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LEIDRAAD M.B.T. AANPASSINGSWERKEN AAN DE 
HUURWOONST 
 

ALGEMEEN 
— Er mag door de aanpassingen geen schade ontstaan aan de woning en haar aanhorigheden. 
— Indien de onderhouds- of herstellingswerken aan het goed niet met de voorziene middelen 

uitgevoerd kunnen worden ten gevolge van uw aanpassingen, dan dient u uw aanpassingen 
tijdens de periode van de onderhouds- of herstellingswerken te verwijderen. Worden de 
onderhouds- of herstellingswerken duurder ten gevolge van uw aanpassingen, dan staat u in 
voor de extra kosten van deze werken. 

— Op het einde van de huurovereenkomst kan CV Zonnige Kempen van u steeds eisen het 
gehuurde goed in de oorspronkelijke staat te herstellen. Wij verwijzen hiervoor naar de 
huurovereenkomst en naar het reglement van orde. 

— Wanneer de aanpassingswerken niet overeenstemmen met deze die door ons werden 
aanvaard en waarvoor toestemming werd verleend, worden ze beschouwd als 
aanpassingswerken die zonder toestemming aan het gehuurde goed aangebracht zijn. In dat 
geval heeft de verhuurder het recht te eisen dat de woning en haar aanhorigheden 
onmiddellijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Indien dit niet binnen een 
vooropgestelde termijn is hersteld, kan de verhuurder dit op uw kosten laten uitvoeren.  

 
 

BUITENWERK 
 
AFSLUITING 
Algemeen 

— Zonnige Kempen geeft je slechts toestemming voor een bepaalde (maar ook hernieuwbare) 
periode. Die periode bedraagt maximaal 25 jaar en loopt van rechtswege af bij het einde van de 
huur of het einde van het eigendomsrecht van de huurder of de verhuurder. Zonnige Kempen 
kan op het einde van de huurovereenkomst steeds eisen dat alles in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld wordt. De uitgevoerde aanpassingen zullen dan opnieuw moeten worden verwijderd. 
Zonnige Kempen kan ook beslissen om de aanpassingen zonder vergoeding over te nemen.  

— Een toestemming van Zonnige Kempen betekent niet dat de afsluiting automatisch ook voldoet 
aan de reglementen van de gemeentelijke overheid. De huurder is zelf verantwoordelijk voor 
het naleven van deze reglementen. 

— De huurder moet de afsluitingen goed onderhouden. Gemeenschappelijke afsluitingen zijn de 
verantwoordelijkheid van beide buren. Zonnige Kempen staat nooit in voor herstellingen aan 
afsluitingen geplaatst door de huurder. 

— Afboordingen uit betonplaten of boordstenen mogen maximum 5 cm boven het maaiveld 
komen. Bij percelen met een verschillend maaiveld wordt die hoogte gemeten vanaf het hoogst 
gelegen maaiveld. 
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— Als je een geplastificeerde draadafsluiting wil plaatsen, wordt alleen een groene kleur 
toegestaan. In uitzonderlijke gevallen wordt ook antracietgrijs toegestaan, maar alleen als dat 
de harmonie van de omgeving niet in het gedrang brengt. Bovendien mag je op de 
draadafsluitingen geen klimplanten of schermen aanbrengen. Dat mag wel op draden die 
achter de afsluiting geplaatst worden op minstens een halve meter van de grens. 

— Een haag mag uitsluitend bestaan uit snoeibare haagplanten (dit wil zeggen: geen bomen, geen 
leibomen, geen klimplanten, …). 

 
Voortuin 

— Een voortuin mag alleen afgesloten worden met een haag. 
— Waar de voortuin grenst aan het openbaar domein mag, op minimum een halve meter van de 

scheidingsgrens, een haag van 1 meter geplaatst worden.  
— Waar de voortuin grenst aan de percelen van de buren mag ook een haag van 1 meter 

geplaatst worden. Deze fungeert als een gemeenschappelijke afsluiting op de scheidingsgrens, 
maar dan is er een schriftelijk akkoord met de buur (en de eventuele verhuurder) nodig. Als de 
buren geen akkoord vinden, moet de haag op minstens een halve meter van de scheidingsgrens 
geplaatst worden. 

— In uitzonderlijke gevallen kan er geplastificeerde draadafsluiting aan de binnenkant van de haag 
toegelaten worden. Die is dan maximaal 1 meter hoog en is minstens 30 cm van de as van de 
haag verwijderd. 

 
Overige terreingedeeltes / terrassen 

— Op een halve meter van de grens met het openbaar domein mag je een haag plaatsen van 
maximaal 1m80 hoog. Aan de binnenkant van de haag kan je eventueel een geplastificeerde 
draadafsluiting voorzien, die minstens 30 cm van de as van de haag verwijderd is en een 
maximale hoogte van 1m50 heeft. 

— Indien de haag / afsluiting op een halve meter van de scheiding staat dient ook het deel tussen 
de afsluiting / haag en de eigenlijke scheiding door de huurder onderhouden te worden. 

— Als Zonnige Kempen op de scheidingsgrens met de buren al een gemeenschappelijke haag 
heeft geplaatst, mag je de terraszone (dit zijn de eerste 4 meters vanaf de gevel van je woning) 
afschermen met een gesloten tuinscherm van 1m80 hoog, die dat gedeelte van de haag 
vervangt. Je hebt daarvoor wel de schriftelijke toestemming van je buur (en de eventuele 
verhuurder) nodig. Aan één zijde van de haag is ook een geplastificeerde draadafsluiting van 
1m50 hoog op minstens 30 cm van de as van de haag toegestaan. 

— Als Zonnige Kempen op de grens met de buren al een gemeenschappelijke draadafsluiting 
heeft geplaatst, mag je naast de afsluiting een gesloten tuinscherm van 1m80 hoog zetten om 
de terraszone af te schermen. Aan beide zijden van de afsluiting mag ook een niet-
gemeenschappelijke haag geplaatst worden (op minstens een halve meter afstand van de grens 
en maximaal 1m80 hoog). 

— Als er nog geen afsluiting voorzien is, kan er gekozen worden voor één van de eerder 
opgesomde afsluitingswijzen (met een haag of een draadafsluiting op de grens). Een schriftelijk 
akkoord tussen beide buren is dan wel noodzakelijk. Als een schriftelijk akkoord niet mogelijk 
is, kan je ofwel een niet-gemeenschappelijke haag (op een halve meter van de grens, maximum 
1m80 hoog), ofwel een geplastificeerde draadafsluiting (tegen de grens, verplicht 1m50 hoog, 
als je buur die nog niet geplaatst heeft) plaatsen. Je mag je terraszone ook afschermen met een 
gesloten tuinscherm (1m80 hoog). 
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VERHARDINGEN KLINKERS OP OPRIT 

— Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u ook zonder 
vergunning al een heel eind.  

— In principe mag u zelf nooit klinkers (laten) leggen. 
 

VERHARDINGEN OVERIG TERREINGEDEELTE – (PAADJES EN DERGELIJKE) 
Deze dienen steeds aangelegd te worden in  harmonie met de rest van de wijk. 
Voorwaarden: 

— Ze mogen enkel in zand gelegd worden,  niet in beton of enige ander cementmengsel. 
— Wanneer grind gebruikt wordt, moet je gebruikmaken van een geotextiel/anti-worteldoek. 
— OPGELET: de totale verharde oppervlakte mag maximaal de helft van de tuinoppervlakte 

omvatten!!! 
 

PLAATSEN VAN VERANDA/AFDAK 
Wordt nooit toegestaan. 
 

PLAATSEN VAN EEN TUINHUISJE 
In volgende gevallen kan Zonnige Kempen een goedkeuring geven voor houten tuinhuisjes: 

— inplanting in achtertuin, tegen bestaande vergunde muur, of op ten minste 1 m van de 
perceelsgrens  

— minimum afstand tot de woning 4 m  
— maximaal oppervlakte van 6 m² voor huurwoningen  
— hoogte kroonlijst max. 2,5 m en nok max. 3 m 
— het tuinhuis dient gebruikt als bergplaats  

 
Uitvoering: 

— voor fundering of vloerplaat wordt geen stortbeton gebruikt  
— vloer uit hout of elementen op zandbed (dals, klinkers, ...)  
— afwerking: onbehandeld, drenking en/of (semi)transparante houtbeits  
— het niet-gebruikte hemelwater van het dak infiltreert op het eigen perceel  

 
Voor alle andere gevallen is een bijkomende vergunning van de gemeente noodzakelijk. 
 

SCHOTELANTENNES 
Het plaatsen van buitenantennes, uitgezonderd schotelantennes (zie volgende alinea) is ten strengste 
verboden. 
 
Het plaatsen van schotelantennes kan conform besluit RVB dd 14/11/96 op volgende voorwaarden: 

— voor eengezinswoningen en appartementen met tuin: 

 de antennes mogen niet aan of op de woning, garage, tuinmuren bevestigd worden. 

 de antennes mogen mits toelating van de gemeente op lage paal (minder dan 2 m) in 

de tuin geplaatst worden. 

— appartementen zonder tuin: 

 enkel los plaatsen op het terras is toegestaan, niet op platte daken 

 
 
 

http://www.zonnigekempen.be/zonkemp/nederlands/voorstelling/onderhoud%20regenwaterfilters.doc
http://www.zonnigekempen.be/zonkemp/nederlands/voorstelling/onderhoud%20regenwaterfilters.doc
http://www.zonnigekempen.be/zonkemp/nederlands/voorstelling/onderhoud%20regenwaterfilters.doc
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Er mag geen gat in de muur of het raam gemaakt worden om de kabel door te steken. Gebruik een 
platte kabel die door de opengaande delen van het buitenschrijnwerk kan gestoken worden om beide 
met elkaar te verbinden. 
 
Buiten deze verplichtingen blijft een goedkeuring van de gemeente noodzakelijk 
Geen vergunning aan te vragen bij de gemeente indien: 

— Max. diameter van 120 cm indien de antenne in de achtertuin wordt geplaatst, op voorwaarde 
dat de hoogte beperkt wordt tot 150 cm. 

 

AANLEGGEN VAN EEN TERRAS OF PLAATSEN VAN EEN PLANKEN VLOER OP TERRAS 
Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een stedenbouwkundige 
vergunning nodig. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u ook zonder vergunning al een heel eind.  
Een verharding met maximale diepte van 4 m vanaf de achtergevel is toegestaan. 
Deze mag enkel in zand gelegd worden,  niet in beton of enige ander cementmengsel. Indien grind 
gebruikt wordt, moet je gebruikmaken van een geotextiel/anti-worteldoek. 
 

AANBRENGEN VAN GATEN IN DE GEVELMUREN 
In principe mag dit nooit gedaan worden. 
 
Uitzondering: bevestigingspunten voor vliegendeuren. 
Voorzichtigheid geboden bij het plaatsen aan muren en buitenschrijnwerk. Ten laste van de huurder.  
Vliegendeuren mogen enkel aan muren uit baksteen bevestigd worden door verankering in de voeg. 
Vliegenramen daarentegen mogen enkel met clips aan de ramen vastgehangen worden.  
Dergelijke vliegenramen zijn te vinden in iedere zelfbouwmarkt. 
 

            

 

HET HOUDEN VAN NEERHOFDIEREN IN EEN REN 
— Max 4 kippen - er mogen geen hanen  gehouden worden in woonwijken. 
— De kippenren mag maximaal 16 m²  (4 m² per kip). 
— OPGELET: de ren mag maximaal de helft van de tuinoppervlakte omvatten!!! 
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HET PLAATSEN VAN HOKKEN VOOR DIEREN 
Het houden van neerhofdieren (kippen, konijnen, duiven, …) en het plaatsen van hokken, vogelkooien, 
… is enkel na schriftelijke toelating van de vennootschap en goedkeuring van de gemeente toegelaten. 
Het houden van exotische vissen of kleine siervogels (in beperkte mate) mag in alle woongelegenheden.  
 

— Indien er toestemming wordt verkregen, mag een kippenhok maximaal 1,5 m² groot zijn. 
— Vogelkooien dienen steeds verplaatsbaar te zijn.  

 
OPGELET: er worden geen reptielen, slangen, hagedissen, andere exotische dieren of dieren van de 
dierentuin/boerderij toegestaan.  
 
 

BINNENWERK - INRICHTING VAN DE WONING 
 

AANBRENGEN VAN GATEN IN DE BINNENMUREN 
Omwille van  veiligheidsredenen dient voorzichtig omgegaan te worden met het boren in vloeren en 
plafonds. Er moet steeds opgelet worden voor de aanwezigheid van leidingen.  
Dit wordt daarom ook niet toegestaan zonder inspectie van de woonst door een erkend elektricien.  
De uitvoering gebeurt steeds op kosten van de huurder. Zonnige kempen stuurt een erkend elektricien. 
 
OPGELET bij boren: bij einde huur moet je altijd gaten dichten en alles in oorspronkelijke staat 
herstellen. 
 

VLOEREN 
Laminaat  
Nieuwbouwwoningen (jonger dan 15 jaar)  NEEN   
Oudere  woningen     JA, mogelijk (na controle ter plaatse) 
 
Wanneer het wel kan: 
Er mag maximaal een inkorting van 1,5 cm van de deurlijst, deur gebeuren. 

— Buitendeuren mogen nooit ingekort of gewijzigd worden. 
— Nooit laminaat in keuken / badkamer / hallen  vochtige ruimten. 
— NOOIT kleven, lijmen / vastnagelen, enkel zwevend te plaatsen. 

Wanneer er schade aan de ondervloer is zal de huurder een vergoeding voor de veroorzaakte 
waardevermindering moeten betalen. 
 
Vloerbekleding 
Dubbelzijdige tape gebruiken mag. De vloerbekleding lijmen aan de bestaande vloer kan niet toegestaan 
worden. 
 
De huurder is aansprakelijkheid voor de sporen, de schrammen, de scheuren, alsmede voor de sporen 
achtergelaten door zeer zware meubelen en voor de indrukken die veroorzaakt werden door 
naaldhakken. 
 
Tapijten 
Bij het in huur nemen zijn er geen tapijten. 
Het plaatsen van een vol tapijt is toegelaten op voorwaarde dat dit niet vastgenageld of gekleefd wordt 
(gelieve onze technische diensten te raadplegen). 
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De nodige maatregelen dienen te worden getroffen om de bestaande vloerbedekking in goede staat te 
houden. Het inkorten van de deuren is hiervoor niet toegelaten. 
 
De huurder moet bij het verlaten van de woongelegenheid het tapijt wegnemen. De vloeren moeten 
volledig opgekuisd worden. Er mogen geen plakbandresten blijven. Indien er tapijt wordt gelegd op 
vinyl- of linoleum is de kans groot dat deze verstikt. Het vervangen van de vinyl of linoleum moet dan 
door de uittredende huurder vergoed worden. De huurder is aansprakelijk voor de lijmvlekken van 
tapijten. 
 

BEHANGEN 
Wat kan? 
Vliespapier mag enkel behangen worden met vlieslijm. 
Het behangen van de muren met gewoon en geplastificeerd papier is toegelaten. 
 
Wat kan niet? 
Het gebruik van reliëfpapier is niet toegelaten. 
Binnendeuren, deurlijsten en plafonds mogen niet behangen worden. 
 
De deuren en deurlijsten mogen niet behangen worden, alleen een gesatineerde verf is toegelaten; 

— gestratificeerde deuren mogen niet geschilderd worden 
— de natuurhouten deuren mogen enkel gevernist worden 

 
OPGELET: glasweefselbehang mag nooit gebruikt worden. Dit kan enkel gebruikt worden wanneer  er 
scheuren / barsten voorkomen in het plafond, zodoende dat deze kunnen weggewerkt worden. 
Dit wordt niet toegestaan zonder voorafgaandelijke inspectie door een medewerker van de technische 
dienst. 
 

DE TRAP 
Trappen die geschilderd zijn, kunnen enkel geschilderd worden in een lichte kleur . 
Trappen die vernist zijn, kunnen enkel in kleurloze vernis terug vernist worden. Deze trap mag niet 
geschilderd worden. 
Traplopers mogen nooit vastgelijmd worden aan de trap. Deze moet makkelijk verwijderd kunnen 
worden bij het verlaten van de woning. 
 

INBOUWMEUBILAIR 
Moet zodanig los geplaatst worden dat het gemakkelijk verwijderd kan worden bij het verlaten van de 
woning. Keukenmeubelen mogen niet geschilderd, noch behangen, noch met stickers en dergelijk 
beplakt worden. 
 

PLAATSEN VAN WC-HOUDERS , ZEEPBAKJES, …. 
Niet boren in tegels, mogelijk kan in de voeg geboord worden. 
Gelieve in dergelijke situaties de ‘klop-functie’ van de boor uit te schakelen. 
Dit om barsten in de tegels te voorkomen. 
 

 

  


