




  

 

 

 

 

 

 

           
        

 

Inleiding
 

ZieZo!... 
Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft 
antwoorden op vragen zoals: 

l Wie moet schade aan mijn woning herstellen? 

l Wie moet herstellingen betalen? 

l Hoe onderhoud ik mijn woning goed? 

l Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij of het 

sociaal verhuurkantoor? 

l Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder? 

l Wat zijn de rechten en de plichten van de sociale huisvestingsmaatschappij 

of het sociaal verhuurkantoor? 

Een provinciale werkgroep bewerkte deze brochure. Dit gebeurde in nauw overleg met 
huurders, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren. 

Vanuit het provinciebestuur willen we u hiermee goed informeren. Zo kan u heel wat 
problemen voorkomen of beter aanpakken. Hou deze brochure daarom goed bij. Ze zal 
zeker nog van pas komen.

 o  z gel e en oo  ko e 
z  t  g d  o i  d eg 

Met vriendelijke groeten, 
Peter Bellens 
Gedeputeerde voor Welzijn, Gezondheid en Wonen provincie Antwerpen 

 3
 



  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Zie... Zo gebruikt u dit boekje! 
Dit boekje is een gids bij het onderhoud van en de herstellingen aan uw 
woning. 
Let op: er zijn veel regels en wetten voor de huurders en verhuurders. 
Die konden niet allemaal in dit boekje. Bij twijfel gelden dan ook altijd de 
regels van de wet. 

U hebt een vraag over het onderhoud van of een herstelling aan uw woning. 

In veel gevallen vindt u het antwoord in dit boekje. Volg deze stappen: 

Stap 1: Lees eerst deel 1 van dit boekje! 

Dat gaat over uw rechten en plichten als huurder en over de rechten en plichten van de SHM/ 

het SVK. U vindt er informatie over: 

Ga naar… 

l De toewijzing van een woning ____________________________________________________________p. 8 


l De plaatsbeschrijving _______________________________________________________________________p. 8
 

l De controle en het onderhoud door SHM/SVK ________________________________________p. 8
 

l De opzeg van uw huurcontract ___________________________________________________________p. 9 


l Uw huurcontract____________________________________________________________________________ p. 10
 

l De huurwaarborg___________________________________________________________________________ p. 10
 

l De huurprijs__________________________________________________________________________________ p. 10 


l Herstellingen na een inbraak____________________________________________________________ p. 11
 

l Onderhoud en herstellingen aan het ‘openbaar domein’_________________________ p. 11
 

l De meldingsplicht __________________________________________________________________________ p. 12
 

l Verplichte verzekeringen _________________________________________________________________ p. 12
 

l Veranderingswerken_______________________________________________________________________ p. 12
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Stap 2: Hebt u een probleem in de woning? 
Of hebt u een vraag over het onderhoud? 

Ga naar… 

l Aan de buitenkant van uw woning (voor) _____________________________________p. 16 - 17
 

l Aan de buitenkant van uw woning (achter)___________________________________p. 18 - 19
 

l In de inkom ___________________________________________________________________________p. 20 - 21
 

l In het toilet ____________________________________________________________________________p. 22 - 23
 

l In de woonkamer____________________________________________________________________p. 24 - 25
 

l In de keuken__________________________________________________________________________p. 26 - 27
 

l In de badkamer ______________________________________________________________________p. 28 - 29
 

l In de slaapkamer____________________________________________________________________p. 30 - 31
 

l In de bergruimte of kelder ________________________________________________________p. 32 - 33
 

l In de garage __________________________________________________________________________p. 34 - 35
 

l Op de zolder __________________________________________________________________________p. 36 - 37
 

l In de gemeenschappelijke delen van uw appartement____________________p. 38 - 39
 

In de tekening vindt u bolletjes in verschillende kleuren. De kleur van deze bolletjes verwijst 

naar de verschillende hoofdstukken van het volgend deel. In dat deel vindt u een oplossing 

voor uw probleem. 

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

Volgende symbolen vertellen u wie wat moet doen: 

 U moet zelf de herstelling uitvoeren en betalen. 

Kan u de herstelling zelf niet uitvoeren? In een aantal gevallen 

kan de SHM/het SVK deze herstelling voor u doen. U zult echter wel 

moeten betalen. 

Neem hiervoor contact op met de SHM/het SVK. 

 De SHM/het SVK voert de herstelling uit, u mag het zelf niet doen. 

De SHM betaalt ook de herstelling. Het SVK zorgt dat de herstelling wordt 

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

TIP:  achteraan in dit boekje vindt u een lijst met alle onderhoudswerken en 

herstellingen waarvoor de SHM/het SVK een onderhoudscontract heeft. 
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Stap 4: Vindt u de oplossing voor uw probleem niet? 

Bel dan naar de SHM/het SVK.
 

De telefoonnummers vindt u achteraan in dit boekje.
 

Stap 5: Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij: 

Ga naar… 

l De onderhoudslijst voor de woning_________________________________________________ p. 72 


l Tips voor een goed onderhoud van de woning __________________________________ p. 74 


l Wat u zeker niet mag doen in de woning _________________________________________ p. 76 


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

Stap 1: Neem contact op met de SHM/het SVK en praat erover.
 

Stap 2: Indien u er onderling niet uitkomt, kan u advies vragen aan de Huurdersbond.
 

Stap 3: Komt u niet tot een oplossing, dan kan u zich wenden tot de Vrederechter.
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RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SHM/HET SVK    
1. De SHM/het SVK moet zich aan de regels voor toewijzing van een woning houden 
De regels voor toewijzing van een woning staan in een wet van het Vlaamse Gewest. De SHM/ 

het SVK moet zich aan deze regels houden. U kunt deze regels altijd opvragen bij de SHM/ 

het SVK. 

2. De SHM/het SVK 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 nieuwe woning trekt, maakt de SHM/het SVK samen met u een plaatsbeschrijving. 

Alle gebreken aan uw woning komen daarin. Er staat ook in welke dingen u van de vorige 

huurder overneemt. Dit zijn bijvoorbeeld de toestellen van de keuken, de boiler, het tuinhuis 

of andere. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden, vraag ernaar bij uw SHM/SVK. 

Zet zeker alle gebreken aan uw woning in deze plaatsbeschrijving. Dat is belangrijk als u zou 

verhuizen. Vergeet u een gebrek te melden bij het begin van de huur? Dan komt dat op het 

einde van de huur ten laste van uzelf. 

Trekt u in een nieuwbouw in? Dan kunt u ook alle onzichtbare gebreken melden aan de SHM/ 

het SVK. U heeft daar na het einde van de werken een jaar de tijd voor. In dat jaar moet de 

aannemer die de woning bouwde de gebreken nog zelf herstellen. De SHM/het SVK geeft 

hem daar de opdracht voor. 

3. De SHM/het SVK mag uw woning controleren op onderhoud 
De SHM/het SVK mag uw woning controleren op het onderhoud of op mogelijke schade. U 

wordt hiervan vooraf verwittigd met een aangetekende brief. Een toezichter van de SHM/ 

het SVK komt dan kijken naar uw woning. Hij maakt afspraken over wat moet hersteld 

en verbeterd worden. De toezichter bespreekt ook wie dat moet doen. Daarna stuurt hij u 

een aangetekende 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 toezichter. 

Dan kijkt hij of de afspraken zijn nageleefd. 

4. De SHM/Het SVK moet alle herstellingen ten laste van de SHM/het SVK uitvoeren 
Vanaf bladzijde 41 vindt u de herstellingen ten laste van de SHM/het SVK. Er staat dit teken 

voor: 
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5. De SHM/het SVK moet een andere woning aanbieden als uw woning wordt vernieuwd 

6. De SHM/het SVK mag het huurcontract opzeggen. Ze kan dit doen, onder andere: 
l Als u uw woning slecht onderhoudt; 

l Als u de huur niet betaalt; 

l Als er meer mensen in de woning wonen dan aangegeven; 

l Als u een persoon ten laste hebt aangegeven die niet in uw woning woont om 

een lagere huur te krijgen; 

l Als u voor overlast zorgt in de buurt. 

U krijgt dan een aangetekende brief met een opzeg van 6 maanden. De opzeg start op de 

eerste dag van de maand die volgt op de opzegdatum. Op het einde van de huur maakt de 

SHM/het SVK samen met u een plaatsbeschrijving. Laat u uw woning in goede staat achter? 

Dan betaalt de SHM/het SVK uw huurwaarborg terug. 

7. Hebt U problemen? Gaat u niet akkoord met de verhuurder of met werken die wel/niet door hem werden 
uitgevoerd? 

Stap 1: Neem contact op met de SHM/het SVK en praat erover.
 

Stap 2: Indien u er onderling niet uitkomt, kan u advies vragen aan de Huurdersbond.
 

Stap 3: Komt u niet tot een oplossing, dan kan u zich wenden tot de Vrederechter.
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RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER 
1. De huurder moet een huurcontract tekenen 
Voordat u in uw huurwoning komt, tekent u een huurcontract. Daarna bent u de nieuwe 

huurder. Het huurcontract is een overeenkomst tussen u en de SHM/het SVK. Er staan 

afspraken in over de huurprijs, de huurwaarborg… Bij het huurcontract hoort ook een 

‘reglement van inwendige orde’. Wie de afspraken van het huurcontract niet naleeft, kan zijn 

opzeg krijgen. 

2. De huurder moet een huurwaarborg betalen 
Bij het begin van de huur betaalt u een huurwaarborg. Op het einde van de huur moet u uw 

woning in goede staat achterlaten. Alle schade ten laste van de huurder moet u herstellen. Doet 

u dit niet? Dan kan de SHM/het SVK de waarborg gebruiken om deze herstellingen te betalen. 

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

l de basishuurprijs (deze is voor iedere woning verschillend); 

l het inkomen van uw gezin; 

l het aantal kinderen ten laste. 

De huurprijs wordt elk jaar aangepast. Verandert er in de loop van het jaar iets in uw gezin of 

uw inkomen? Dan wordt de huurprijs ook aangepast. 

Wanneer u met de SHM/het SVK een betwisting heeft over de betaling of de uitvoering van 

een herstelling, moet u toch de huur betalen. Als u dit niet doet, verzwakt u uw positie ten 

opzichte van de SHM/het SVK. 

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

woning. 

5. De huurder moet alle herstellingen ten laste van de huurder uitvoeren 
Vanaf bladzijde 41 vindt u de herstellingen ten laste van de huurder. Er staat dit teken voor:	
Deze herstellingen moet u zelf uitvoeren. Kan u de herstelling niet zelf uitvoeren? In sommige 

gevallen doet de SHM/het SVK het voor u. U zal er echter wel voor moeten betalen. Neem 

hiervoor contact op met de SHM/het SVK. 
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6. De huurder moet de SHM/het SVK altijd verwittigen bij schade ten laste van de SHM/het SVK 
Is er in uw woning schade die ten laste valt van de SHM/het SVK? Dan moet u altijd de 

SHM/het SVK verwittigen. Men noemt dit de ‘m c t’. Verwittigen per gewone brief 

of per telefoon is niet altijd genoeg. U hebt dan immers zelf geen bewijs. Stuur daarom een 

aangetekende brief naar de SHM/het SVK. Verwittigt u niet? Dan kan de SHM/het SVK later de 

kosten van bijkomende schade aan u aanrekenen. 

7. De huurder moet een brandverzekering tegen brand en waterschade nemen 
Het is zeer belangrijk dat u een brandverzekering voor uw woning heeft. Een dergelijke 

verzekering dekt de volgende risico’s: 

l brand en bijkomende risico’s; 

l schade door water, hagel of storm; 

l glasbreuk; 

l burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw; 

l aansprakelijkheid van de huurder. 

In veel gevallen regelt de SHM/het SVK een gezamenlijke brandverzekering voor haar huurders. 

Dan moet u zelf geen afzonderlijke brandverzekering afsluiten. Informeer hiernaar bij uw SHM/SVK. 

TIP !  
U neemt best ook een verzekering voor de inboedel en de decoratie van uw woning. Dit zijn 

alle dingen die in uw woning staan, bijvoorbeeld uw meubelen en toestellen. 

Ook een familiale verzekering is nuttig. Dit is een verzekering die u en uw gezin beschermt 

tegen de kosten van kleine en grote ongelukken. Deze beide verzekeringen zijn wettelijk niet 

verplicht maar de SHM/het SVK kan ze wel verplichten. Informeer hiernaar bij uw SHM/SVK. 

8. De huurder moet alle veranderingswerken aan de woning aanvragen bij de SHM/het SVK 
Wilt u onder andere: 

l uw terras uitbreiden; 

l afsluitingen in de tuin plaatsen; 

l een tuinhuis plaatsen; 

l een hondenhok plaatsen; 

l een bijkomende parkeerplaats of carport plaatsen; 

l een vloer plaatsen; 

l een nieuwe keuken of badkamer plaatsen; 

l een schotelantenne plaatsen; 

l een nieuw warmwatertoestel plaatsen; 

l nieuwe schakelaars of stopcontacten plaatsen. 
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Vraag dit dan per brief aan bij de SHM/het SVK. Pas na een schriftelijke toestemming van de 

SHM/het SVK, mag u de werken uitvoeren. Hebt u deze schriftelijke toestemming niet? Dan 

kan de SHM/het SVK eisen dat u alles terug afbreekt. 

9. De huurder moet ongedierte proberen te voorkomen 
Ongedierte zoals ratten, muizen en kakkerlakken kan u voorkomen door uw woning 

regelmatig te poetsen. Vindt u toch ongedierte in uw woning? Verwittig dan een firma om 

het ongedierte te vernietigen. Vindt u ongedierte in uw woning binnen de week na uw intrek? 

Verwittig dan de SHM/het SVK. 

Regels over het opzeggen van het huurcontract, het beëindigen van de huur, de behandeling 

van het huisvuil en het houden van huisdieren staan in het reglement van inwendige orde. 

Dit kan u krijgen bij de SHM/het SVK. 
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HEBT U PROBLEMEN? 
Hebt u problemen met uw woning? Of bij twijfel. 
Stap 1: Neem contact op met de SHM/het SVK en praat erover.
 

Stap 2: Indien u er onderling niet uitkomt, kan u advies vragen aan de Huurdersbond.
 

Stap 3: Komt u niet tot een oplossing, dan kan u zich wenden tot de Vrederechter.
 

Hebt u last van uw buren? 
Maken uw buren te veel lawaai? Of hangen er takken van hun bomen in uw tuin? Of hebt u 

andere klachten over uw buren? Praat dan eerst zelf op een rustige manier met de buren. 

Vindt u samen geen oplossing? Verwittig dan de SHM/het SVK. De SHM/het SVK is niet 

verantwoordelijk voor last of hinder door de buren. Maar de SHM/het SVK neemt klachten 

over buren wel ernstig. Huurders moeten hun rechten en plichten naleven. Maakt een 

huurder samenleven voor de andere huurders echt onmogelijk? Dan kan de SHM/het SVK 

de huur opzeggen. 

Hebt u last van uw buren? Bel dan naar de SHM/het SVK. 

De telefoonnummers vindt u achteraan in dit boekje. 

Melding van problemen over onderhoud en herstellingen? 
Hebt u een probleem met uw woning? Of wilt u dat er iets hersteld wordt? Dan kan u terecht 


bij de SHM/het SVK. Beschrijf uw probleem zo juist mogelijk. Vermeld altijd uw naam en 


adres.
 

Voor problemen met het onderhoud en herstellingen kan u ook bellen naar de SHM/het SVK.
 

De telefoonnummers vindt u achteraan in dit boekje.
 

U kan ook naar de kantoren van de SHM/het SVK komen tijdens de openingsuren.
 

Hebt u problemen met de verwarming of de boiler? 
Kijk dan achteraan in dit boekje na of de SHM/het SVK hiervoor een onderhoudscontract heeft 

met een onderhoudsfirma. Neem best ook contact op met de SHM/het SVK om te weten wie 

de herstelling zal moeten betalen. 
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Onderhoudslijstje voor de woning 
ke ee 

 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.


 de eke 
	 Stof de trap af of reinig hem met een zacht schoonmaakmiddel. 

	 Maai het gras en verwijder onkruid in de tuin. 

ke m a 
	 Poets de ramen.
 

	 Draai de radiatorkranen open en dicht.
 

	 Reinig de koelkast aan de binnenzijde met water en een gepast schoonmaakmiddel.
 

O e 2 a d 
	 Poets de kasten en de legplanken met een vochtige doek. 

O e 6 a d 
	 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 het 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 binnenzijde 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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Jaar: 20.. 20.. 20.. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O e 5 

Jaar: 20.. 20.. 

 
 
 

 Ontlucht de radiator. 

 Laat uw boiler jaarlijks nakijken. 

 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 zekeringskast met een droge doek.
 

	Reinig de leuningen en het traliewerk van de balkons met water.
 

	Poets het tuinhuis met water.
 

	Snoei struiken, planten en hagen.
 

	Laat de beerput leegtrekken.
 

a 

20.. 

 Schilder de binnendeuren en de binnenzijde van de buitendeuren. 

 Vernis of schilder de houten plinten. 

 Behandel de brievenbus met een antiroestmiddel. 
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