HERSTELLINGEN
& ONDERHOUD
van je sociale woning.

Technisch zakboekje
voor huurders van WoninGent

Inleiding
Als huurder heb je soms vragen over jouw woning:
 Wat zijn mijn rechten en plichten?
 Wie moet schade aan mijn woning herstellen?
 Wie moet herstellingen betalen?
 Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
 Waar vind ik hulp bij een defect in mijn woning?
In dit Technisch zakboekje voor de huurder geeft WoninGent
een antwoord op je vragen over onderhoud en herstellingen.
Je vindt ook heel wat nuttige tips om je woning te onderhouden.
Wie goed geïnformeerd is, kan veel problemen voorkomen
of beter aanpakken. Hou dit boekje heel goed bij.
Het zal zeker nog van pas komen!

3

Deel 1
Rechten en plichten......................................... p. 7
Hier staat beschreven wat jij als huurder moet doen en wat WoninGent als
verhuurder moet doen.

Deel 2
Herstellingen en onderhoud......................... p. 15
In dit deel vind je alles terug over herstellingen en onderhoud.
Welke klusjes zijn voor jou en welke werken moet WoninGent doen?
Een symbool vertelt wie welke werken moet (laten) uitvoeren:

HERSTELLINGEN VOOR WONINGENT
Meestal zijn dit herstellingen als gevolg van normale slijtage,
ouderdom of overmacht.

HERSTELLINGEN VOOR DE HUURDER
Dit zijn dikwijls kleinere herstellingen en je moet ze als huurder
zelf betalen. Bijvoorbeeld een kapotte lamp, een verloren sleutel
of een verstopte spoelbak. Ook als er iets kapot gaat door slecht
onderhoud is dit voor de huurder.

HERSTELLINGEN VOOR EEN ONDERHOUDSFIRMA
Dit zijn alle herstellingen aan de centrale verwarming en aan
toestellen voor warm water.
Je vindt in dit deel ook alles wat je moet weten om je woning goed te onderhouden.
Er staan bijvoorbeeld handige tips om op eenvoudige wijze je woning in goede staat
te houden en waarschuwingen wat je zeker niet mag doen.
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Deel 3
Werken ten laste van de huurder................. p. 71
Kan of wil je een ‘herstelling voor de huurder’ niet doen? WoninGent kan
sommige van die herstellingen voor jou doen. Hiervoor moet je wel betalen.
In dit deel vind je nog eens duidelijk opgesomd welke onderhouds- en
herstellingswerken ten laste zijn van de huurder.

Deel 4
Enkele nuttige adressen................................ p. 79
Helemaal achteraan vind je nog enkele nuttige adressen van karwei- en
klusjesdiensten.
Vind je het antwoord op je vraag niet in dit Technisch zakboekje voor de
huurder? Dan kan je altijd nog contact opnemen met de technische dienst
van WoninGent. Op de website www.woningent.be vind je alle correcte
contactinformatie.

Dit symbool betekent “NIET VERGETEN”. Dit symbool staat
bij zaken die je niet mag vergeten om te doen.
Dit symbool betekent “OPGELET!”. Dit symbool staat bij
belangrijke weetjes. Lees aandachtig de informatie waar
dit symbool bij staat.
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Deel 1
Rechten en plichten
m.b.t. herstellingen
1. Rechten en plichten van WoninGent

8

2. Rechten en plichten van de huurder

11
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1. Rechten en plichten van
WoninGent m.b.t. herstellingen
WoninGent geeft de woning ’in goede staat
van onderhoud’ aan de huurder.
Toch kan de woning nog gebreken vertonen. Deze gebreken betekenen
niet dat de woning niet in goede staat is. Daarom wordt bij het begin en
het einde van de huurperiode een plaatsbeschrijving opgemaakt. Tijdens
de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst controleert
een medewerker van WoninGent samen met jou je woning: we controleren
bijvoorbeeld welke ramen er zijn, welke vloerbekleding …
We controleren ook of er al gebreken zijn aan de woning voor je er komt wonen.
Noteer samen met de medewerker van WoninGent alle zichtbare gebreken van
je nieuwe woning in de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst.
Hou dit plaatsbeschrijvingsformulier goed bij. Als je later beslist om te verhuizen,
dan gaat er opnieuw een plaatsbeschrijving door. Dit is de plaatsbeschrijving bij
de beëindiging van de huurovereenkomst. We controleren dan of je schade hebt
aangebracht aan je woning. Als er bijkomende gebreken worden vastgesteld,
kan het zijn dat jij de herstelling moet betalen.
Woon je net in je woning en merk je toch nog gebreken die niet op het
plaatsbeschrijvingsformulier staan? Dan moet je deze binnen de maand aan
WoninGent melden.

WoninGent controleert je woning
op onderhoud.
WoninGent heeft het recht om te controleren of je jouw woning goed
onderhoudt. Je krijgt vooraf een brief of telefoon. Je moet WoninGent toegang
geven tot je woning. Binnen de 8 dagen na het verzoek bepaal je samen met
WoninGent de bezoekdag en het uur van het bezoek. Een medewerker van
WoninGent komt dan kijken naar je woning.
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WoninGent doet de ’herstellingen
voor WoninGent’.
Een aantal herstellingen moeten worden uitgevoerd door WoninGent.
Dit betekent dat WoninGent ervoor zorgt dat de herstellingen gebeuren en
dat WoninGent deze herstellingen ook betaalt. In deel 2 van dit Technisch zakboekje
voor de huurder vind je de herstellingen die door WoninGent worden uitgevoerd.
De herstellingen door WoninGent worden aangeduid met

.

Is er in je woning ingebroken en is er schade aan de woning?
Laat zeker de schade vaststellen door de politie. De politie zal een proces-verbaal
(PV) opstellen. Het is belangrijk dat je dit PV zo snel mogelijk aan WoninGent
bezorgt. WoninGent brengt dan de verzekeringsmaatschappij op de hoogte en
zorgt ervoor dat de schade aan de woning wordt hersteld.

 oninGent komt in je woning om
W
noodzakelijke of dringende onderhoudsen herstellingswerken uit te voeren.
Medewerkers van WoninGent of een door WoninGent aangestelde aannemer
hebben het recht om in je woning te komen om herstellingen
of onderhoudswerken uit te voeren. Je krijgt vooraf een brief of telefoon.
Je moet WoninGent toegang geven tot je woning.
Wat als je niet thuis kan zijn?
 Vraag aan een familielid, buur of een vriend of zij de medewerker
van WoninGent of de aannemer kunnen binnenlaten.
 Verwittig WoninGent minimum 1 dag op voorhand als niemand aanwezig
kan zijn.

Deel 1 Rechten en plichten m.b.t. herstellingen Rechten en plichten van WoninGent
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Ben je niet thuis op het afgesproken tijdstip en heb je WoninGent niet verwittigd
dat er niemand aanwezig kon zijn? Dan zullen onvermijdelijk kosten worden
aangerekend, ook al zijn er geen werken uitgevoerd. Het gaat om gemaakte
verplaatsingskosten en werkuren van de werknemers, met een minimum van
32,50 euro. De medewerkers en/of de aannemer hebben immers tijd verloren
door zich naar jou te verplaatsen terwijl je niet thuis was.
Als de medewerker van WoninGent of de aannemer die de noodzakelijke
en/of dringende werken moet uitvoeren niet in je woning kan, zal WoninGent
een juridische procedure starten, aangezien de werken moeten gebeuren.

WoninGent biedt je een andere woning aan als
je woning v ernieuwd wordt.
Als WoninGent je woning renoveert, kan je niet altijd in je woning blijven.
WoninGent zal je dan definitief of tijdelijk een andere woning aanbieden.

WoninGent kan je huurcontract opzeggen.
WoninGent zal je huurcontract opzeggen als je de bepalingen uit de
huurovereenkomst, het Reglement van Inwendige Orde en het Technisch
zakboekje voor de huurder niet naleeft.
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2. Rechten en plichten van de
huurder m.b.t. herstellingen
Jij doet de ‘herstellingen voor de huurder’.
Er zijn ook herstellingen die jij als huurder moet doen. Dat betekent dat je ervoor
moet zorgen dat de herstellingen gebeuren. Je betaalt deze herstellingen ook
zelf. In deel 2 van dit Technisch zakboekje voor de huurder vind je een overzicht
van de herstellingen die jij moet doen.
De herstellingen voor de huurder worden aangeduid met

.

Je hebt drie keuzes:
 Je doet de kleine herstellingen zelf. Dit kan als je de nodige aantoonbare
technische kennis hebt. In sommige LDC (Lokale Dienstencentra van OCMW
Gent) is er een klusjesdienst.
 Je laat de herstellingen uitvoeren en betaalt dit zelf. De werken kunnen
uitgevoerd worden door een vakman, door een erkende klusjesdienst
of door leerwerkplekken. Voor gas-, water- en elektriciteitsleidingen is
de uitvoering door een vakman verplicht.
 Je kan in sommige gevallen de herstelling door WoninGent laten uitvoeren.
Je betaalt WoninGent voor deze herstelling. WoninGent rekent de volledige
prijs van de herstelling aan. De kostprijs van de herstelling kan je consulteren
in de tarieflijst van WoninGent.
Heb je een factuur van de herstelling? Dan raden we aan om die twee jaar
bij te houden.

Herstellingen voor rekening van WoninGent:
meld dit direct!
Is er in je woning iets defect en moet WoninGent dit herstellen?
Verwittig WoninGent dan onmiddellijk. Dit noemen we de meldingsplicht.
Als je WoninGent niet onmiddellijk verwittigt, kan de schade groter worden.
In dat geval zal jij de kosten voor deze extra schade moeten betalen.
Bijvoorbeeld: Als je niet meldt dat er water insijpelt langs jouw raam,
kan je verantwoordelijk worden gesteld voor waterschade en dan moet
jij de herstelling betalen.

Deel 1 Rechten en plichten m.b.t. herstellingen Rechten en plichten van de huurder
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WoninGent registreert iedere telefonische melding. Bij iedere melding via e-mail
krijg je een ontvangstbevestiging.
Als huurder ben je verplicht om de vakmensen van WoninGent of van
een door WoninGent aangesteld bedrijf in je woning binnen te laten.

Bij het einde van de huurovereenkomst laat je jouw
woning achter ’in goede staat van onderhoud’.
Als je je woning verlaat, onderzoeken we of er gebreken in de woning zijn.
Die gebreken schrijven we op in de plaatsbeschrijving bij de beëindiging van
de huurovereenkomst. Als deze gebreken niet vermeld staan in je
plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst, dan kan WoninGent
hiervoor kosten aanrekenen. Gaat het over defecten die jij als huurder moet
betalen, dan trekt WoninGent de kosten voor de herstelling af van je waarborg.

Je vraagt veranderingswerken schriftelijk
aan bij WoninGent.
Wil je iets aan je woning veranderen, bijvoorbeeld een nieuwe keuken of
badkamer plaatsen? Dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij WoninGent.
Je krijgt dan een brief of je dit mag of niet. Krijg je geen schriftelijk akkoord,
dan mag je de werken niet uitvoeren.
Heb je de werken niet aangevraagd of geen schriftelijk akkoord gekregen
van WoninGent en doe je de werken toch? Dan kan WoninGent eisen dat je alles
terug afbreekt en dat je de woning in de oorspronkelijke staat herstelt.
Je moet deze werken zelf betalen.
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Gooi afval op de juiste manier weg.
Het is belangrijk dat je jouw afval goed sorteert en op de juiste manier aanbiedt
aan IVAGO. Stop je afval in de juiste IVAGO-zak. Zijn er afvalcontainers in
je gebouw? Plaats dan je IVAGO-zak met restafval en PMD, je papier en karton
en je glas in de juiste container.
Sluikstorten of het gebruik van niet-reglementaire zakken kan streng
beboet worden!

Voorkom ongedierte.
Ongedierte zoals ratten, muizen en kakkerlakken kan je voorkomen door je
woning regelmatig te poetsen. Vind je ondanks het poetsen toch ongedierte
in je woning, bestrijd dit dan op tijd. Lukt het niet, verwittig dan onmiddellijk
WoninGent.
Als je je woning niet goed onderhoudt en niet regelmatig poetst,
kan WoninGent je huurcontract opzeggen.

Deel 1 Rechten en plichten m.b.t. herstellingen Rechten en plichten van de huurder
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‘Wie doet wat’ in symbolen
WoninGent bekijkt wat de oorzaak is van het probleem en van de herstelling die
nodig is. De oorzaak bepaalt wie de herstelling moet betalen: jij of WoninGent.
Je zal in dit Technisch zakboekje voor de huurder de volgende symbolen
tegenkomen:
WoninGent voert deze werken uit. De kosten van deze werken zijn voor
WoninGent.
Jij, de huurder, voert deze werken uit of laat deze uitvoeren. Als je dat wenst,
kan WoninGent deze werken voor jou uitvoeren of laten uitvoeren. De kosten
van de werken zijn voor de huurder. Dit betekent dat jij de herstelling betaalt.
Een onderhoudsfirma voert deze herstellingen uit. Deze onderhoudsfirma is
aangeduid door WoninGent. De betaling wordt per onderdeel verduidelijkt.

Hebben jij zelf, je huisgenoten, je bezoekers of je huisdieren schade
veroorzaakt? Dan zal je altijd zelf de kosten van de herstellingswerken
moeten betalen. Het doet er dan niet toe wie de schade heeft hersteld:
jijzelf, WoninGent of een onderhoudsfirma. Jij betaalt als huurder
de rekening. Je draagt dus het beste goed zorg voor je woning.
Dit is ook zo wanneer de schade een gevolg is van een gebrek aan
onderhoud door de huurder of van een verkeerd gebruik door de huurder.
Ook als je vergat om eerdere kleine schade te melden, waardoor de schade
groter wordt, betaal je als huurder de herstelling.
Dit heet de meldingsplicht.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud
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SCHRIJNWERK
1.1

Keukenkasten
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1.2

Deur- en kastscharnieren
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1.3

Binnendeuren
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1.4

 uitendeur, tuinpoortje of inkomdeur
B
appartement
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1.5

Sloten en sleutels
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1.6

Ramen
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1.7

Rolluiken
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1.8

Veluxramen
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1.9

Trappen
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1.10 Garagepoort

25
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Huurder

WoninGent

Onderhoudsfirma

Opgelet

Niet vergeten

1.1 Keukenkasten
Wie doet de herstelling?
 De bewegende delen van de kast (ladegeleiders,
scharnieren …) zijn kapot of zitten los.
 De handvaten zijn kapot of zitten los.
 De kastdeuren zijn beschadigd.

1.1

 Er is schade aan de kast door een breuk in een niet-bereikbare leiding.
 Er is schade aan de kast door opstijgend vocht.

Hoe onderhouden?
Poets om de 2 maanden de buitenkant, de binnenkant en de legplanken
van de kasten met weinig water en een zacht schoonmaakmiddel.
Laat even inwerken en veeg het vuil weg. Gebruik geen harde schuurspons.
Maak de kast goed droog.

Je mag de keukenkasten niet schilderen.

1.2 Deur- en kastscharnieren
Wie doet de herstelling?
 De scharnieren ontbreken of zitten los.
 De scharnieren zijn kapot, afgebroken
of versleten.

1.2

Hoe onderhouden?
Smeer de scharnieren om de 6 maanden zorgvuldig in met fijne smeerolie.

Je mag de scharnieren niet schilderen.
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1.3 Binnendeuren
Wie doet de herstelling?
 Er zit vuil onder de deur.
 De deurklink zit los.
 De deur is beschadigd.
 Het deurslot is kapot.
 De deur sleept, omdat de vloer omhoog komt.

1.3

Hoe onderhouden?
Poets de binnendeuren om de 6 maanden met weinig water en een zacht
schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.
Het is aan te raden geverfde deuren om de 5 jaar in een lichte kleur te verven.

Deuren in aluminium of kunststof mag je niet schilderen!
Was ze alleen af met water.
Je mag geen gaten boren in de binnendeuren.

1.4 Buitendeur, tuinpoortje
of inkomdeur appartement
Wie doet de herstelling?
 Er zit vuil onder de deur.
 De deurklink zit los.
 De deur is beschadigd.
 Het deurslot is kapot.
 De deur sleept, omdat de vloer omhoog komt.

1.4

 De deur is rot of versleten.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Schrijnwerk
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Hoe onderhouden?
Poets de buitendeuren om de 6 maanden met weinig water en een zacht
schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.
Verwijder regelmatig het vuil van onder de deur.
Schilder de binnenkant van geverfde deuren om de 5 jaar in een lichte kleur.
Deuren in aluminium of kunststof mag je niet schilderen!
Was ze alleen af met water.
Je mag geen gaten boren in de deuren. Wil je een spion (kijkgat)
in de buitendeur of de inkomdeur van je appartement plaatsen?
Dit moet je vooraf schriftelijk aanvragen bij WoninGent.
Je hebt de schriftelijke toestemming van WoninGent nodig.

1.5 Sloten en sleutels		
Wie doet de herstelling?		
 De sleutel is kapot of verloren.
 De cilinder is kapot en moet vervangen worden.
 Het sleutelgat is kapot. 		
 Het slot is volledig kapot (inclusief de vergrendeling
in het deurkader).

1.5

Hoe onderhouden?		
Smeer de sloten om de 6 maanden zorgvuldig in met fijne smeerolie.

Als je sleutel niet past, moet je het slot laten nakijken.
Als je het slot beschadigt door de sleutel er toch in te steken,
zijn de kosten voor jou!
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1.6 Ramen
Wie doet de herstelling?		
 Er is vocht (condens) aan de binnenkant van de ruiten.
 Het glas is gebroken of gescheurd.
 De raamklink is gebroken of zit los. 		
 Het sluitsysteem is volledig kapot.
 Er is vocht (condens) tussen het dubbel glas.

1.6

 Het raamkozijn is rot.
 De buitenkant van geschilderde houten ramen moet
opnieuw worden geschilderd.

Hoe onderhouden?		
Maak om de 6 maanden verstopte afvoergaatjes open met een breinaald.
Poets de ramen elke maand met water en een zacht schoonmaakmiddel.
Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.
Smeer de scharnieren om de 6 maanden zorgvuldig in met fijne smeerolie.
Schilder om de 5 jaar de binnenzijde van geschilderde houten ramen.

Ramen in aluminium of kunststof mag je niet schilderen!
Je mag houten ramen niet in een felle kleur schilderen.
De verf moet geschikt zijn voor houten ramen, zoals bv. (gebroken) wit,
lichtbeige of –geel, beits …
Je mag geen gaten boren in de ramen.
Vervang gescheurd of kapot glas door hetzelfde soort glas.
Verlucht je woning elke dag. Ventileer vooral de keuken,
de slaapkamers en de badkamer goed. Zo voorkom je vocht
(condens) op de ramen en schimmel op de muren.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Schrijnwerk
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1.7 Rolluiken
Wie doet de herstelling?		
 Het rolluik zit vast.
 Het lint van het rolluik zit vast. 		
 Een lat van het rolluik is afgebroken.

1.7

 De draai-as (stang waarop het rolluik draait)
is gebroken.
 De geschilderde houten rolluiken moeten geschilderd worden.

Hoe onderhouden?		
Poets regelmatig de buitenkant van de rolluiken met water en een zacht
schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.

Schilder nooit zelf de rolluiken.
Je mag kunststof rolluiken nooit schilderen!

1.8 Veluxramen		
Wie doet de herstelling?		
 Er is vocht (condens) aan de binnenkant
van de ruiten.
 Het glas is gebroken of gescheurd.
 De raamklink zit los of is gebroken. 		

1.8

 Een scharnier of de raamklink zijn kapot.
 Er zit vocht (condens) tussen het dubbel glas.
 Er is een lek aan het raam.		

Hoe onderhouden?		
Poets de ramen om de 6 maanden met water en een zacht schoonmaakmiddel.
Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.
Smeer de scharnieren om de 6 maanden zorgvuldig in met fijne smeerolie.

Je mag een veluxraam nooit vernissen of verven!
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1.9 Trappen
Wie doet de herstelling?		
 De trapleuning zit los. 		
 De trede is kapot.

1.9

 De trap is rot.
 Er zit houtworm in de trap. 		

Hoe onderhouden?		
Stof de trap om de 2 weken af. Je kan de trap ook poetsen
met een zacht schoonmaakmiddel. Maak goed droog.

Schilder nooit een geverniste trap!

1.10 Garagepoort		
Wie doet de herstelling?		
 Er zijn deuken in de garagepoort.
 De poort is doorgeroest.
 De poort sluit niet meer.

1.10

 De vloerlat is kapot of zit los.
 De veren van de garagepoort zijn kapot.

Hoe onderhouden?		
Poets de garagepoort regelmatig. Gebruik nooit een harde schuurspons.

Garagepoorten in metaal of kunststof mag je niet schilderen!

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Schrijnwerk
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INRICHTING
VAN DE WONING
2.1. Vloeren (linoleum, steen)

28

2.2. Plinten

28

2.3. Gordijnen

29
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Huurder

WoninGent

Onderhoudsfirma

Opgelet

Niet vergeten

2.1 Vloeren (linoleum, steen)
Wie doet de herstelling?
 Er zijn schrammen, vlekken, scheuren of gaten
in de vloer.
 De voegen van linoleumvloeren zijn los.

2.1
 Er zijn scheuren in de vloer door een vloerverzakking.

Hoe onderhouden?
Poets een tegelvloer elke week met water en een schoonmaakmiddel
voor vloeren. Maak goed droog.
Poets een linoleumvloer elke week met weinig water. Maak goed droog.

Plaats geen zware voorwerpen met smalle poten of snijdende
uiteinden op een linoleumvloer.
Laat geen harde voorwerpen vallen op een tegelvloer.
Bevestig zachte beschermvoetjes onder meubels om scheuren
en krassen op vloeren te voorkomen.

2.2 Plinten
Wie doet de herstelling?
 De plinten zitten los door beschadiging
of slecht onderhoud.
 Er zijn krassen of barsten in de plinten.

2.2
 De plinten zitten los door zetting of opstijgend vocht.

Hoe onderhouden?
Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek. Maak goed droog.
Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar.

28
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Schilder plinten niet in een felle kleur.
Geschilderde plinten moet je opnieuw schilderen.
Geverniste plinten moet je opnieuw vernissen.

2.3 Gordijnen
Wie doet de herstelling?
 Gordijnen aanbrengen of vervangen.
 Gordijnrails aanbrengen en vervangen.

2.3

Je mag geen gordijnrails vastmaken aan deuren.
Je mag gordijnen niet ophangen met nagels, duimspijkers (punaises)
of kleefband. Gebruik altijd een gordijnstang of gordijnrails.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Inrichting van de woning
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VERWARMING
3.1. Gasmeter en gasleidingen

32

3.2. Ketel van de centrale verwarming (cv)
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3.3. Geiser in de badkamer

33

3.4. Radiatoren
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3.5. Thermostaat
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Huurder

WoninGent

Onderhoudsfirma

Opgelet

Niet vergeten

3.1 Gasmeter en gasleidingen
Wie doet de herstelling?
 Het verzegelingslood van de gasmeter is gebroken.
 De teller of hoofdkraan is kapot.
 Er is een lek in een flexibele gasleiding naar het fornuis.
 Er is een lek in de gasleiding achter de meter
(= gasleiding van de meter naar de woning).

3.1

Hoe onderhouden?
Ben je voor langere tijd afwezig? Sluit dan de gastoevoer af.

Plaats nooit zelf gasleidingen!
Heb je een gaslek?
• Gebruik geen elektrische toestellen, open voorzichtig ramen
en deuren om te verluchten, maak geen vonken of open vlam,
sluit de gastoevoer af.
• Verlaat dan het gebouw met je gezin en ga zeker vijftig meter
verder.
• Probeer je buren te verwittigen.
• Verwittig dan onmiddellijk na het nemen van deze voorzorgsmaatregelen eerst de netbeheerder EANDIS (0800 65 065) en daarna
WoninGent.
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3.2 Ketel van de centrale verwarming (cv)
Wie doet de herstelling?
 Alle problemen met de cv-ketel.

Hoe onderhouden?
Je moet een onderhoudscontract afsluiten met een
onderhoudsbedrijf. Dat staat in voor het wettelijk
voorziene onderhoud van de cv-ketel.

3.2

Je mag het onderhoud van de cv-ketel nooit zelf uitvoeren!
Plaats geen brandbare materialen in een zone van 60 cm rond
de cv-ketel.
Werk niet zelf aan de cv-ketel. Als je zelf schade aan de cv-ketel veroorzaakt, zal WoninGent de herstellingskosten aan jou doorrekenen.

3.3 Geiser in de badkamer		
Wie doet de herstelling?		
 Alle problemen met de geiser (gasboiler).

Hoe onderhouden?		
WoninGent heeft een onderhoudscontract afgesloten
met onderhoudsbedrijven. Die doen het onderhoud
van de geiser (gasboiler) zoals de wet voorschrijft.
De kosten zijn ten laste van de huurder.

3.3

Plaats nooit zelf een gasboiler!

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Verwarming
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3.4 Radiatoren.
Wie doet de herstelling?		
 De radiator zit los, omdat zware voorwerpen
op de radiator zijn geplaatst.
 De radiatorkraan zit vast door gebrekkig onderhoud.
 De radiator is kapot (wordt niet warm of blijft warm).
 De radiator zit los.
 De radiator is versleten.

3.4

 De radiatorkranen zijn versleten of lekken.

Hoe onderhouden?		
Draai de radiatorkranen minimum elke maand eens open en dicht.
Zo vermijd je dat de kranen komen vast te zitten.

Plaats geen voorwerpen op de radiator. Dit kan de radiator doen
loskomen. Bovendien kan de radiator dan minder warmte afgeven
aan de omgeving.
Hang geen natte kleren of handdoeken op de radiator.
Zo vermijd je roest.
Verwijder geen radiatorkranen!
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3.5 Thermostaat
Wie doet de herstelling?
 De batterij is kapot of leeg.
 De thermostaat is kapot of hangt los.

3.5

Hoe onderhouden?
Vervang op tijd de batterij van de thermostaat.

Laat je woning nooit afkoelen onder 10° C.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Verwarming
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4.1 Watermeter en waterleidingen
Wie doet de herstelling?
 Het verzegelingslood van de watermeter
is gebroken.
 De teller of hoofdkraan zijn kapot.

4.1
 Er is een lek in de waterleidingen.

Hoe onderhouden?
Ben je voor langere tijd afwezig? Sluit dan de watertoevoer af
door de hoofdkraan dicht te draaien.
Staat de watermeter in een onverwarmde ruimte? Doe er in de winter
dan een deken of isolatiemat rond. Zo kan de meter niet bevriezen.

Werk niet zelf aan de watermeter en de waterleidingen.

4.2 Lavabo, bad, douche en spoelbak
Wie doet de herstelling?
 De stop van de lavabo of het bad is kapot.
 De stang van de douche is kapot.
 Het douchegordijn is kapot of beschimmeld.
 Er zijn verstoppingen door haren, etensresten, olie, vetten …
 Er is een lek in een afvoerbuis of sifon waar je zelf bij kan.
 De silicone dichting is versleten (en eventuele
waterschade als gevolg daarvan).

4.2

 Het bad, de douche, lavabo en spoelbak zijn versleten of beschadigd
en moeten vervangen worden.
 Er is een lek in een afvoerbuis of sifon waar je zelf niet bij kan.
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Hoe onderhouden?
Reinig en droog de lavabo, het bad, de douche en de spoelbak na elk gebruik.
Verwijder haren en etensresten uit de afvoer. Giet geen olie of vetten
in de afvoer.
Reinig regelmatig de afvoer door er een bio-afbreekbaar, niet-bijtend
ontstoppingsmiddel in te gieten. Lees goed de gebruiksaanwijzing
op de verpakking van het ontstoppingsmiddel.
Poets de lavabo, het bad, de douche en de spoelbak elke week met
de juiste schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen bijtende producten of een harde schuurspons om het bad,
de lavabo, de douche of de spoelbak te reinigen of te poetsen.

4.3 Wc
Wie doet de herstelling?
 De wc is verstopt door papier, wc-blokje, olie, vet,
voorwerp …
 De wc-pot of wc-bril zitten los.
 De wc-bril is beschadigd of kapot.
 De vlotter is kapot.
 De spoelbak vult niet genoeg met water.
 Er is aanslag in de wc-pot (kalk, uitwerpselen …).

4.3

 Er is een lek in de waterleiding of de wc-pot.
 De wc-pot is kapot.
 Er is een verstopping door een leidingbreuk.
 De dichtingen zijn kapot of verhard.

Hoe onderhouden?
Poets de wc elke week met de juiste schoonmaakmiddelen.
Gooi geen frietvet, olie, maandverband, tampons, pampers,
vochtige doekjes, sigarettenpeuken of etensresten in de wc.
Dit kan voor verstopping zorgen.
Gebruik geen bijtende producten of een harde schuurspons
om de wc-pot te reinigen.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Sanitair
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4.4 Afvoerleidingen van keukenaanrecht,
lavabo, bad …
Wie doet de herstelling?
 Er is een verstopping door olie, vet, etensresten,
voorwerp, papier …
 Er is een lek in de afvoerbuis.
 Er is een verstopping door een leidingbreuk.

4.4

Hoe onderhouden?
Reinig regelmatig de afvoer door er een bio-afbreekbaar, niet-bijtend
ontstoppingsmiddel in te gieten. Lees goed de gebruiksaanwijzing op
de verpakking van het ontstoppingsmiddel.

Gooi geen olie of etensresten in de afvoer.
Dit kan voor verstopping zorgen.

4.5 kranen
Wie doet de herstelling?
 De kraan of delen van de kraan zitten los.
 De kraan is verkalkt.
 Het zeefje in de kraanmond is vuil.
 De toevoerleiding van de kraan zit vast.

4.5

 De silicone dichting is versleten.
 De leidingen zijn verkalkt.

Hoe onderhouden?
Poets de kranen van de keuken, het bad en de lavabo elk jaar met azijn.
Azijn verwijdert kalk.
Laat in de winter het water af van buitenkranen en doe een deken of isolatiemat
rond de buitenkraan.
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4.6 Spiegels
Wie doet de herstelling?
 Er zijn vlekken op de spiegel.
 De spiegel is gebroken.
 De bevestiging van de spiegel is kapot.
 De spiegel moet vervangen worden door slijtage.

Hoe onderhouden?

4.6

Poets de spiegel elke week met water en
een schoonmaakmiddel. Maak goed droog.

4.7 Elektrische boilers
Wie doet de herstelling?
 De boiler is defect door slecht onderhoud.
 De veiligheidsklep moet worden gecontroleerd.
 De boiler moet worden ontkalkt.
 De boiler is defect door slijtage.

Hoe onderhouden?

4.7

Laat jaarlijks de veiligheidsklep controleren.
Laat om de 2 jaar het toestel ontkalken.
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5.1 Dorpels, tabletten
en vensterbanken
Wie doet de herstelling?
 Er is schade door stoten of overbelasting.
 Vlekken, vuil of mosbegroeiing.

5.1

 De dorpel, tablet of vensterbank zitten los
of zijn gebroken.

Hoe onderhouden?
Schrob elk jaar de dorpels, tabletten en vensterbanken met water en zeep
of bleekwater.

Gebruik nooit bijtende producten voor het reinigen van dorpels,
tabletten en vensterbanken.

5.2 Bepleistering van muren
en plafonds
Wie doet de herstelling?
 De bepleistering is beschadigd.
 Er zijn putten of gaten in de bepleistering
door stoten, boringen, spijkers, schroeven …
 Er is schimmel op de muur door condens.
 Alle beschadigingen aan de muren tot op 1 m hoogte
(behalve vochtschade door opstijgend vocht).
 Er is vochtschade door opstijgend vocht.
 Er valt bepleistering van het plafond of de muur.
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5.2

Hoe onderhouden?
Verlucht elke dag je woning: plak de verluchtingsroosters nooit af,
zet minimum 2 maal per dag een kwartier alle ramen open,
zet de verwarming in koude kamers steeds op een basistemperatuur, enzovoort.
Zo voorkom je vocht en schimmels. Wil je meer informatie over goed verluchten?
Dan kan je die vragen aan WoninGent.
Poets elk jaar het plafond met weinig water en een schoonmaakmiddel.
Maak goed droog.
Je mag de muren schilderen of behangen.

Plafonds mag je nooit behangen.
Je mag het plafond niet verlagen.
Plafonds mag je enkel in een lichte kleur schilderen.
Je mag geen tegels of planken bevestigen op de muren
of plafonds.
Je mag behang niet overschilderen! Verwijder eerst alle behang als
je wilt schilderen.

5.3 Kelder
Wie doet de herstelling?
 Er is vochtschade doordat de waterdichtheid
niet goed is.

Hoe onderhouden?
Veeg de kelder minstens om de 6 maanden.

5.3

Je mag geen gaten boren in de keldermuren, ook niet om rekken
op te hangen.
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5.4 Muurtegels
Wie doet de herstelling?
 Er zijn vlekken op muurtegels.
 De muurtegels zijn gebarsten of gebroken.
 De muurtegels zitten los.

5.4

Hoe onderhouden?
Poets de muurtegels elke week met weinig water en een niet-bijtend
schoonmaakmiddel.

Een bad is geen douche! Gebruik je bad niet als douche als
de muurtegels niet tot aan het plafond komen.

5.5 Gevels
Wie doet de herstelling?
 Er zijn problemen met de gevel.

5.5

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 schilderen.
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5.6 Balkon en traliewerk
Wie doet de herstelling?
 Onderdelen van de leuning of de tralies zijn kapot
of zitten los.
 Stukken beton of andere onderdelen van het balkon
zijn losgekomen.

Hoe onderhouden?
Reinig elk jaar de afvoer van het balkon.

5.6

Poets elk jaar de leuningen en het traliewerk.

Let op dat er geen voorwerpen van je balkon kunnen vallen
(eventueel tussen het traliewerk door). Dit kan mensen die onder
je balkon lopen verwonden.
Je mag geen te zware voorwerpen (bijvoorbeeld zware bloembakken)
op het balkon plaatsen of aan de balustrade bevestigen.
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6.1 Elektriciteitsmeter
Wie doet de herstelling?
 Er zijn problemen met de elektriciteitsmeter.

Zijn er problemen met
de elektriciteitsmeter?
Verwittig onmiddellijk WoninGent.

6.1

6.2 Lichtschakelaars
Wie doet de herstelling?
 De lichtschakelaar zit los of is kapot.
 De lichtschakelaar is versleten.

6.2

Hoe onderhouden?
Poets de lichtschakelaars om de 6 maanden met een licht vochtige doek.
Wring de vochtige doek voor het gebruik goed uit, zodat er geen waterdruppels
meer in de doek zijn.

Je moet heel voorzichtig zijn met water in de buurt van elektriciteit.
Je mag de lichtschakelaars niet schilderen!
Je mag geen lichtschakelaars bijplaatsen zonder de toestemming
van WoninGent.
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6.3 Stopcontacten
Wie doet de herstelling?
 Het stopcontact zit los of is kapot.
 Het stopcontact is versleten.

6.3

Hoe onderhouden?
Poets de stopcontacten om de 6 maanden met een licht vochtige doek.
Wring de vochtige doek voor het gebruik goed uit zodat er geen waterdruppels
meer in de doek zijn.

Je moet heel voorzichtig zijn met water in de buurt van elektriciteit.
Je mag de stopcontacten niet schilderen!
Je mag geen stopcontacten bijplaatsen zonder de toestemming
van WoninGent.

6.4 Lichtpunten en lamphouders
Wie doet de herstelling?
 De lamp is kapot.
 De lamphouder is kapot of zit los.
 Het lichtpunt is kapot door een elektrische storing
op de leiding.

6.4

Je mag de wachtdraden niet afknippen! Wachtdraden zijn
de elektrische draden die uit de muur of het plafond komen op
de plaats van het lichtpunt.
Je mag geen bijkomende elektrische leidingen plaatsen zonder
de toestemming van WoninGent.
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6.5 Zekeringkast
Wie doet de herstelling?
 De zekering is gesmolten.
 Het deurtje van de zekeringkast
zit los of is kapot.

6.5

 De verliesstroomschakelaar is kapot.

Hoe onderhouden?
Poets elk jaar de zekeringkast met een droge doek.

Je mag een gesmolten zekering alleen vervangen door dezelfde soort
zekering, met hetzelfde aantal Ampère (A).

6.6 Keukentoestellen die
eigendom zijn van WoninGent
Wie doet de herstelling?
 De lampjes zijn kapot.
 De knoppen en leidingen zitten los
of zijn kapot.

6.6

 Het toestel hangt los.
 Het toestel is versleten.

Hoe onderhouden?
Vervang de filter van de dampkap om de 6 maanden.
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7.1 Dak (enkel bij woningen)
Wie doet de herstelling?
 De zichtbare isolatie (op zolder) is kapot.
 De waterdichting is kapot.
 De dakpannen zijn kapot of ontbreken.

7.1

 De isolatie is beschadigd door vochtinsijpeling.

Hoe onderhouden?
Houd je plat dak proper en verwijder regelmatig de bladeren.

Een plat dak voorzien van bitumineuze waterdichting (“roofing”)
is niet bedoeld om op te lopen. Dit kan de waterdichting beschadigen.

7.2 Schoorsteen (enkel bij woningen)
Wie doet de herstelling?
 De schoorsteen is verstopt door takken, bladeren …
 Het voegwerk is gebarsten of ontbreekt.
 De stenen zijn kapot of zitten los.

7.2

 De schoorsteen is gescheurd.

Hoe onderhouden?
Laat de schoorsteen elk jaar reinigen door een erkend schoorsteenveger.
Vraag hem om een attest van reiniging.

Kachels plaatsen en aansluiten op de schoorsteen moet gebeuren door
een erkend installateur.
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7.3 Dakgoten en regenpijpen
(enkel bij woningen)
Wie doet de herstelling?
 De dakgoot of regenpijp is verstopt.
 De regenpijp is ingedeukt.

7.3

 De dakgoot lekt.
 De dakgoot of regenpijp zitten los of zijn afgebroken.

Hoe onderhouden?
Maak je dakgoot tweemaal per jaar proper, liefst in december en in april.

Plaats geen voorwerpen tegen een regenpijp.
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8.1 Ventilatie- en verluchtingsroosters
Wie doet de herstelling?
 Het rooster zit los of ontbreekt.
 Het rooster is versleten of verroest.

8.1

Hoe onderhouden?
Maak de roosters aan de buitenzijde van de woning
regelmatig vrij.

Dek ventilatie- of verluchtingsroosters nooit af!

8.2 Brievenbus
Wie doet de herstelling?
 De brievenbus staat of hangt scheef.
 De sleutel van de brievenbus is kapot of ontbreekt.
 Het slot is kapot.
 De brievenbus is kapot (kast, klep of deurtje).

8.2

 De brievenbus is versleten of verroest.

Hoe onderhouden?
Poets je brievenbus regelmatig aan de binnen- en de buitenzijde.
Smeer het slot van de brievenbus en de scharnieren van de deur en
de klep 1 keer per jaar met fijne smeerolie.

60

WoninGent

8.3 Oprit, paden en terras
Wie doet de herstelling?
 Er zijn olievlekken op de tegels.
 De tegels zijn gebroken door een te zware belasting.
 Er zijn delen van het gras beschadigd.

8.3

 De tegels zitten los.
 De tegels zijn verzakt.
 Het voegwerk tussen de tegels komt los.

Hoe onderhouden?
Schuur opritten en paden om de 6 maanden. Gebruik bleekwater
om mossen op de tegels te verwijderen.

Rij nooit met motorvoertuigen op opritten of paden die niet gemaakt
zijn om motorvoertuigen te dragen. Zo ontstaan verzakkingen.

8.4 Tuin en voortuin
Wie doet de herstelling?
 Het gras maaien.
 Het onkruid verwijderen.
 Struiken, planten en hagen snoeien.

8.4

Hoe onderhouden?
Maai het gras minstens elke maand in de periode tussen
begin april en eind oktober.
Snoei struiken, planten en hagen minstens één keer per jaar.
Houd hagen lager dan 1,80 meter.
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Begraaf of verzamel geen afval in je tuin.
Zorg ervoor dat de begroeiing niet over de perceelgrens hangt
of groeit.
Je mag geen verhardingen (bv. grind, stenen, beton …) aanbrengen in je
tuin of voortuin zonder de schriftelijke toestemming van WoninGent.

8.5 Draadafsluitingen
Wie doet de herstelling?
 De draadafsluiting is doorgezakt.
 De draadafsluiting is kapot.

8.5
 De draadafsluiting is versleten
(doorgeroeste draden, scheef
staande draadstijl …).

Plaats geen voorwerpen tegen de draadafsluiting.
Zorg dat er geen planten door of in de afsluiting groeien.
Plant niets dichter dan 30 cm van de afsluiting.
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8.6 Regenputten en beerputten
Wie doet de herstelling?
 Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet.
 Je individuele beerput moet worden leeggemaakt
(bij woningen).

8.6
 Er is een verstopping door een breuk in
een ondergrondse leiding.
 Het putdeksel is kapot.
 De leidingen zijn verzakt.

Hoe onderhouden?
Houd de toegang tot de putdeksels vrij.

Werp geen voorwerpen in de leidingen of de putten.
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9.1 Liften
Wie doet de herstelling?
 Alle herstellingen aan mechanische
en elektrische of elektronische delen.
 Alle overige herstellingen.

9.1

In geval je in de lift geblokkeerd raakt, gebruik dan de noodtelefoon
in de lift en bel het nummer dat in de lift hangt.
Gebruik nooit de lift om te verhuizen.
Het is niet toegelaten om de liftdeuren in open stand te blokkeren.

9.2 Veiligheidskoepels
Wie doet de herstelling?
 Alle herstellingen.

9.2

Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen.
Alleen de brandweer mag deze openen.
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ONDERHOUDSTIPS
VOOR DE WONING
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Je woning goed onderhouden is een belangrijke verplichting.
Als je je woning niet goed onderhoudt, kan WoninGent 
je huurcontract opzeggen.
Bovendien is het veel aangenamer wonen in een nette en p
 ropere
woning, niet alleen voor jezelf en je familie, maar ook voor
je buren. Hieronder vind je enkele onderhoudstips voor de woning.

Elke week:
 Poets de vloeren met water en schoonmaakmiddel voor vloeren.
 Stofzuig de tapijten.
 Poets de spiegels met water en niet-schurend schoonmaakmiddel.
 Poets lavabo, bad, douche en spoelbak met water en een gepast
schoonmaakmiddel.
 Reinig de wc. Gebruik eventueel een beetje bleekwater.
 Poets muurtegels met water en een gepast schoonmaakmiddel.

Om de twee weken:
 Stof de trap af of reinig hem met een zacht schoonmaakmiddel.
 Maai het gras en verwijder het onkruid in de (voor)tuin. Het gras moet
gemaaid worden van begin april tot en met eind oktober.

Elke maand:
 Poets de ramen.
 Draai de radiatorkranen eens open en dicht.

Om de twee maanden:
 Poets de kasten en de inlegplanken met een vochtige doek.

Om de zes maanden:
 Schuur opritten en paden met een borstel en water. Gebruik eventueel wat
bleekwater.
 Was binnendeuren en buitendeuren af met een licht vochtige doek.
 Poets het glas en de omlijsting van veluxramen.
 Was de garagepoort af met water en een gepast schoonmaakmiddel.
 Smeer de bewegende delen van de garagepoort (assen, geleiders, rolletjes …)
in met wat smeerolie.
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 Veeg de kelder of je berging.
 Poets de plinten met een licht vochtige doek.
 Poets de lichtschakelaars en de stopcontacten met een droge doek.
 Vervang de filter van de dampkap.
 Reinig de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot droog is
en verwijder alle bladeren.

Elk jaar:
 Ontlucht de radiatoren.
 Reinig arduinen dorpels, tabletten en vensterbanken met water en een zacht
schuurmiddel. Gebruik geen bijtende producten.
 Maak de afvoergaten en de verluchtingsgaten van de ramen vrij waar nodig.
 Poets de buitenkant van de rolluiken met water.
 Ontkalk alle kranen met azijn.
 Was je gordijnen.
 Draai de kleine afsluitkraantjes aan de lavabo’s en de wc eens open en dicht.
 Reinig de zekeringenkast met een droge doek.
 Poets de leuningen en het traliewerk van de balkons met water. Let op voor
mensen die zich onder het balkon bevinden.
 Snoei struiken, planten en hagen.

Om de vijf jaar:
 Schilder de houten binnendeuren en de binnenkant van houten buitendeuren.
 Vernis of schilder houten plinten.

Niet alleen je eigen woning moet je goed onderhouden.
Ook de gemeenschappelijke delen van het gebouw moet je r especteren.
Als je in de gemeenschappelijke delen van het gebouw iets hebt
vuilgemaakt, moet je dat ook onmiddellijk opruimen.
Laat ook geen afval achter in de gemeenschappelijke delen
van het gebouw.

Deel 2 Herstellingen en onderhoud Onderhoudstips voor de woning
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Deel 3
Werken ten laste
huurder
WoninGent bekijkt wat de oorzaak is van het probleem en van
de herstelling die nodig is. De oorzaak bepaalt wie de herstelling
moet betalen: jij of WoninGent. Op de volgende pagina’s vind je
een overzicht van de werken ten laste van de huurder.

Hebben jij zelf, je huisgenoten, je huisdieren of je bezoekers schade
veroorzaakt? Dan moet je de kosten van de herstellingswerken altijd
zelf betalen. Het doet er dan niet toe wie de schade heeft hersteld:
jijzelf, WoninGent of een onderhoudsfirma. Jij betaalt als huurder
de rekening. Je draagt dus het best goed zorg voor je woning.
Dit is ook zo wanneer er schade is, omdat je je woning en de uitrusting
van je woning niet genoeg onderhoudt of verkeerd gebruikt.

Als huurder ben je verplicht om WoninGent onmiddellijk op
de hoogte te brengen van schade, ook als die schade het gevolg is
van slijtage door ouderdom. Dit heet de meldingsplicht.
Als je WoninGent niet tijdig verwittigt en de schade verergert,
dan kan je voor de extra schade aansprakelijk worden gesteld.
Dit betekent dat jij de extra schade zal moeten betalen.
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Afsluitingen

 Onderhoud en herstelling van scharnieren en sloten.

Afvoerpijpen en dakgoten

 Onderhoud van de afvoerpijpen en de dakgoten

(regenwater)

(verwijderen van bladeren en vuil).

Antennes geplaatst door

 Onderhoud en herstelling.

de huurder

 Verwijdering en herstelling van schade gemaakt
voor de plaatsing (bij einde huur).

Behang

 Vervanging van behang tijdens de huurperiode.

Bepleistering

 Herstelling van schade door stoten, boringen,
wegnemen van spijkers en schroeven enzovoort.
 Verwijdering van schimmel door condensvorming
(onvoldoende verluchting).

Bermen rond gebouw

 Onderhoud van de bermen rond de woning (enkel voor
eengezinswoningen, niet voor appartementsgebouwen).

Dakramen (veluxramen)

 Onderhoud en herstellingen van de binnenzijde
van de ramen.

Dampkap

 Onderhoud van de dampkap (reinigen, vervangen
van filters en lampen).

Deurbel en parlofoonsinstallatie  Onderhoud en herstelling.

Deuren

 Onderhoud van scharnieren, beslag en sloten.
 Herstelling of vervanging van het deurblad bij
beschadiging.
 Schilderen van de binnenzijde van houten deuren.

Elektriciteit

 Onderhoud van de elektrische installatie.
 Herstellingen als gevolg van kortsluiting.
 Herstelling of vervanging van schakelaars,
stopcontacten, fittingen en zekeringen.
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Gevels

 Onderhoud (enkel voor eengezinswoningen,
niet voor appartementsgebouwen).
 Herstelling van schade door stoten, boringen,
wegnemen van spijkers en schroeven enzovoort.

Kelders

 Onderhoud en opkuis.
 Herwitten, herkalken of herschilderen bij einde huur
(naar gelang de afwerking van de kelder).

Kuisen van de woning

 Onderhoud en opkuis (zie onderhoudslijstje).
 Reinigingskosten bij einde huur, indien de huurder
de woning niet in propere toestand achterlaat.

Luiken

 Onderhoud en herstelling van scharnieren, sloten
en klinken of haakjes en hun bevestigingsplaatjes.

Muurbekledingen

 Onderhoud.

(andere dan behang)

 Herstellingen van gebroken muurtegels.
 Onderhoud en schildering van houten wandbekleding.

Binnenschilderwerk

 Onderhoud en herstelling (retouches, ontvetten,
reinigen).
 Herschilderen bij einde huur indien de huurder het
binnenschilderwerk niet in goede staat achterlaat.

Ontsmetting

 Ontsmetting van de woning door de huurder in geval van
besmettelijke ziekte (indien opgelegd door de overheid).
 Bestrijding en verwijdering van ongedierte (wandluizen,
kakkerlakken, knaagdieren …).

Plafonds

 Onderhoud.
 Herschilderen in geval van abnormale bevuiling
of beschadiging veroorzaakt door de huurder.
 Herstelling van schade door stoten, boringen,
wegnemen van spijkers en schroeven enzovoort.

Deel 3 Werken ten laste huurder
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Ramen

 Onderhoud van scharnieren, sloten en klinken of haakjes
en hun bevestigingsplaatjes.
 Onderhoud en herstellingen van de binnenzijde
van de ramen.
 Vervanging van gebroken ruiten.
 Herstelling van schade in raamkozijnen door stoten,
boringen, wegnemen van spijkers en schroeven
enzovoort.
 Schilderen van de binnenzijde van houten ramen.

Glas

 Onderhoud (kuisen, bescherming tegen aanslag,
stopverf).
 Vervanging van gebroken glas.

Rolluiken

 Onderhoud.
 Herstelling van vastzittende rolluiken en kapotte linten
van het bedieningssysteem.

Afvoerbuizen en afvoerroosters  Onderhoud.
 Noodontstopping (indien veroorzaakt door huurder).

Sanitair (bad/douche, lavabo …)  Onderhoud van de glazuurlaag, sifon, afvoer, kranen,
flexibele darm van de handsproeier.
 Herstellingen door abnormaal gebruik of een gebrek
aan onderhoud.

WC

 Onderhoud (inclusief kranen en spoelmechanisme).
 Vervanging van wc-bril, onderdelen van het
spoelmechanisme, stortbak.

Leidingen en kranen

 Onderhoud (inclusief ventielen, dichtingen, koppelingen …).
 Bescherming tegen vorst.

Waterverwarmers

 Onderhoud (inclusief ontkalking, reiniging
van gasmonden, vrijhouden van expansiekranen
en afregeling).
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Sleutels en sloten

 Bijmaken van nieuwe sleutels (door verlies
of beschadiging).
 Vervangen van sloten (met inbegrip van de eventuele
gevolgschade).
 Afgeven van eenzelfde aantal sleutels en sloten bij einde
huur als ontvangen bij begin huur (sloten en bijpassende
sleutels).

Spiegels

 Onderhoud.
 Vervanging bij beschadiging (behalve slijtage
door spotten).

Traliewerk

 Onderhoud (inclusief grendels, assen, rails, sloten,
scharnieren …)
 Vervanging van beschadigde staven door gebrek aan
onderhoud.

Trappen

 Onderhoud.
 Vastzetten van losgekomen leuningen of balustrades.
 Herstelling van schade aan (de neuzen) van stenen
trappen.

Tuinen

 Onderhoud (inclusief periodiek maaien van het gras
en snoeien van de beplanting volgens de regels van
de kunst, bemesten, reinigen van tuinpaden, verwijderen
van mos).

Verwarming

 Onderhoud (inclusief onderhoud, nazicht en reiniging
van brander, ketel, expansievat, circulatiepomp,
elektrische installatie en zekeringen).
 Ontluchting.

Radiatoren

 Onderhoud.
 Vervanging van kranen en beschadigde onderdelen.

Deel 3 Werken ten laste huurder
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Schoorstenen

 Onderhoud en herstelling van alle onderdelen binnen
in het gehuurde gebouwdeel (inclusief bovendrempel,
tabletten, schouwstijlen, mantel, vuurhaard, platen en
steunplaten, met uitzondering van de rookkanalen).
 Jaarlijks vegen van de door de huurder gebruikte
schoorstenen (niet in appartementsgebouwen).

Vloerbekledingen en plinten

 Onderhoud (inclusief verven van voorheen geverfde
plankenvloeren).
 Herstellen van schade door zware meubels
(bibliotheken, brandkoffers, piano’s …).
 Herstellen van schade door naaldhakken.
 Herstellen van schade door abnormaal gebruik
(met inbegrip van scheuren, breuken en schrammen).
 Wegnemen en opruimen bij einde huur van
vloerbekleding die de huurder zelf heeft geplaatst.

Voetpaden

 Reinigen en vrijhouden (bijvoorbeeld bij sneeuwval
of ijzelvorming).

Zonnetent

 Onderhoud.

Zonnewering binnen

 Onderhoud en herstelling (inclusief vervanging).

Zonnewering buiten

 Onderhoud.

Brievenbus

 Onderhoud en herstelling.

Keuken- en badkamerkasten

 Onderhoud.
 Herstelling van scharnieren en beschadigde panelen.

Venstertabletten en dorpels

 Onderhoud.
 Herstellingen bij beschadiging door huurder.

Tellers (water, gas, elektriciteit)

 Proper houden van omkasting en omgeving.
 Beschermen tegen vorst.
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Thermostaat

 Vervanging van batterij.

Rookmelder

 Vervanging van batterij (minstens jaarlijks, behalve bij
rookmelders met batterij met 10 jaar levensduur).

Behalve de onderhouds- en herstellingswerken die in deze lijst worden opgesomd,
zijn ook de zogenaamde huurlasten en verbruiken ten laste van de huurder.

Herstellingen van schade of gebreken als gevolg van sleet door ouderdom
zijn ten laste van WoninGent, behalve als de schade groter is geworden,
omdat je WoninGent niet op tijd informeerde.
Herstellingen van schade als gevolg van overmacht (bv. natuurramp) zijn
ten laste van WoninGent.

Als huurder ben je ook verantwoordelijk voor een veilig gebruik van
je woning. Alle werken en kosten die daarmee gepaard gaan,
zijn ten laste van de huurder.
WoninGent zorgt er bij de aanvang van de huurovereenkomst voor dat
de woning voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Jij moet je woning
veilig houden door rekening te houden met de volgende uiterst belangrijke
veiligheidsmaatregelen:
 h
 et plaatsen van een gasstop op niet-gebruikte gasleidingen
(en het afsluiten van de gaskraan);
 h
 et afschermen van niet gebruikte, blote elektriciteitsdraden,
die veroorzaakt werden door werken door de huurder,
met een veiligheidsdop of isolatietape;
 h
 et vermijden van kortsluiting door het gebruik van onveilige
elektrische toestellen of door het aansluiten van te veel elektrische
toestellen op één enkel stopcontact;
 h
 et vermijden van gevaar op CO-vergiftiging door gebruik
van een onveilig verwarmingstoestel op gas;
 het vrijhouden en zuiver houden van verluchtingsroosters;
 h
 et vermijden van brand of brandwonden door gebruik
van een onveilig elektrisch verwarmingstoestel.
Het naleven van deze veiligheidsmaatregelen is in het belang van jezelf
en je familie.
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Technische dienst WoninGent
Heb je een vraag over het onderhoud van je woning of een herstelling
in je woning? Wil je een technisch defect in je woning of gebouw melden?
Dan kan je contact opnemen met de technische dienst van WoninGent.
Op de website www.woningent.be vind je alle correcte contactinformatie.

Karwei- en klusjesdiensten
Voor een aantal kleine klusjes en herstellingen in je woning kan je een beroep
doen op een klusjesdienst. Deze klusjesdiensten zijn vaak goedkoper. Ze werken
soms ook met sociale tarieven. Contoleer op voorhand volgende zaken:
 Niet alle klusjesdiensten voeren dezelfde soort klusjes uit.
Je doet dus het beste navraag wat wel en wat niet kan.
 Bij sommige klusjesdiensten moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Meer informatie kan je krijgen bij de verschillende klusjesdiensten.
We geven je hieronder een overzicht van enkele klusjesdiensten.

Karwei– en klusdienst OCMW Gent
09 266 97 97
Leerwerkplekken@ocmwgent.be
www.ocmwgent.be
Het OCMW-OTC Gent heeft ook een verhuisdienst die je kan helpen als
je verhuist. Je kan de verhuisdienst bereiken op dezelfde nummers als de
karweidienst.
Je kan ook navraag doen in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) of Welzijnsbureau
(WZB) van OCMW Gent in je buurt.

Klusjesdienst Bond Moyson
09 333 55 00
www.bondmoyson.be/ovl

Klusjesdienst Familiezorg Oost-Vlaanderen
09 225 78 83
www.familiezorg.be
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Klusjesdienst Familiehulp vzw
09 225 37 63
gent@familiehulp.be
www.familiehulp.be

Klusjesdienst Solidariteit voor het gezin
078 05 51 00
www.solidariteit.be

Erkende klusjesmannen
Je kan natuurlijk ook een beroep doen op een zelfstandige erkende klusjesman
of klusjesdienst. Je kan hun contactgegevens opzoeken in de Gouden Gids.
Je kan er ook één zoeken op het internet.
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Colofon
Deze brochure is een uitgave van:
WoninGent cvba-so
Verantwoordelijke uitgever:
Tom Balthazar
Lange Steenstraat 54
9000 Gent
Eerste uitgave
Juni 2016

Het concept van deze brochure is overgenomen van het boekje
‘Onderhoud en herstelling: wie doet wat’ van de sociale
huisvestingsmaatschappij De Ark uit Turnhout (www.arkwonen.be).
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