de 6 maanden af met water en een niet
bijtend schoonmaakmiddel.
Smeer om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie.
Opgelet
Schilder NOOIT aluminium- of kunststofdeuren (plastic, glasal).
Was ze enkel af. Boor geen gaten in de buitendeuren.

e. Sleutels
Herstelling

De sleutel is stuk, verloren of vergeten
Onderhoud
Laat van de sleutels van de voordeur, achterdeur, garagepoort
en brievenbus een reservesleutel maken.
Woont u in een appartement en bent u de sleutel van de voordeur
kwijt? Neem contact op met de BvT.
f. Ramen
Herstelling

De klink is los of gebroken door slecht gebruik
Het slot is stuk door slecht gebruik
Het raam klemt door slecht gebruik
Er zit condens (=vocht) tussen het dubbel glas
Het raam is versleten

!

Onderhoud
Schilder houten ramen regelmatig aan de binnenkant of behandel ze met
olie. Maak één maal per jaar de afvoergaatjes van de ramen vrij.
Opgelet
Schilder NOOIT aluminium- of kunststofdeuren (= plastic, glasal of formica).
Was ze enkel af. Boor geen gaten in de ramen. Steek NOOIT een kabel voor
een schotelantenne tussen de ramen.
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g. Dakvlakraam (=Velux)
Herstelling

Slecht gebruik van het dakvlakraam
Slecht gebruik van de zonnewering
Het scharnier is stuk door een fout in de constructie/slijtage
De hendel is stuk door een fout in de constructie/slijtage
Er zit damp of stof tussen het dubbel glas

Onderhoud
Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakvlakramen.
Smeer de scharnieren één maal per jaar in met smeerolie.

h. Glas

Herstelling

De vrijstelling bij glasbreuk is steeds voor de huurder
Het glas is gebroken door een verkeerde plaatsing
Het glas is gebroken door zetting van het gebouw
Er zit damp tussen het dubbel glas
Het glas is gebroken door een hevig onweer of storm
Thermische breuk = treedt op wanneer tussen twee zones
van een glasblad een te groot temperatuurverschil ontstaat

i. Trappen

Onderhoud
Poets elke maand de ruiten.
TIP! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer
en de badkamer. Zo voorkom je condens (vocht op de ramen)
Herstelling

Er zijn gaten in de trap
Er is een trede stuk door een fout in de constructie
De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn rot
In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit
houtworm

!

18

Onderhoud
Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel. Schilder een geverfde trap regelmatig. Vernis een houten trap
regelmatig.
Opgelet
Schilder NOOIT een geverniste trap.

j. Verluchtingsrooster
Herstelling

Het rooster is kapot of dichtgemaakt

Onderhoud
Maak de verluchtingsroosters maandelijks proper met een vochtige doek.
Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek ze niet of timmer ze niet dicht.
k. Garagepoort
Herstelling

Het slot is stuk
De sleutel is stuk of verloren
Er zijn blutsen in de garagepoort
De poort is doorgeroest
De vloerlat aan de garagepoort ligt los of is verroest
De poort is stuk door slijtage
Onderhoud
Was de garagepoort 2 maal per jaar af.
Smeer om de 6 maanden de rolletjes in de geleider van de poort,
het slot en de scharnieren in met smeerolie.
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3.2.3 Inrichting van de woning
a. Vloeren (linoleum, steen en 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 ingekomen door verzakking van het gebouw

!

Onderhoud
Reinig de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor
vloeren. Stofzuig tapijten elke week.
Opgelet
Reinig linoleum nooit met te veel water. Gebruik aangepast product voor
het reinigen van linoleum.

b. Plinten (stenen, houten en plinten in plastic)
Herstelling

Er zijn krassen, barsten, beschadigingen of verfresten in de plinten
Plinten hangen los door zetting of opstijgend vocht
Onderhoud
Reinig plinten om de 6 maanden met een vochtige doek.
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar.
c. Spiegels
Herstelling

De spiegel is gebarsten of gebroken
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg
De spiegel is versleten
Onderhoud
Reinig de spiegels elke week met water en een schoonmaakmiddel.
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3.2.4 Sanitair
a. Lavabo, bad, douche en 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 van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of
rekjes zijn kapot of weg
Er is een verstopping door 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 afvoerbuis of sifon
Lavabo, bad, douche of gootsteen zijn verouderd en versleten
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door
slechte constructie
Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon
Onderhoud
Reinig en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder
haren uit de afvoer. Reinig de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen
elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende
middelen. Vijs nooit de roostertjes los in bad, douche en lavabo.
TIP! Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons
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b. WC
Herstelling

De WC-pot of een onderdeel ervan is kapot of weg
De WC is kapot vanwege vorst
Er is een verstopping
De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water
De WC is versleten
Er is een verstopping door een breuk onder de grond
Het rubber aan de afvoer is verstorven

!

Onderhoud
Reinig de WC elke week.
Opgelet
Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken of resten van
eten in de WC. Dit kan voor verstopping zorgen.

c. Riolering (=afvoer van vuil water)
Herstelling

Er is een verstopping
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
Er is geurhinder door een kapot putdeksel
d. Keukenboiler
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

TIP! Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes.

Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.
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e. 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 shellkraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast
Er is een lek bij een waterleiding voor de teller: verwittig de
watermaatschappij en de BvT
Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen

!

Onderhoud
Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn.
Draai elk jaar de kleine afsluitkraantjes open en dicht
Opgelet
Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. U kan hiervoor een boete krijgen.

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

f. Waterleiding (=toevoer van zuiver water)
Herstelling

Het is verplicht een probleem te melden aan de BvT. Indien men
dit te laat doet kan dit doorgerekend worden aan de huurder
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 waar je bij kan
Er is een lek bij een waterleiding voor de teller: verwittig de
watermaatschappij en de BvT
Er is een lek bij een waterleiding achter de teller, onder de grond
of in de muur

TIP! Isoleer de waterleiding in de koude ruimtes.

Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.
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3.2.5 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 versleten

!

Onderhoud
Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en
een schuurmiddel.
Opgelet
Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten.
U mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel
in slaan. U 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 dak
Er zijn barsten of scheuren in het plafond door zetting van het gebouw

!
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Onderhoud
Reinig het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel.
Gyproc wanden met een primer of een laag verf behandelen alvorens te behangen.
Opgelet
U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso)
U mag het plafond wel schilderen of behangen (ook vliesbehang).
U mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen zonder aanvraag.

c. Muurtegels
Herstelling

Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door er tegen te stoten
Er zijn vlekken op de muurtegels
Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken
De muurtegels komen los door zetting van het gebouw
Onderhoud
Poets de tegels elke week.

! Opgelet

Gebruik het bad niet als douche als uw muurtegels niet tot aan het plafond
komen. U mag geen gaten boren in de tegels. U mag de tegels niet
schilderen of behangen.

d. Gevel
Herstelling

Alle herstellingen

Onderhoud
Het onderhoud van de gevel doet de Bouwmaatschappij van Temse steeds zelf.

! Opgelet

U mag geen gaten kappen of boren in de gevel.
U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
U mag de gevel niet zelf schilderen.
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3.2.6 Elektriciteit
a. Schakelaar van het licht
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 werkt niet door een defect aan een onbereikbare
leiding in de muur

! Opgelet

Schilder NOOIT de schakelaars.
Doe nooit aanpassingen niet conform aan het AREI reglement.

b. Stopcontact
Herstelling

Het stopcontact is los, kapot of weg
Het stopcontact werkt niet door een defect in het stopcontact of
in een bereikbare leiding
Het stopcontact werkt niet door een defect aan een onbereikbare
leiding

! Opgelet

Schilder NOOIT de stopcontacten.

c. Lichtpunten en lampenhouders
Herstelling

De lamp is stuk
De lampenhouders zijn los, kapot of weg

! Opgelet

U mag de wachtdraden niet afknippen voorbij de lusterklem.
Dit zijn de elektrische draden die uit het plafond komen.
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d. Zekeringskast
Herstelling

De elektrische leiding is beschadigd door slecht gebruik (boren,...)
De zekering is defect of gesmolten
Het deurtje van de zekeringskast is los, kapot of weg
De hoofdschakelaar van de zekeringskast is kapot
De verliesstroomschakelaar is kapot
Onderhoud
Vervang een defecte zekering altijd door dezelfde soort zekering.
Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger in zat.
Indien de differentieel schakelaar (een klein doosje van +/- 7 cm op 5 cm
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.

! Opgelet

U mag een defecte zekering niet ‘overbruggen’. U mag er dus geen
‘koperdraadje’ insteken om ze toch te gebruiken.

e. Deurbel / Parlofoon / videofoon
Herstelling

De deurbel is stuk, los of aan de buitenkant beschadigd
De deurbel werkt niet door een defect in het toestel of aan
een bereikbare leiding
Alle andere herstellingen
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f. Telefoon, TV en internet
Herstelling

De gemeenschappelijke schotelantenne werkt niet:
verwittig de Bouwmaatschappij van Temse
Indien de nutsmaatschappij melding maakt van een beschadigde
kabel

g. Toestellen van de keuken (=dampkap) die eigendom van de BvT zijn
Herstelling

Bij slecht onderhoud van de dampkap (bvb vet in de filter)
Alle defecten van de dampkap
Onderhoud
Maak het fornuis en de dampkap schoon na elk gebruik.

! Opgelet

Het is verboden de koelkast of diepvriezer aan te sluiten op een verdeeldoos.
Deze moet 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 spaart u energie.

h. Elektrische regenwaterpomp
Herstelling

Alle herstellingen zijn voor de Bouwmaatschappij van Temse
Onderhoud
Reinig de buitenkant van de regenwaterpomp elk jaar met een droge doek.
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3.2.7 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 uw dak hersteld worden? Verwittig dan de Bouwmaatschappij van Temse.

! Opgelet

U mag niet op uw dak lopen, ook niet op een plat dak
U mag het onderhoud van uw dak nooit zelf doen.

b. Schoorsteen
Herstelling

Als je op een andere manier wil verwarmen dan cv moet
je dit steeds aanvragen
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
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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. (uitgezonderd
bejaardenwoning)
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 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 2 maal per jaar, liefst in december en april.
Wacht tot de dakgoot droog is en veeg het droge vuil op een vuilblik.
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3.2.8 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
Hou de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, tenzij
bij storm of grote koude.
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.
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 uw oprit
of terras? In de doe-het-zelf zaak vindt u producten om deze vlekken te verwijderen.
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d. Tuin

Onderhoud
Vanaf 2014 is er de mogelijkheid om uw tuin te laten onderhouden door een sociaal
economie project. Indien het onderhoud van uw tuin te zwaar is of indien u niet
beschikt over het juiste materiaal kan u tegen een vergoeding uw tuinwerk laten doen.
Een vast maandelijks bedrag als voorschot zal bovenop de huurprijs aangerekend
worden. Op het eind van het jaar volgt dan de afrekening.
De Bouwmaatschappij van Temse kan de huurders die de tuin slecht onderhouden
verplichten om in te stappen in deze formule.
e. (Draad)afsluitingen en tuinpoortje
Herstelling

De afsluitdraad staat scheef, is los, kapot of weg
Het slot van het poortje is stuk of sleutels zijn kwijt
De metalen afsluitpalen zijn verouderd of verroest
Onderhoud
Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minsten om de 6 maanden in met smeerolie.

! Opgelet

Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad.
Haal nooit een afsluiting tussen 2 woningen weg.
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3.2.9 Gemeenschappelijke delen
a. Onderhoud
Betaalt u voor het onderhoud van de ‘gemeenschappelijke delen’ van uw
appartement? Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt de
Bouwmaatschappij van Temse voor een poetsvrouw. U betaalt daar elke maand een
voorschot voor. Na ongeveer een jaar vergelijkt de Bouwmaatschappij van Temse
de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen alle huurders van het
appartementsgebouw een afrekening.

b. Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan
de Bouwmaatschappij van Temse.

c. Lift
Herstelling

De liften worden door de Bouwmaatschappij van Temse gekeurd.
De Bouwmaatschappij van Temse zorgt er ook voor dat de lift om
de 10 jaar wordt getest.
Bij defect zorgt de Bouwmaatschappij van Temse voor herstelling.

! Opgelet

Gebruik de lift NIET om te verhuizen. Schade in de lift is immers ten laste van de
huurder.
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d. Centraal afzuigsysteem
Herstelling

Nooit afplakken of afzetten
Is er een probleem met de centrale afzuigsystemen in het
appartement? Probeer nooit zelf de herstelling te doen maar
neem contact op met de Bouwmaatschappij van Temse
e. Koepels

! Opgelet

Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen.

f. Berging

! Opgelet

Schade die niet veroorzaakt is door de huurder is ten laste van
de Bouwmaatschappij van Temse.
Indien schade veroorzaakt is door de huurder, gelieve dit te melden
aan de Bouwmaatschappij van Temse.
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4. Handige tips en weetjes.
4.1. Onderhoudtips
Elke week:

- Reinig de vloeren met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren.
- Stofzuig de tapijten.
- Reinig de spiegels met water en een niet-schurend schoonmaakmiddel.
- Reinig de lavabo, bad, douche en gootsteen met water en een gepast schoonmaakmiddel.
- Reinig 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 reinig hem met een zacht schoonmaakmiddel.
- Maai het gras en verwijder onkruid in de tuin.
Elke maand:
- Poets de ramen.
- Draai de radiatorkranen open en dicht.
- Reinig de koelkast aan de binnenzijde met water en een gepast schoonmaakmiddel.
Om de 2 maanden:
- Poets de kasten en legplanken met een vochtige doek.
Om de 6 maanden:
- Smeer de scharnieren van kasten, deuren en ramen in met smeerolie.
- Schuur opritten en paden.
- Was binnendeuren en buitendeuren af met een licht vochtige doek.
- Poets het glas en houtwerk van de dakvlakramen.
- 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.
- Reinig de plinten met een vochtige doek.
- Reinig de schakelaars met een licht vochtige doek.
- Reinig de stopcontacten met een licht vochtige doek.
- Reinig de houders van de lampen aan de binnen- en buitenzijde met een licht vochtige doek.
- Reinig snoeren en drukknopen van de bellen met een licht vochtige doek.
- Vervang de filter van de dampkap.
- Reinig de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot droog is en verwijder de
bladeren met een vuilblik.
- Verlucht het tuinhuis en veeg de vloer met een harde borstel.
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Elk jaar:

- Ontlucht de radiatoren.
- Reinig 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.
- Reinig de lamellen van het zonnescherm met een licht vochtige doek.
- Reinig 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.
- Reinig de buitenkant van de regenwaterpomp met een vochtige doek.
- Reinig de leuningen en het traliewerk van de balkons met water.
- Poets het tuinhuis met water.
- Snoei struiken, planten en hagen.

Om de 5 jaar:
- Schilder de binnendeuren.
- Vernis of schilder de houten plinten.

4.2. Wat mag u zeker niet doen!
Structurele werken zonder aanvraag zie punt 2.2.4.
Dak, gevel en muren
- U mag geen gaten maken in de keldermuren. Ook niet om rekken te bevestigen.
- U mag geen gaten kappen of boren in de gevel. U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken
aan de gevel. U mag de gevel niet zelf schilderen.
- U mag niet op uw dak lopen. Ook niet als het een plat dak is.
- U mag het onderhoud van uw dak nooit zelf doen.
Ramen, deuren en (houten) trappen
- U mag de aluminium- of kunststof- (= plastic of glasal) deuren en ramen nooit schilderen.
- U mag geen gaten boren in ramen en deuren.
- U mag in de vensterbanken, dorpels en tabletten aan de deuren en ramen niet schroeven,
boren, zagen of er een nag in slaan. U mag de vensterbanken, dorpels en tabletten ook
niet schilderen.
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Inrichting van de woning
- U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (= tasso), wel
in vliesbehang. U mag het plafond en de muren wel schilderen of behangen. U mag zelf geen
verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen, zonder aanvraag.
- U mag de gordijnen niet ophangen met nagels of duimspijkers.
Verwarming
- U mag het onderhoud van uw verwarming niet zelf doen.
- U mag geen natte kleren of handdoeken te drogen hangen op uw radiator.
Electriciteit
- U mag de schakelaars of de stopcontacten niet schilderen.
- U mag de wachtdraden van de verlichting niet afknippen. Dit zijn de draden die uit het
plafond komen.
- U mag een defecte zekering niet overbruggen. U mag er dus geen koperdraadje insteken
om ze toch te gebruiken.
Sanitair
- U mag geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in de
WC gooien. Dit kan voor verstopping zorgen.
- U mag nooit het loodje aan de waterteller verbreken. U kan hiervoor een boete krijgen.
Rondom de woning
- U mag geen afval in uw tuin begraven of verzamelen.
- U mag geen caravan of auto (zonder nummerplaat) in uw tuin parkeren.
- U mag geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de (afsluit)draad hangen.
- U mag nooit een afsluiting tussen 2 woningen weghalen.
Appartement
- U mag de lift in appartementen niet gebruiken om te verhuizen. Schade aan de lift is
immers ten laste van de huurder.
- U mag de veiligheidskoepels in de centrale delen van de appartementen nooit openen.
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4.2. Wist u dat?
- de kamerthermostaat in de winterperiode ‘s nachts best op 15°C wordt gezet.
- u tijdens de vorstperiode de centrale verwarming nooit mag afzetten, maar steeds de kamerthermostaat
instellen op het maantje.
15°C

- de radiatorkranen in de ruimte waar de kamerthermostaat aanwezig is, nooit mag dichtzetten.

- na het bijvullen u steeds de kraantjes van het vulset moet dichtzetten.
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- er vocht- en schimmelplekken op de muren komen bij het slecht ventileren van uw woning.
Bovendien kost het u extra energie om de woning te verwarmen.

Schimmelplekken

- het geen energieverspilling is als je altijd de raamroosters open laat. Het tegenovergestelde is waar,
je bespaart op de stookkosten. In een goed geventileerd huis is de lucht relatief droog.
Het kost veel minder energie om droge lucht te verwarmen dan vochtige.

Raamrooster

- er best een timer staat tussen het boilertje onder de gootsteen om zo ‘s nachts geen onnodige energie te
verspillen.
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- dat een spaarlamp minder electriciteit verbruikt dan een gloeilamp en 8 keer langer meegaat.

spaarlamp

- u er goed aan doet om uw budgetmeter voor gas ook tijdens de zomerperiode op te laden.
Zo wordt er extra krediet opgebouwd voor de winterperiode.
- de meeste cv-ketels zich in veiligheid zetten wanneer u bij gebruik van een budgetmeter in het rood
gaat, waardoor hij na het herladen geen warmte meer geeft en de tussenkomst van een technieker
noodzakelijk is.
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- de waterdruk van uw cv-ketel altijd tussen de 1 en de 2 bar moet staan.

- er bij de meeste groenestroomleveranciers één tarief wordt gebruikt voor de dag- en nachtteller
waardoor er geen verschil meer is.
- de Bouwmaatschappij van Temse op Vlaams niveau in de top staat op vlak van energiedoelstellingen
die moeten gehaald worden tegen 2020?
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5. Ons team.
U kan bij ons terecht tijdens de volgende openingsuren en op afspraak
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.00 tot 12.00 u.
16.00 tot 17.00 u.
09.00 tot 12.00 u.
09.00 tot 12.00 u.
09.00 tot 12.00 u.
09.00 tot 12.00 u.
gesloten
gesloten

Tijdens de namiddag zijn we van maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar van 13.00 tot 17.00 u.
en op vrijdag tot 16.30 u.
U kan terecht bij de volgende medewerkers:
Administratie huurders en kandidaat-huurders
Maggy Geldof
03 771 10 33
maggy.geldof@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
Els Hens
03 771 59 99
els.hens@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
Ann De Waele
03 710 59 96
ann.de.waele@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
Sociale dienst
Eva Reynaert
Stanny Audenaert
Marjolijn Verhelst

03 710 59 91
03 710 59 90
03 710 59 94

eva.reynaert@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
stanny.audenaert@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
marjolijn.verhelst@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be

Technische dienst
Wim Steveninck
Stanny Audenaert

03 710 59 92
03 710 59 90

wim.steveninck@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be
stanny.audenaert@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be

Dirk Pannier en Patrick Heerwegh (onderhoudsmedewerkers)
Directie
Etienne Audenaert 03 771 10 33

info@bouwmaatschappij-temse.woonnet.be

U kan terecht bij de voorzitter van de raad van bestuur op afspraak:
Koen De Clercq
0474 74 88 59
koen.de.clercq@scarlet.be
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Met dank aan:
De provincie Antwerpen voor het mogen overnemen van het concept van de Ziezo!-brochure.
Bibliografie:
De provincie Antwerpen, Ziezo! Handig boekje voor huurders.

