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WAAROM EEN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE? 
 

In dit reglement staan de regels die je als bewoner van Diest-Uitbreiding moet naleven.  

Dit zijn de huisregels van Diest-Uitbreiding.   

 

Als huurder moet je goed voor je woongelegenheid en het gebouw zorgen.  We vragen ook dat je 

jouw buren respecteert en geen overlast veroorzaakt.  

 

De bedoeling van het Reglement van Inwendige Orde is om het samenwonen in onze gebouwen zo 

aangenaam mogelijk te maken.  Het is een belangrijk onderdeel van je huurovereenkomst! 

Door je huurcontract te ondertekenen, verklaar je akkoord te gaan met de regels en deze te 

zullen naleven. 

  

Diest-Uitbreiding heeft het recht om het Reglement van Inwendige Orde aan te passen en uit te 

breiden.  

Als dit gebeurt, dan word je als huurder hierover geïnformeerd.  Diest-Uitbreiding zal controleren of 

het reglement correct wordt nageleefd.  Als er inbreuken worden vastgesteld, zal Diest-Uitbreiding 

gepaste maatregelen treffen.  

 

Voor alle regels over het onderhoud en herstelling van je woongelegenheid verwijst Diest-

Uitbreiding naar het ZieZo-boekje.  In dit boekje lees je hoe je je woongelegenheid moet 

onderhouden.  Je krijgt er ook een overzicht van welke herstellingen voor Diest-Uitbreiding zijn en 

welke herstellingen je als huurder zelf moet (laten) doen en betalen.  Dit ZieZo-boekje is een 

document dat integraal deel uitmaakt van dit reglement.  Alle bewoners moeten dit naleven. 

 

 

 

 

 

 

 



R e g l e m e n t  I n w e n d i g e  O r d e       P a g i n a  |  2  

 

 

INDELING 

 

 

1. Leefbaarheid en veiligheid  

2. Huisdieren  

3. Schoonmaak  

4. Huisvuilverzameling en -aanbieding  

5. Tuin- en groenreglement 

6. Overlast – burenhinder – verwaarloosde woongelegenheden 

7. Technische zaken  

8. Plaatsbeschrijvingen 

9. Algemeenheden 

10. Bijlagen 
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 1. LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 

 

LAWAAI- EN GEURHINDER BEPERKEN 

 

Lawaaihinder 

In een appartementsgebouw wonen veel mensen bij elkaar.  Het is onvermijdelijk dat je af en toe leefgeluiden 

hoort die afkomstig zijn van je buren. 

We vragen dat iedereen begrip voor elkaar heeft.  Maar ook dat iedereen rekening houdt met elkaar en de 

rust in het gebouw niet verstoort.   

Je mag dan ook op geen enkel moment, zowel overdag als ’s nachts lawaaioverlast veroorzaken. 

Bij ernstige overlast, zoals nachtlawaai, heeft iedere huurder wettelijk het recht om de politie in te schakelen. 

 

Hou rekening met je buren!    

Let op met volgende zaken: 

• Sla deuren niet dicht. 

• Stel je radio, muziekinstallatie, televisie, … niet te luid in. 

• Beperk zoveel mogelijk het gebruik van waterkranen, wc’s en baden in de nacht. 

• Roep niet of spreek niet overdreven luid in de gemeenschappelijke gangen en trappen.  De 

gemeenschappelijke delen zijn ook geen speelplaats! 

• Voer geen karweien uit of verplaats geen meubelen ’s avonds en ’s nachts. 

• Vermijd zoveel mogelijk het geluid van schoenen (hakken) op een harde vloer. 

• Duw niet herhaaldelijk en langdurig op de appartementsbel. 

• Gebruik de parlofoons met de nodige zorg en hang ze na gebruik steeds terug. 

• Let erop dat ook jouw bezoek zich aan de regels houdt. 

 

Geurhinder 

Indringende geuren kunnen je buren storen.  Hou hiermee rekening en vermijd geurhinder. 

 

EEN ORDELIJK GEBOUW 

 

Draag mee zorg aan een verzorgd en net uiterlijk van je gebouw. 

Leef volgende regels na: 

• Zorg ervoor dat je vensterbanken niet volgestapeld zijn. 

• Hang geen doeken of dekens op aan de ramen, gebruik altijd een gordijnstang of gordijnrail. 

• Voer geen huishoudelijke klusjes uit in de gemeenschappelijke delen zoals bv. strijken, 

schilderen/herstellen van meubels of apparaten … Het poetsen van de gemeenschappelijke delen 

valt hier niet onder, dit is wel toegestaan. 

• Zorg ervoor dat je terras er netjes en verzorgd uitziet.  Hang je was niet op aan een wasdraad die 

aan de muren bevestigd is.  Je mag wel een droogrek gebruiken. 

• Zorg ervoor dat je geen tapijten en andere voorwerpen uitklopt of schoonmaakt vanuit vensters of 

deuren of van op je terras. 

 

 

 

 

VEILIGHEID 
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Brandveiligheid 

▪ Plaats geen voorwerpen (afval, meubels, fietsen, bromfietsen, kinderwagens, decoratie, schilderijen…) 

in de gemeenschappelijke delen (gangen, inkomhallen, nooduitgangen, galerijen, …).  Dit brengt de 

brandveiligheid in gevaar!  Ook op de gemeenschappelijke ruimte van de zolders mag niets geplaatst 

worden. 

▪ Autostaanplaatsen: een parkeerplaats dient enkel voor het parkeren van auto, lege aanhangwagen, 

fietsen of bromfietsen.  Het is verboden om een voertuig op LPG te parkeren in private en openbare 

ondergrondse parkings. 

▪ Fietsenstallingen: fietsen en bromfietsen horen in de daartoe bestemde fietsenstalling. 

▪ In nood moet een vlotte evacuatie op elk moment mogelijk zijn.   

▪ Diest-Uitbreiding zal op regelmatige basis alle voorwerpen die in de gemeenschappelijke delen 

geplaatst worden, verwijderen op kosten van alle huurders in het betrokken appartementsgebouw.   

▪ Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

▪ Hou voor de brandveiligheid de brandvrije deuren en de deuren in de gangen gesloten.  Laat ook 

ingangsdeuren NIET openstaan.  Open deuren zetten sommige mensen ook aan tot vandalisme of 

diefstal. 

▪ Het is verboden om butaan- of petroleumvuurtjes of flessen voor vloeibaar gas te gebruiken of op te 

slaan. 

▪ Het is verboden om de elektrische installatie in het gebouw op eigen initiatief te wijzigen. 

▪ Het is verboden om eender welke kachel te installeren in je woongelegenheid. 

▪ Het is verboden om te barbecueën op balkons.  Dit verbod geldt in alle appartementencomplexen. 

▪ Het is verboden om vuurwerk af te vuren vanaf balkons en binnentuinen.  Dit is niet veilig voor jezelf en 

je buren.  Het kan huisdieren ook schrik aan jagen. 

▪ Gebruik de nooduitgangen alleen in noodsituaties. 

▪ Het is verboden om het dak te betreden, behalve in noodsituaties als de evacuatierichtlijnen dit 

voorschrijven. 

▪ Koppel de rookmelders nooit af.  Als huurder moet je zelf de geplaatste rookmelders onderhouden.  

Plaats op tijd een nieuwe batterij bij rookmelders met een vervangbare batterij.   

Verwittig Diest-Uitbreiding bij een defecte rookmelder of een rookmelder die een lege niet-vervangbare 

batterij heeft. 

Tip! Test elke maand de rookmelder met de testknop. 

▪ Gebruik de brandbestrijdingsmiddelen (blusapparaten, haspels en hydranten) alleen in geval van brand. 

▪ Activeer de brandmeldingsinstallaties (drukknoppen, optische rookmelders, alarmbellen) alleen bij 

(beginnende) brand. 

 

Liften 

▪ Gebruik de liften volgens de reglementaire en wettelijke voorschriften.  Een lift is geen speeltuin.  

Kinderen jonger dan 14 jaar mogen niet alleen de lift nemen.  Zij moeten begeleid zijn.   

▪ Diest-Uitbreiding is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade die veroorzaakt wordt aan personen 

en/of goederen door het gebruik van de lift.  Dit is volledig de verantwoordelijkheid van jou als huurder 

en je bezoekers. 

▪ Het is verboden de lift te gebruiken om te verhuizen. 

▪ Het is verboden om bij brand de lift te gebruiken. 

▪ Het is verboden te roken in de lift. 

▪ Het is verboden liftdeuren te klemmen of op enige manier te hinderen.  Je mag de optische sensoren 

van de lift niet onnodig in werking doen treden. 

▪ Het is verboden om de lift boven het toegestane maximumgewicht te beladen.  De maximumcapaciteit 

van de lift mag je nooit overschrijden. 

▪ Het is verboden de wanden, vloeren, plafonds en deuren van de lift te beschadigen. 
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 2. HUISDIEREN 

 

Huisdieren zijn voor veel huurders geliefde gezelschapsdieren.  Ze brengen vreugde in het gezin of helpen 

tegen eenzame momenten.   

Maar waar veel mensen samenleven, kan je huisdier andere bewoners storen.  Diest-Uitbreiding wil overlast 

voor de medebewoners vermijden.  Daarom mag je alleen huisdieren hebben als je je aan de regels houdt. 

Leef je de regels niet na, dan zal Diest-Uitbreiding eisen om je huisdier weg te doen. 

Als je een huisdier wilt houden, moet je er rekening mee houden dat niet alle soorten geschikt zijn als 

gezelschapsdier.  Sommige dieren hebben een bijzondere verzorging nodig of zijn te gevaarlijk. 

 

▪ Huisdieren zijn alleen toegestaan in zoverre de woongelegenheid door haar grootte, aard en ligging 

daartoe geschikt is. 

Wil je een hond als huisdier?  Dan gelden volgende regels: 

- In een appartement is één hond toegelaten 

- In een eengezinswoning zijn twee honden toegelaten 

Uitzonderlijk en na onderzoek door de sociale dienst van Diest-Uitbreiding kan hiervan afgeweken 

worden.  Ook bestaande situaties kunnen worden gedoogd als Diest-Uitbreiding geen gegronde klachten 

heeft ontvangen. 

▪ Deze dieren zijn nooit toegestaan: 

- dieren die (van nature) agressief en/of gevaarlijk zijn; 

- dieren die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de mens; 

- dieren die een bijzondere verzorging nodig hebben. 

Ook het houden van ongewone huisdieren zoals slangen, tropische spinnen, insecten ,… is niet 

toegelaten.  Deze opsomming geldt als voorbeeld en is niet limitatief. 

▪ Het fokken van dieren is – zelfs tijdelijk – verboden. 

▪ Bij huisbezoeken in opdracht van Diest-Uitbreiding moet je loslopende dieren vastleggen of uit de ruimte 

verwijderen.  Doe je dit niet, dan kan het huisbezoek afgelast worden en wordt jou de nutteloze 

verplaatsingskost aangerekend. 

Voorbeelden van huisbezoeken: sociaal assistent komt langs, werkman voert klusje uit, werknemer voert 

plaatsbeschrijving uit, werkmannen van een extern bedrijf, … 

▪ Je bent verantwoordelijk voor je huisdier.  Bij klachten over huisdieren (lawaaihinder, geuroverlast, 

vermoeden van fokken, mishandeling, verwaarlozing, …) zal Diest-Uitbreiding een onderzoek opstarten.  

Bij gegronde klachten zullen we eisen om het dier definitief uit de woongelegenheid te verwijderen.  

Weiger je dit te doen?  Dan zal Diest-Uitbreiding de overlastprocedure opstarten, dit kan leiden tot de 

opzeg van je huurovereenkomst. 

▪ Huisdieren mogen niet voor lange tijd alleen gelaten worden in de woongelegenheid, ook niet als iemand 

ze dagelijks eten komt geven.  Opgesloten dieren reageren op het minste geluid en maken lawaai. 

▪ In de gemeenschappelijke delen van het gebouw (gangen, liften, traphallen, …) moet je je huisdier aan de 

leiband houden. 

▪ Het is verboden om het plat dak van flatgebouwen te betreden om je huisdier uit te laten. 

▪ Als je huisdier de gemeenschappelijke delen van het gebouw heeft bevuild, dan moet je dit onmiddellijk 

zelf op kuisen.  Veroorzaakt jouw huisdier schade, dan zal jij de schade moeten betalen. 

▪ Je moet je huisdieren goed verzorgen.  Vermijd en behandel parasieten. 

▪ Huisdieren vragen dikwijls extra onderhoud van de woongelegenheid.  Zorg dat je woongelegenheid altijd 

proper en hygiënisch is.  Verwijder bevuiling en haren van je huisdier regelmatig.  Kattenbakvulling hoort 

bij het restafval.  Deponeer gebruikte kattenbakvulling altijd in een reglementaire vuilniszak.  

▪ Het is verboden om dieren die in het wild leven (duiven en andere vogels, zwerfkatten, …) te voederen. 
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 3. SCHOONMAAK 

 

Je aanvaardt als huurder de woongelegenheid, bijgebouwen, omringde tuinen, terrassen, … in de staat 

waarin ze zich bevinden. 

 

Je bent gebonden om gedurende de hele huurperiode de woongelegenheid en de aanhorigheden 

zorgvuldig en nauwlettend te onderhouden! 

 

HOU JE WOONGELEGENHEID EN HET GEBOUW PROPER 

 

▪ Je moet je woongelegenheid goed onderhouden en regelmatig poetsen.  Huur je een kelder, berging, 

garage, …?  Dan moet je ook deze goed onderhouden en regelmatig schoonmaken.   

Opgelet! Kelders zijn vochtgevoelig: plaats goederen verhoogd.  Diest-Uitbreiding vergoedt geen schade 

voor in kelders opgeslagen voorwerpen. 

▪ Reinig de ramen van je woongelegenheid regelmatig. 

▪ Maken jij zelf, je familie, vrienden of huisdieren de gemeenschappelijke delen vuil?  Kuis dit dan 

onmiddellijk op. 

▪ Je moet de regels van de gemeente waar je woont in verband met het sneeuw- en ijsvrij houden van 

stoepen, doorgangen, toegangen en ingangen strikt naleven.  Het sneeuw- en ijsvrij maken van het 

voetpad is verplicht (politiereglement).  Woon je in een appartement?  Dan rekenen wij op de individuele 

verantwoordelijkheid van de huurder om de toegangen sneeuw- en ijsvrij te houden. 

▪ In sommige gebouwen moet je als huurder minstens één keer per week de gemeenschappelijke delen 

met nat poetsen en indien nodig tussentijds borstelen.  De concrete regeling moet door de huurders van 

deze gebouwen uitgewerkt worden en opgevolgd worden in samenspraak met Diest-Uitbreiding.  Als 

huurder leef je deze regeling na.  Deze maatregel is getroffen om de huurlasten te beperken. Merkt Diest-

Uitbreiding dat de getroffen regeling niet werkt of voor klachten zorgt, dan zal er alsnog onderhoud 

gebeuren door onze diensten of een externe firma, mits doorrekening van de kosten in de huurlasten. 

▪ Je moet regelmatig de onderzoekputten en reukafsluiters reinigen.  Is er een verstopping in je woonhuis?  

Dan is de ontstopping door jou uit te voeren en te betalen.  Voor appartementsgebouwen met 

gemeenschappelijke leidingen valt deze kost ten laste van Diest-Uitbreiding. 

▪ Je moet regelmatig de goten, grintbakken, septische putten en regenafvoerbuizen proper maken. 

 

ONGEDIERTEBESTRIJDING 

 

Ongedierte is onhygiënisch en storend voor je buren en omgeving. 

Als huurder moet je de kosten voor ongediertebestrijding zelf betalen. 

▪ Het is verboden etensresten naar buiten te gooien.  Dit trekt ongedierte aan. 

▪ Hou je woongelegenheid netjes en hygiënisch.  Zo voorkom je ongedierte. 

▪ Woon je in een appartement?  Dan staat Diest-Uitbreiding in voor de ongediertebestrijding, maar rekent 

deze kosten door in de huurlasten.  Je bent verplicht om toegang te verlenen tot jouw appartement aan 

de medewerkers van Diest-Uitbreiding die instaan voor ongediertebestrijding of aan het bedrijf dat Diest-

Uitbreiding heeft aangesteld om de ongediertebestrijding uit te voeren.  Je mag vallen, gifdozen en 

andere materialen die geplaatst zijn voor ongediertebestrijding niet verwijderen, verplaatsen of 

onwerkzaam maken. 

▪ Woon je in een woonhuis?  Dan sta je zelf in voor ongediertebestrijding. 
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 4. HUISVUILVERZAMELING EN -AANBIEDING 

 

Je afval mag je niet zomaar weggooien.  Je moet je afval sorteren en op de correctie manier aanbieden. 

 

Bekkevoort – Kortenaken – Scherpenheuvel-Zichem  EcoWerf staat in deze 

gemeenten in voor de ophaling van het huisvuil en GFT.   

Er wordt gewerkt met grijze (huisvuil) en groene (GFT) containers.  Dit volgens het DIFTAR 

systeem. 

Er zijn speciale ophalingen voor papier en karton, en klein/gevaarlijk afval (KGA). 

 

 

Bezoek de website: www.ecowerf.be voor meer informatie en het raadplegen van de 

afhaalkalender! 

 

 

Diest  Limburg.net staat hier in voor de ophaling van het huisvuil.  Er wordt gewerkt met 

vuilniszakken, geen containers.  Voor PMD is er de blauwe zak. 

Er zijn speciale ophalingen voor groenafval, papier en karton en klein/gevaarlijk afval. 

Van 1 mei tot 30 september is er wekelijks een huisvuilophaling, van 1 oktober tot 30 april 

is dit 2-wekelijks. 

 

Bezoek de website: www.limburg.net voor meer informatie en het raadplegen van de 

afvalkalender! 

 

Je plaatst je huisvuilzakken/containers pas buiten op de dag van de ophaling, niet eerder.  Het is niet 

toegelaten de vuilniszakken/containers in de gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen. 

Je kan ook steeds afval, groenafval, grof vuil, … wegbrengen naar het plaatselijk recyclagepark. 

 

Gemeente Adres Recyclagepark Telefoonnummer 

Diest  Nijverheidslaan 33, 3290 Diest 013/35.55.49 

Scherpenheuvel-Zichem Mannenberg 263, 3272 Scherpenheuvel-Zichem 013/35.24.12 

Kortenaken Zandrodestraat, 3470 Kortenaken 011/58.33.67 

Bekkevoort Nieuwstraat 16A, 3460 Bekkevoort 0800/97.097 

 

Inboedel die bij een verhuis niet hergebruikt wordt, zal je zelf verwijderen.  Je moet deze naar het 

recyclagepark brengen.  Verschillende kringloopwinkels halen ook gratis je herbruikbare spullen op. 

 

Het is ten strengste verboden huisvuil en ander afval achter te laten in de gemeenschappelijke delen van 

het gebouw.  Dit geldt ook voor afval in reglementaire zakken.  Kosten voor een eventuele opruim, zal je 

moeten betalen. 

 

 

 

 

 

  

http://www.ecowerf.be/
http://www.limburg.net/
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 5. TUIN- EN GROENREGLEMENT 

 

Doelstelling:  

Om de uniformiteit en de netheid van de wijken te behouden zijn er door Diest-Uitbreiding enkele regels 

vastgelegd inzake tuin- en groenonderhoud. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en zijn verantwoordelijkheid 

opneemt, blijft de wijk een aangename wijk zonder overlast. 

Afwijkingen op dit ‘REGLEMENT’, kunnen per uitzondering toegestaan worden, mits goedkeuring van SHM 

Diest-Uitbreiding. Ze dienen via een schriftelijk verzoek aangevraagd te worden bij Diest-Uitbreiding. 

 

ALGEMEEN TUINONDERHOUD: BOMEN, HAGEN EN BEPLANTING  

 

De huurder is verplicht de tuinen (voor-, zij- en achtertuin) of de terrassen die van de gehuurde 

woning/appartement deel uitmaken, te onderhouden.  

• Verwijder het onkruid en maai het gras tijdens de lente en zomer op geregelde tijdstippen. Bij een 

normaal seizoen maai je ca. om de 2 weken.   

• Snoei struiken, planten en hagen elk jaar; ongeacht deze door u of de vorige huurder geplant 

werden. Hou de haag van de tuinafsluiting op maximum 1.80m.  

• Begraaf of verzamel geen afval in je tuin.  

• Parkeer geen caravan of enig ander voertuig in de voor- of achtertuin (auto’s; aanhangwagens met 

afval, rommel of oud ijzer; …).  

 

Er mag geen schade toegebracht worden aan de bomen, planten en bloemen van de omgeving waarvan de 

gehuurde woongelegenheid deel uitmaakt. 

 

AFSLUITINGEN EN TUINPOORTJES: AFSCHERMING EN NETHEID 

 

Tussen verschillende tuinen wordt door Diest-Uitbreiding een afscheiding voorzien. Het onderhoud van deze 

draadafsluiting en/of tuinpoortjes zijn ten laste van de huurder. 

 

Afspraken voor het afschermen van de bestaande tuinafsluitingen: 

• Hang geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de afsluitdraad. 

• Haal nooit een afsluiting tussen twee woningen weg.  

• Het is TOEGESTAAN lamellen uit kunststof of een doek met kleine perforaties te plaatsen. De 

kleurkeuze (groen of zwart), materiaalkeuze, enz. dient in overeenstemming te zijn met de 

naastliggende buren. Uniformiteit dient worden nagestreefd. Let wel op dat de tuinafscherming goed 

wordt vastgemaakt! 

• Het is VERBODEN een houten afsluiting te plaatsen.  

• De maximumhoogte is vastgesteld op de hoogte van de door Diest-Uitbreiding geplaatste 

draadafsluiting.  

 

 

 

 

 

 

 

⇨ Hieronder enkele voorbeelden van tuinafsluitingen die toegestaan zijn: 

 

 



R e g l e m e n t  I n w e n d i g e  O r d e       P a g i n a  |  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BOMEN, HAGEN EN BEPLANTING 

 

De tuinen worden hoofdzakelijk met gras ingezaaid. Beperkte aanpassingen in de tuin zijn mogelijk zonder 

aanvraag zolang het tuin- en groenreglement wordt gevolgd.  

 

Afspraak voor het planten van bomen:  

• Het is VERBODEN om hoogstammige bomen te planten.  

• Het planten van laagstammige bomen of leibomen zijn TOEGESTAAN onder volgende 

voorwaarden: 

o Te planten op minstens 2m van de perceelgrens/scheiding. 

o Te planten op minstens 3m van de woning. 

o Er mogen maximum 5 laagstammige bomen geplaatst worden, afhankelijk van de grootte 

van de tuin. 

o De laagstammige bomen dienen jaarlijks gesnoeid te worden en mogen voor geen overlast 

zorgen. 

o De huurder neemt het werk of de kosten voor het onderhoud van de boom ten eigen laste.  

o Bij einde huurcontract wordt verwacht dat de bomen onderhouden zijn en dat de bomen 

gesnoeid werden volgens afspraak. Zo niet worden alle hieraan verbonden kosten 

aangerekend om de boom te laten verwijderen.  

 

Afspraak voor het planten van hagen: 

• Hagen zijn TOEGESTAAN maar onder volgende voorwaarden: 

o Te planten op minstens 0,5m van de perceelgrens/scheiding 

o De maximale hoogte is vastgesteld op 1.80m. 

o De haag mag niet over de perceelgrens komen. (Vb.tijdig snoeien; een doek plaatsen tegen de 

draadafsluiting, zodat de haag er niet kan door groeien; voldoende afstand houden, zodat tussen de 
haag en de afsluiting gesnoeid kan worden.) 

o Het betreft snoeibare haagplanten (geen: bomen, klimplanten, …) 

o De huurder neemt het werk of de kosten voor het onderhoud van de haag voor zich. 

o Bij einde huurcontract wordt verwacht dat de haag onderhouden is en dat de haag gesnoeid 

werd volgens afspraak. Zo niet worden er kosten aangerekend om de haag te laten snoeien.  

 

Afspraak voor het plaatsen van beplanting/bodembedekking: 

• Het is VERBODEN om verhardingen te plaatsen (vb. beton- of kleiklinkers, dolomiet, beton, kiezel, enz.) 

• Het is VERBODEN om kunstgras te plaatsen  

• Het is TOEGESTAAN om gras/grasmatten te plaatsen  

• Het is TOEGESTAAN om houtschors te plaatsen.  

 

 

Dit onder volgende voorwaarden: 

o Onder de houtschors MOET een worteldoek geplaatst worden.  

o Bij einde huurcontract MOET de houtschors en de worteldoek onderhouden zijn. Zo niet 

worden er kosten aangerekend om de houtschors te verwijderen.  
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• Het is TOEGESTAAN om vaste planten (niet hoger dan 60cm) en/of bodembedekkers (met 

uitzondering voor Hedera helix (Klimop)) te planten.  

 

Dit onder volgende voorwaarden: 

o De vaste planten/bodembedekkers worden goed onderhouden 

o De vaste planten/bodembedekkers bedekken enkel de eigen voortuinstrook.  

o Er wordt een boordsteen geplaatst tussen de twee voortuinstroken. Dit geeft een duidelijke 

scheiding aan en voorkomt dat bodembedekkers verder groeien dan de eigen 

voortuinstrook. 

o Bij einde huurcontract wordt verwacht dat de beplanting goed onderhouden is. Zo niet 

worden er kosten aangerekend om de beplanting te laten verwijderen en de tuin volledig te 

laten inzaaien met gras.  

 

VERHARDINGEN: OPRIT, PADEN EN TERRAS 

 

De oprit, paden en een terras worden voorzien door Diest-Uitbreiding.  Beperkte aanpassingen in de tuin zijn 

mogelijk MITS een aanvraag bij Diest-Uitbreiding.  

 

Afspraak vooroprit, paden, verharding en terrassen:  

Het is VERBODEN terrassen te vergroten. 

Uitzonderlijk zijn beperkte bijkomende verhardingen mogelijk. (vb. onderhoudsstrook rondom de woning, 

verharding pad naar het tuinhuis, enz.). Er dient steeds schriftelijke toestemming gevraagd te worden bij 

Diest-Uitbreiding.  

Bij einde huurcontract kan Diest-Uitbreiding eisen dat de verharding verwijderd wordt en de tuin hersteld 

wordt in oorspronkelijke staat. Zo niet worden er kosten aangerekend voor het verwijderen van de 

verharding en de tuin volledig te laten inzaaien met gras.  

 

De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten: 

• Naam, adres, contactgegevens en huurdersnummer van de aanvrager. 

• Foto van de plaats waar de uitbreiding van de verharding wordt gevraagd  

• Foto van de materialen die je wil gebruiken.  

 

BALKONS: AFSCHERMING EN NETHEID 

 

Balkons of terrassen worden voorzien door Diest-Uitbreiding.  Afscherming ten behoeve van de privacy is 

uitzonderlijk mogelijk MITS een aanvraag bij Diest-Uitbreiding. De uniformiteit van het gebouw wordt 

vooropgesteld.   

 

Afspraak voor terrassen en balkons:  

• Het is VERBODEN terrassen geheel of gedeeltelijk af te sluiten en te overkappen. Met andere 

woorden om doeken, schuttingen, zonnetenten, … te plaatsen tegen de balustrade of op het terras. 

Dit om de eenheid in de wijk te bewaren. UITZONDERINGEN zijn mogelijk en worden project per 

project bekeken. Een UNIFORME oplossing per project wordt vooropgesteld. Dit dient steeds 

schriftelijk aangevraagd te worden bij Diest-Uitbreiding.  

• De bewoners en gebruikers zorgen voor het ordentelijk gebruik van de terrassen. De terrassen 

mogen niet aangewend worden als opslagruimte voor zware of scherpe voorwerpen, lege flessen, 

kasten, vuilniszakken, fietsen, ed. 

 

De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten: 
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• Naam, adres, contactgegevens en huurdersnummer van de aanvrager. 

• Foto van de plaats waar de afscherming aan het balkon wordt gevraagd. 

• Foto van de materialen die je wil gebruiken.  

 

CONSTRUCTIES: VERANDA, AFDAK, TUINHUIS 

 

Tuinhuizen worden in sommige projecten voorzien en dit volgens de geldende reglementering van VMSW.  

Afspraak voor het plaatsen van veranda, afdak en/of tuinhuis.:  

• Het is VERBODEN om bijkomende constructies te plaatsen  

• Afwijkingen kunnen per uitzondering toegestaan worden,  

voorwaarden: 

o toestemming wordt gegeven voor een periode van vijfentwintig jaar  

o Het werk of de kosten van het onderhoud vallen ten laste van de huurder 

o Bij het verlaten van de woonst dient alles in oorspronkelijke staat hersteld te worden. 

Constructies worden verwijderd. (Uitgezonderd indien er een schriftelijk akkoord is met de 

volgende huurder.) 

o Er worden geen bijkomende openingen gemaakt in de zijgevel/achtergevel 

o De maximale oppervlakte van de veranda/ afdak bedraagt 20m² en 10m² voor het terras 

o De hoogte van de veranda/afdak mag niet hoger dan 3m vanaf de grond zijn.  

o De afstand in de zijtuin dient minstens 3,50m van de perceelgrens te zijn.  

o De afstand in de achtertuin minstens 2m van de perceelgrens te zijn. 

o Voldoen aan de schriftelijke voorwaarden van ruimtelijke ordening van de stad/gemeente. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig 

o Het niet-gebruikte hemelwater van het dak infiltreert op het eigen perceel. 

 

De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten: 

• Naam, adres, contactgegevens en huurdersnummer van de aanvrager. 

• Het bijgevoegde formulier van toepassing voor de aanvraag van veranda’s, afdaken, tuinhuizen, e.a.. 

• Een toelichting van de werkzaamheden. 

• Een inplantingsplan met maataanduidingen, materiaal aanduidingen, … . 

• Voorbeelden en foto’s van de veranda/afdak/verharding. 

 

HOK VOOR DIEREN 

 

Dierenhokken voor het houden van huisdieren worden niet voorzien door Diest-Uitbreiding.  MITS aanvraag 

kunnen deze beperkt worden toegestaan voor zover ze voldoen binnen de reglementering van ruimtelijke 

ordening. https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen/kleine-werken-op-en-rond-

een-gebouw 

 

Plaatsen van een hondenhok, kippenhok, konijnenhok e.a.:  

Het is TOEGESTAAN om een hondenhok, kippenhok, konijnenhok e.d. te plaatsen, MAAR onder strikte 

voorwaarden: 

 

• De dieren en hun woonst (hondenhok, kippenhok, enz.) dienen goed onderhouden te worden.  

• Gezien hanen voor lawaaioverlast zorgen, raden we dit ten strengste af. 

• Het hondenhok, kippenhok, enz. dient te voldoen aan volgende uitvoeringsvoorwaarden: 

o inplanting in de achtertuin, tegen een bestaande vergunde muur, of op ten minste 1 meter 

van de perceel grens; 

o minimum afstand tot de woning 4 meter; 

o maximale oppervlakte van 6m² voor huurwoningen; 

o hoogte kroonlijst en nok max. 2,5 meter. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen/kleine-werken-op-en-rond-een-gebouw
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen/kleine-werken-op-en-rond-een-gebouw
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o voldoen aan de schriftelijke voorwaarden van ruimtelijke ordening van de stad/gemeente. 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen/kleine-werken-op-en-

rond-een-gebouw 

o voor fundering of vloerplaat wordt geen stortbeton gebruikt. De vloer dient te bestaan uit 

hout of elementen op een zandbed (dals, klinkers, …); 

o afwerking: onbehandeld, drenking en/of (semi)transparante houtbeits, metalen hekwerk, enz. 

o het niet-gebruikte hemelwater van het dak infiltreert op het eigen perceel. 

• Bij einde huurcontract MOETEN deze hokken verwijderd worden door de vertrekkende huurder. 

 

AKKOORD 

 

Het tuin- en groenreglement is een onderdeel van het intern huurreglement.  

 

SANCTIES 

 

Wanneer één van bovengenoemde voorschriften uit dit reglement niet nageleefd worden, behoudt Diest-

Uitbreiding zich het recht voor om het herstel in oorspronkelijke staat te eisen, zowel tijdens als na de 

huurovereenkomst. 

Bij eventuele blijvende huurschade, zal Diest-Uitbreiding hiervoor een doorfacturatie opmaken gericht aan de 

betreffende huurder(s). 

 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen/kleine-werken-op-en-rond-een-gebouw
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen/kleine-werken-op-en-rond-een-gebouw
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6. OVERLAST – BURENHINDER – VERWAARLOOSDE 

WOONGELEGENHEDEN 

 

Diest-Uitbreiding wil graag waken over de woonrust en het woongenot van alle personen die bij onze 

maatschappij een woonst huren. 

Bij de aanpak van leefbaarheidsproblemen wordt onze overlastprocedure gevolgd (zie verder). 

Als er geen einde komt aan de overlast, kan deze procedure leiden tot verbreking van het huurcontract. 

 

Als het gedrag van bepaalde huurders ernstige overlast veroorzaakt voor medehuurders, start Diest-

Uitbreiding deze procedure op om de woonrust te herstellen.  Deze procedure maakt integraal deel uit van 

het Reglement Inwendige Orde.  

 

Indien nodig schakelen we de hulp in van andere instanties vb. OCMW, CAW, …. 

 

Diest-Uitbreiding bepaalt wanneer er voldoende stukken in het dossier aanwezig zijn om over te gaan naar 

een volgende stap in de overlastprocedure. 

 

WAT IS OVERLAST? 

 

Overlast is elk gedrag dat de woonrust en/of het woongenot van andere bewoners in een wooncomplex of in 

een wijk ernstig in het gedrang brengt.   

Enkele voorbeelden: vervuiling en vernieling, lawaaioverlast, overlast door huisdieren, agressie en intimidatie, 

… 

 

WAT TE DOEN BIJ OVERLAST? 

 

Eerst praten!  Probeer problemen met je medehuurders altijd eerst zelf op te lossen.  Een babbel is de eerste 

stap!  Soms beseft de ander niet dat zijn/haar gedrag overlast meebrengt voor andere buren. 

 

Dan schrijven.  Helpt de babbel niet, dan kan je aan Diest-Uitbreiding vragen om te helpen.   

Je kan zelf een brief of mail schrijven.   Vermeld steeds je naam en adres in de brief/mail. 

Mailadres: sociaal@diestuitbreiding.be  

 

Hoewel je overlastmelding nooit anoniem gebeurt, garanderen we, als je dit wenst, wel een anonieme 

behandeling.  Hou er rekening mee dat als het tot een gerechtelijke procedure komt, een anonieme klacht 

veel minder slagkracht heeft. 

 

 

Hierna worden de 3 procedures omschreven. 

- Procedure overlast 

- Procedure burenhinder 

- Procedure verwaarlozing 

 

 

 

 

 

mailto:sociaal@diestuitbreiding.be
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PROCEDURE OVERLAST 

 

STAP 1 

De sociaal assistent van Diest-Uitbreiding zal luisteren naar de klacht.  Elke klacht wordt genoteerd in het 

huurdersdossier.  Iedere klacht dient schriftelijk of per e-mail gemeld te worden.  De klacht dient ook 

ondertekend te worden in kader van een eventuele toekomstige gerechtelijke procedure.  Anonieme 

klachten worden niet in behandeling genomen.  Diest-Uitbreiding heeft een blanco meldingsformulier 

overlast dat gebruikt kan worden hiervoor.  Diest-Uitbreiding zal de aanmelder eerst aansporen om zelf met 

de buur te praten en onderling tot een oplossing te komen. 

 

Als de overlast ophoudt, dan stopt Diest-Uitbreiding de procedure. 

Als de overlast niet stopt dan volgt stap 2. 

 

STAP 2 

• Als er met de huurder niet te praten valt of Diest-Uitbreiding ontvangt opnieuw een melding van overlast, 

dan gaat de sociaal assistent deze overlast vaststellen.  Dit door navraag te doen bij buren, derden en 

de wijkinspecteur (eventuele processen verbaal die zijn opgesteld). 

• Binnen de 14 dagen zal de sociaal assistent van Diest-Uitbreiding verhaal halen bij de 

probleemhuurder, dit telefonisch of via een huisbezoek. De probleemhuurder wordt ingelicht over de 

verschillende stappen in de overlastprocedure. Er wordt gezocht naar een oplossing/oorzaak van het 

gedrag. De sociaal assistent kan de probleemhuurder hierbij begeleiden.  

• De huurder die aangifte deed van de klacht, wordt indien gewenst hierover verwittigd. 

We vragen de huurder om gedurende de overlastprocedure een logboek bij te houden van de overlast 

die de huurder ervaart. Diest-Uitbreiding bezorgt de huurder een blanco logboek waarin de huurder de 

overlast zo gedetailleerd mogelijk beschrijft.  

 

Als de overlast ophoudt, dan stopt Diest-Uitbreiding de procedure. 

Als de overlast niet stopt, dan volgt stap 3. 

 

STAP 3 

• De sociaal assistent zal navraag doen bij buren, wijkagent en derden of de nieuwe klacht(en) gegrond is.  

• Het OCMW wordt op de hoogte gebracht van de klachten betreft overlast. Indien de probleemhuurder of 

melder cliënt zijn bij het OCMW, kan het OCMW helpen zoeken naar een oplossing. 

• Binnen de 14 dagen stuurt Diest-Uitbreiding opnieuw een brief naar de huurder die overlast 

veroorzaakt.  In deze brief staat een afspraak in om de situatie te bespreken.  De afspraak vindt plaats op 

het kantoor van Diest-Uitbreiding of ter plaatse bij de huurder. 

• De huurder die overlast veroorzaakt, wordt tijdens het gesprek gewezen op zijn huurdersverplichtingen. 

• De huurder die aangifte deed van de klacht, wordt indien gewenst op de hoogte gebracht.   

• Als de huurders die hinder ondervinden dit wensen, kunnen zij zelf al een gerechtelijke 

verzoeningsprocedure starten. 

 

Als de overlast ophoudt, dan stopt Diest-Uitbreiding de procedure. 

Als de overlast niet stopt, dan volgt stap 4. 

 

STAP 4 

• Diest-Uitbreiding stuurt een aangetekende brief naar de huurder die overlast veroorzaakt.  Diest-

Uitbreiding brengt de probleemhuurder op de hoogte dat de procedure tot uithuiszetting wordt opgestart 

als de overlast niet stopt.  
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• In deze brief staat opnieuw een afspraak in de kantoren van Diest-Uitbreiding om de situatie te 

bespreken.  

• Het OCMW en/of CAW (preventieve woonbegeleiding) worden ingeschakeld en kunnen het gesprek 

bijwonen.  De probleemhuurder kan hulp zoeken bij beide om zijn gedrag bij te sturen en zo 

uithuiszetting te vermijden.  Bij het gesprek kunnen ook andere actoren betrokken worden zoals de 

wijkinspecteur, ‘t Wit Huis, gemeente, Begeleid Wonen,….  

• Er wordt een verslag gemaakt van de gemaakte afspraken.  Indien nodig wordt er een 

begeleidingsovereenkomst opgesteld. 

• De probleemhuurder krijgt nog een allerlaatste kans! 

 

Als de overlast ophoudt, dan stopt Diest-Uitbreiding de procedure. 

Als de overlast niet stopt, dan volgt stap 5. 

 

STAP 5 

• Diest-Uitbreiding brengt de probleemhuurder op de hoogte per aangetekende brief dat de 

huurovereenkomst wordt opgezegd wegens niet naleven van de huurdersverplichtingen. 

Opzegtermijn: 3 maanden. 

• Bewijslast wordt verzameld via de meldingsformulieren overlast en de ingevulde logboeken overlast. 

• Als de huurder de opzegtermijn niet naleeft, dan zal Diest-Uitbreiding de opzeg gegrond laten verklaren 

door de Vrederechter en eveneens de uithuiszetting vorderen.  

 

Bijlagen:  

1. Meldingsformulier overlast 

2. Logboek overlast 
 

Bijlage1. MELDINGSFORMULIER OVERLAST  

 

 

 

MELDER: 

 

 

 

 

 

OVERLASTBEZORGER: 

 

 
 

OMSCHRIJVING VAN DE OVERLAST: 

 

DATUM + HANDTEKENING:  ……………………………………………………………………………………….. 

Naam 
 
 

Adres 
 

Telefoon / GSM 
 

E-mail 
 

Naam 
 

Adres 
 

Een melding indienen tegen uw medehuurder moet steeds de laatste stap zijn. Probeer het probleem 

eerst op te lossen door een gesprek aan te gaan!  
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Bijlage 2. LOGBOEK OVERLAST 

Naam 

overlastbezorger: 

 
Naam melder: 

 

Adres 

overlastbezorger: 

 
Adres melder: 

 

 

DATUM TIJDSTIP  

(van  –  tot) 

Soort overlast  

(lawaai, ruzie, bezoekers, drugs,…) 
Eventuele actie melder 

     
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

Voor onze dossiervorming is het belangrijk dat u alle kolommen zo volledig mogelijk invult! 

Extra toelichting klachten: 

 

DATUM + HANDTEKENING: ……………………………………………………………………………………….. 
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PROCEDURE BURENHINDER 

WAAROM EEN PROCEDURE BURENHINDER?  

Als je met veel mensen samenwoont in een gebouw of wijk, dan is het belangrijk dat je rekening houdt met je 

buren.  Je mag geen overlast veroorzaken.   

Wat verstaan we onder overlast? 

Voorbeelden van overlast zijn: vervuiling, vandalisme, lawaaioverlast, overlast door huisdieren, agressie … 

STAP 1 

De sociaal assistent zal uitgebreid luisteren naar de klacht en iedere klacht noteren in het huurdersdossier.  

De sociaal assistent zal de aanmelder eerst aansporen om zelf met de buur te praten en onderling tot een 

oplossing te komen.  Een eenvoudig gesprek kan dikwijls al veel oplossen.  Soms beseft de ander niet dat 

zijn/haar gedrag overlast meebrengt voor andere buren.  Te snel de stap zetten naar de politie of Diest-

Uitbreiding kan ervoor zorgen dat de hinder juist toeneemt.  De sociaal assistent zal na 2 weken opnieuw 

contact opnemen om te vragen naar een stand van zaken. 

 

STAP 2 

Is de buur niet bereid om hierover te praten of heeft het gesprek niks opgeleverd?  

De sociaal assistent zal de aanmelder doorverwijzen naar de dienst burenbemiddeling.  De sociaal 

assistent bezorgt de huurder de contactgegevens.  Op vraag van de huurder kan hij ook de aanmelding doen 

bij de dienst burenbemiddeling.  De huurder wordt gevraagd om de sociaal assistent op de hoogte te 

houden.  

 

Het OCMW wordt op de hoogte gebracht van de klachten betreft burenhinder. Indien de probleemhuurder of 

melder cliënt zijn bij het OCMW, kan het OCMW mee helpen zoeken naar een oplossing. 

 

Burenbemiddeling wordt georganiseerd door de gemeente of door de provincie Vlaams-Brabant. 

 

Waar kan je terecht? 

 

• Inwoners Diest: Preventieambtenaar, Grote Markt 1, 3290 Diest  

         telefoon: 013/35.32.27  

    e-mail: preventiedienst@diest.be 

 

• Inwoners Scherpenheuvel-Zichem: Dienst Preventie, Basilieklaan 75, 3270 Scherpenheuvel  

       telefoon: 013 77 83 59  

e-mail: preventiedienst@scherpenheuvel-zichem.be 

 

• Inwoners Bekkevoort: Provincie Vlaams-Brabant (burenbemiddeling), Provincieplein 1, 3010 Leuven  

telefoon: 016-26 78 01  

e-mail: burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be 

 

• Inwoners Kortenaken: Provincie Vlaams-Brabant (burenbemiddeling), Provincieplein 1, 3010 Leuven 

 telefoon: 016-26 78 01  

 e-mail: burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be 

 

Hebben verschillende buren problemen met een medebewoner die voor iedereen overlast veroorzaakt?  

Diest-Uitbreiding kan in dit geval de overlastprocedure opstarten.  Op deze manier waken wij mee over de 

woonrust in onze gebouwen. 

 

Indien blijkt dat de burenhinder betrekking heeft met het slecht onderhoud, dan wordt de procedure 

mailto:preventiedienst@diest.be
mailto:preventiedienst@scherpenheuvel-zichem.be
mailto:burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
mailto:burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
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verwaarlozing opgestart.  

 

STAP 3 

Hebben alle bovenstaande stappen geen resultaat?  

De aanmelder kan contact opnemen met de wijkagent en Diest-Uitbreiding.  De sociaal assistent van Diest-

Uitbreiding kan een bemiddelingspoging ondernemen.  Hij voert individuele gesprekken met beide partijen.  

Indien gewenst zal hij daarna een bemiddelingsgesprek organiseren waar beide partijen aanwezig zijn.  Er 

wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijke oplossingen.  Bij het bemiddelingsgesprek kunnen ook externe 

diensten betrokken worden bv. wijkagent, dienst burenbemiddeling, CAW, OCMW,…  

 

 

STAP 4 

Indien de vorige stappen niet leiden tot een oplossing, kan de aanmelder ook altijd zelf naar de vrederechter 

stappen voor een verzoeningsprocedure.  Als hij geen advocaat neemt, is de verzoeningsprocedure volledig 

kosteloos bij burenhinder. 
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PROCEDURE VERWAARLOOSDE WONINGEN 

 

STAP 1: VASTSTELLEN VERWAARLOZING 

Via verschillende kanalen (buren, huurders, poetsdienst, technische dienst) kan Diest-Uitbreiding signalen 

ontvangen over de verwaarlozing van onze huurwoningen.  

 

Wat verstaan we onder verwaarlozing? 

 Niet onderhouden van de tuin 

 Niet onderhouden van de woning (niet poetsen, geurhinder, …)  

 Verzamelwoede 

 Niet gebruiken van de nutsvoorzieningen 

 

Zodra wij een signaal ontvangen zal dit doorgegeven worden aan de sociaal assistent voor verder onderzoek. 

 

Er zal een huisbezoek plaatsvinden bij de betrokken huurders.  De afspraak wordt gemaakt telefonisch, per 

e-mail of per brief.   

De betrokken huurders zullen in eerste instantie mondeling gewezen worden op hun huurderverplichting tot 

het goed onderhoud van de woning.   

De sociaal assistent zal de woning en tuin inspecteren en een checklist (staat van de woning) invullen.  Op 

deze checklist wordt aangeduid hoe het gesteld is met het onderhoud van elke ruimte.   

Als er sprake is van verwaarlozing zal de sociaal assistent een kort verslag opmaken en foto’s nemen van de 

actuele toestand.  Er worden mondelinge afspraken gemaakt met de huurder.   

Bij zware verwaarlozing wordt er een actieplan opgemaakt.  Hierin staan de werkpunten die tegen het 

volgende huisbezoek opgelost moeten zijn.  Een nieuwe afspraak wordt vastgelegd.  

 

Wanneer er schade vastgesteld is aan de woning (bv. kapotte ruit, binnendeuren, …) zal de technische 

dienst van Diest-Uitbreiding betrokken worden.  De schade dient hersteld te worden door de huurder of door 

Diest-Uitbreiding (kosten worden steeds doorgerekend aan de huurder).  

 

Als de sociaal assistent bij een volgend huisbezoek vaststelt dat de gemaakte afspraken niet tot een goed 

einde gebracht zijn, zal hij CAW Oost-Brabant inschakelen voor de opstart van woonbegeleiding. Dit hoeft 

niet altijd preventieve woonbegeleiding te zijn. Het kan ook gewone woonbegeleiding zijn bij minder grote 

problemen. Het CAW zal een inschatting maken.  

 

STAP 2: INSCHAKELEN CAW – (PREVENTIEVE) WOONBEGELEIDING 

Het inschakelen van CAW Oost-Brabant – (preventieve) woonbegeleiding zal schriftelijk aangevraagd worden 

via een aanmeldingsformulier.   

 

De sociaal assistent gaat samen met het CAW op huisbezoek.  Hij contacteert de huurder(s) schriftelijk of 

telefonisch.  De werkpunten worden besproken en het CAW stelt hun werking voor. Het CAW maakt meteen 

ook een eerste afspraak met de huurder(s) voor een huisbezoek, om hun situatie verder te bespreken.  

 

Het CAW zal een termijn toegewezen krijgen (+/- 12 maanden - naar gelang de situatie) om samen met de 

betrokken huurders de verwaarlozing van de woning tegen te gaan.  Er wordt een handelingsplan opgemaakt 

door het CAW in samenspraak met de huurder(s) en Diest-Uitbreiding. Dit is een stappenplan waarin de 

doelen en acties beschreven staan, dit telkens gekoppeld aan een bepaalde termijn.  

 

Het CAW volgt samen met de sociaal assistent de situatie op.  Na 3 maanden gaat hij samen met CAW op 

huisbezoek om de situatie te evalueren. 
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Als hij vaststelt dat er duidelijk verbetering in zicht is kan het dossier verder blijven lopen.  Om de 3 maanden 

volgt er een evaluatie.  Het dossier stopt wanneer de verwaarlozing is aangepakt en de huurder zijn of haar 

woning zelf goed kan onderhouden. 

Het OCMW wordt in kennis gesteld dat het CAW is ingeschakeld. We merken op dat het CAW gedurende 

hun begeleidingstraject reeds het OCMW inschakelt (bv. aanvraag poetsdienst, financiële hulp, …).  Soms 

gebeurt het ook dat bij de opstart van de (preventieve) woonbegeleiding het OCMW tegelijkertijd betrokken 

wordt.  Vaak omdat de huurders al cliënt zijn bij het OCMW. 

 

STAP 3: BEMIDDELING SAMEN MET OCMW 

Als er vastgesteld wordt dat het CAW niet meer welkom is bij de huurder(s) of zij geen vooruitgang hebben 

kunnen boeken gedurende het traject, zal het OCMW gecontacteerd worden door de sociaal assistent.  Dit 

als laatste stap om een uithuiszetting te vermijden.  Zij proberen een doorbraak te forceren door te 

bemiddelen en na te gaan of zij de huurders kunnen ondersteunen. Er gebeurt een huisbezoek door Diest-

Uitbreiding en het OCMW. Het CAW kan nadien terug ingeschakeld worden.  

 

Binnen Diest-Uitbreiding wordt er besproken welke onze verwachtingen zijn en binnen welke termijn deze 

verwezenlijkt moeten worden.  

 

De situatie van de betrokken huurders wordt besproken en er worden strikte en duidelijke afspraken 

gemaakt.  De verwachtingen van Diest-Uitbreiding worden kenbaar gemaakt.  Er zal een 

begeleidingsovereenkomst opgemaakt.  Dit wordt als addendum toegevoegd aan de huurovereenkomst en 

wordt ondertekend door de betrokken huurder(s), OCMW of CAW en  

Diest-Uitbreiding. 

 

De gemaakte afspraken zullen verder opgevolgd worden door het CAW en het OCMW in overleg met de 

Diest-Uitbreiding.  De terugkoppeling vanuit Diest-Uitbreiding aan de huurders gebeurt schriftelijk. 

Indien Diest-Uitbreiding uiteindelijk vaststelt dat ook deze manier niet het beoogde resultaat behaalt, zal de 

juridische procedure opgestart worden. 

 

 

STAP 4: OPSTARTEN JURIDISCHE PROCEDURE 

Als de ondernomen stappen en de vele inspanningen vanuit Diest-Uitbreiding en de hulpverlening niet het 

beoogde resultaat behalen, zal de juridische procedure opgestart worden. 

 

Diest-Uitbreiding is verplicht het OCMW vooraf te verwittigen als hij de huurovereenkomst wil opzeggen 

wegens een ernstige of blijvende tekortkoming aan de huurdersverplichtingen zodat het OCMW op de meest 

aangewezen wijze en binnen haar wettelijke opdracht hulp kan aanbieden. 

 

OPZEG VAN DE HUUROVEREENKOMST met opzegtermijn van 3 maanden: 

Wettelijk kader: 

 

• VLAAMSE WOONCODE 

- Op basis van art. 92, § 3, 9°: De huurder van een sociale woning leeft de volgende verplichtingen na: 

de sociale huurwoning op zodanige wijze bewonen dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt en dat 

geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving. 

- Op basis van art. 98, § 3, 2°: De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel beëindigen in de hierna 

vermelde gevallen: Bij ernstige of blijvende tekortkomingen van de huurder van een sociale 

huurwoning met betrekking tot zijn verplichtingen. Een inbreuk van de bepalingen, vermeld in artikel 

92, § 3, eerste lid, 9°, wordt gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming. 

 

• TOELICHTING HUUROVEREENKOMST – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER:  

- Punt 7: U moet de sociale huurwoning onderhouden als een goede huisvader. 

- Punt 9: U mag geen overmatige hinder veroorzaken voor de buren en de naaste omgeving en u mag 



R e g l e m e n t  I n w e n d i g e  O r d e       P a g i n a  |  2 1  

 

de leefbaarheid niet verstoren. 

- Punt 10: Als u een begeleidingsovereenkomst met een welzijns- of gezondheidsorganisatie hebt 

ondertekend, moet u de afspraken uit die overeenkomst naleven. 

- Punt 14: U moet toestaan dat de verhuurder op afgesproken tijdstippen de woning bezoekt om te 

kijken of u uw verplichtingen nakomt en te controleren of er herstellingen nodig zijn. 

Gezien de moeilijkheidsgraad van soortgelijke dossiers en de appreciatiebevoegdheid van de Vrederechter 

is het heel belangrijk voldoende stukken te verzamelen. 

Deze kunnen bewezen worden door alle middelen van het recht (B.W. en Ger. W.)! 

 

Bewijslast: 

 Ondernomen stappen van Diest-Uitbreiding: aantonen dat er voldoende pogingen ondernomen werden 

om de huurders hun huisvesting te waarborgen 

 Ingebrekestellingen onderhoud van de woning 

 Inschakeling CAW Oost-Brabant – preventieve woonbegeleiding + OCMW 

 Verslagen huisbezoeken 

 Actieplannen + begeleidingsovereenkomst 

 Plaatsbeschrijving bij intrede 

 Tussentijdse plaatsbeschrijving 

 Foto’s 

 PV’s  

 Petities buurtbewoners 

 Oproeping verzoening 

 ….. 
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 7. TECHNISCHE ZAKEN 

 

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 

 

Diest-Uitbreiding volgt het ZieZo-boekje voor wat betreft het onderhoud en de herstellingen.  Hierin staat 

welke werken jij als huurder moet (laten) uitvoeren en betalen en welke werken voor  

Diest-Uitbreiding zijn. 

 

Aanvraag herstelling 

Een herstelling kan ALLEEN aangevraagd worden op volgende manieren: 

- Telefonisch: 013/31.29.60 

- Per mail: herstellingen@diestuitbreiding.be 

- Bezoek aan ons kantoor, tijdens de openingsuren 

Een vraag tot herstelling mag nooit rechtstreeks aan de techniekers gesteld worden. 

Het is eveneens niet toegelaten onze technieker rechtstreeks te contacteren. 

 

Planning herstelling 

Na melding wordt de herstelling ingepland in een voor- of namiddag van de afgesproken dag.  Afspraken op 

een specifiek uur zijn niet mogelijk. 

De technieker voert alleen de gemelde herstelling uit. 

Als onze technieker van mening dat de plaats waar de herstelling moet uitgevoerd worden niet ordentelijk/ 

slecht toegankelijk is, kan hij op eigen initiatief de herstelling weigeren uit te voeren.  De hieraan verbonden 

kosten (onnodige verplaatsing) worden doorgerekend aan de huurder. 

 

Schade aan de woongelegenheid 

Je dient als huurder elke schade die door jouw fout is ontstaan, te vergoeden. 

Als de schade aangebracht wordt door derden of onbekenden ben je hiervoor verantwoordelijk.  Je bent 

verplicht Diest-Uitbreiding onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en eventueel klacht in te dienen bij de 

politie.  De aangebrachte schade dient op jouw kosten zo spoedig mogelijk hersteld te worden. 

 

Bepaling schadebedrag 

Administratie- en voorrijkosten: 10 euro 

Uurloon: 40 euro per uur.  Het eerste uur wordt volledig aangerekend, daarna elk begonnen kwartier. 

Materiaal: volgens inkoopbedrag op basis van aangerekend factuurbedrag bij Diest-Uitbreiding. 

 

Behangen 

Voor de huurcontracten vanaf 1 mei 2020: gebruik van om het even welk behangpapier strikt verboden. 

Enkel bestaand vliesbehang zal genoteerd worden bij de intredende plaatsbeschrijving en mag niet 

verwijderd worden.  Uitbreiding van de dan vastgestelde oppervlakte is verboden. 

 

Verfwerken 

Ga je verven?  Je mag enkel neutrale kleuren gebruiken.  Hiermee bedoelen we pastelkleuren.  De 

verwerken moeten steeds proper en volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden.  Binnendeuren laat 

je in hun originele kleur. 

 

Ventilatie 

Is er een ventilatiesysteem aanwezig in je woonhuis/appartement?  Je moet deze ventilatie altijd laten 

opstaan en je mag de instellingen ervan nooit wijzigen.  De verluchtingsroosters boven de ramen mogen 

nooit volledig gesloten worden. 

mailto:herstellingen@diestuitbreiding.be
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Slechte ventilatie zorgt voor condens, schimmels, ongezonde lucht, ….  Het is uitermate belangrijk om 

voldoende te verluchten, zeker als er geen geautomatiseerd ventilatiesysteem aanwezig is. 

ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING 

 

Het onderhoud van de installatie voor centrale verwarming wordt uitgevoerd door onze eigen technische 

dienst of door een aangestelde aannemer. 

 

Wat houden deze werken in? 

▪ Meldingen die jij als huurder doet in verband met het onderhoud, herstellingen door breuk of elke 

andere oorzaak.  Het vervangen van onderdelen gebeurt naar gelang de oorzaak.  Twijfel niet om een 

melding te doen, dikwijls zorgt wachten voor meer problemen. 

Jouw melding wordt binnen de kortst mogelijke tijd behandeld.   

De kosten aan deze onderhoudswerken zijn voor Diest-Uitbreiding.  Enkel wanneer blijkt dat je de 

installatie slecht onderhoudt, dat je defecten niet snel genoeg meldt, dat er vries- of vorstschade is, dat 

je moedwillig dingen beschadigt, … dan worden de kosten aan je doorgerekend. 

Kom steeds de gemaakte afspraak na, ben je afwezig op het afgesproken moment, dan rekenen we de 

kosten aan je door.  Laat steeds onze techniekers/aannemers binnen. 

▪ Het VERPLICHT kuisen van de CV-ketel: 

- Voor installaties op gas gebeurt dit om de 2 jaar. 

- Voor installaties op stookolie (mazout) gebeurt dit jaarlijks. 

 

Diest-Uitbreiding stelt een firma aan om het onderhoud uit te voeren en brengt jou hiervan schriftelijk op 

de hoogte.  Je laat enkel deze firma binnen om het onderhoud uit te voeren.  Je bent hiertoe verplicht. 

 

De planning van dit onderhoud gebeurt volledig door Diest-Uitbreiding, maar jij betaalt de kosten.  Deze 

worden verrekend in jouw maandelijkse huurprijs, dit om de kostprijs voor jou te spreiden. 

 

Welke werken vallen uit de boot? 

▪ Het afstellen van de kamerthermostaat.  Ook bij de wissel van zomer- naar winteruur en omgekeerd sta 

je hier zelf voor in. 

▪ Het vervangen van de batterijen in de kamerthermostaat.  Hier sta je zelf voor in. 

 

LET OP!   

In de directe omgeving van de verwarmingsketel mogen geen brand- of ontvlambare stoffen 

worden bewaard.   

Zorg ervoor dat deze ruimte voldoende verlucht wordt. 

 

Radiatoren met caloriemeters? 

In sommige appartementen werden radiatoren geplaatst waarop caloriemeters aangebracht werden.  De 

stand van de caloriemeters wordt jaarlijks opgenomen en eventueel vervangen.  Diest-Uitbreiding verwittigt 

je hier tijdig van.  Er wordt een afspraak gemaakt met jou voor deze opname.  De woonruimte moet 

toegankelijk zijn op de afgesproken dag, dit om extra kosten voor een tweede opname te vermijden.  De 

verbruiksafrekening wordt aan jou overgemaakt. 

Elke vorm van bedrog wordt streng beboet en zal leiden tot het aanrekenen van een maximaal verbruik.   

Als er een caloriemeter stuk gaat, verwittig je ons onmiddellijk.  Laattijdige melding zal ook leiden tot het 

aanreken van een maximaal verbruik. 
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DRINGENDE HERSTELLINGEN 

 

De permanentie buiten de kantooruren loopt van september tot en met mei (geen permanentie in juni, juli, 

augustus). 

De permanentie loopt van 12:00u tot 20:00u tijdens de weekdagen en van 10:00u tot 20:00u tijdens het 

weekend en/of feestdagen. 

 

Volgende meldingen worden als ‘geldig en aanvaardbaar’ beschouwd: 

▪ brand 

▪ gasgeur 

▪ problemen met de lift 

▪ geen verwarming en/of warm water 

▪ waterleiding stuk 

▪ grote lek aan cv-ketel 

▪ geen elektriciteit in geheel het gebouw en dit is niet te wijten aan werken in de omgeving 

 

UITSLUITEND VOOR APPARTEMENTEN: 

▪ toilet loopt over 

▪ geen licht in ALLE gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw 

▪ stormschade (kapotte ramen, inkom stuk) 

▪ slot voordeur appartementsgebouw is stuk waardoor niemand binnen/buiten kan 

▪ de gemeenschappelijke garagepoort is stuk en gaat niet meer open(ook niet manueel) 

▪ dakkoepel appartementsgebouw is opengewaaid of stuk 

 

Indien je onterecht naar de wachtdienst belt (vb.: vraag plaats op de wachtlijst, vraag over huurprijs, …), dan 

wordt er 25 euro administratiekost aangerekend. 

Indien je een melding doet van een dringende herstelling/noodsituatie en blijkt dat dit niet het geval was, dan 

betaal je 75 euro als vergoding (zijnde 25 euro administratiekost + 10 euro administratie- en voorrijkost + 1 

werkuur) + per elk extra begonnen kwartier. 

Hoe ga je te werk? 

• Bel 013/31.29.60  je hoort het antwoordapparaat 

• druk 2: 

enkel in dringende gevallen! (zie hierboven) 

Je wordt doorverbonden met een medewerker. 

Is de medewerker niet beschikbaar?  Spreek een boodschap in!  

Vermeld zeker: naam, adres en telefoonnummer.  Wij bellen je terug. 

 

AANPASSINGS- EN/OF VERBOUWINGSWERKEN 

 

Elke aanpassing en/of verbouwing die je wenst uit te voeren moet vooraf schriftelijk aangevraagd 

worden bij ons Directiecomité.  Enkel met een schriftelijke toestemming van Diest-Uitbreiding kan je 

aanpassingen doorvoeren. 

 

Doe je dit zonder toestemming, dan zal je je terug in regel moeten stellen en de woongelegenheid in 

oorspronkelijke staat herstellen. 
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VERBODSBEPALINGEN 

 

▪ Het is verboden uithang- en reclameborden te hangen tegen de gevel.  Het is ook verboden nagels of 

krammen in deuren/ramen te slagen of in beschuttingen of in om het even welk houtwerk. 

▪ Het is verboden te boren in daken, muren, buitenschrijnwerk, … kortom aan de buitenzijde van de 

woongelegenheid en aanhorigheden (vb. garages).   

▪ Het is uitdrukkelijk verboden stallingen allerhande op te richten achter je woongelegenheid.  Bijvoorbeeld: 

Kippen-, konijnen-, duiven- en hondenhokken, volières, achterbouwen, veranda’s, …). 

▪ Het houden van duiven op zolder of in een ander gedeelte van de woongelegenheid is verboden. 

▪ Het is verboden voorwerpen te plaatsen op platte daken.  

▪ Het is verboden platte daken te betreden, met uitzondering van de voorziene dakterrassen. 
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 8. PLAATSBESCHRIJVINGEN 

 

Voor je in je woongelegenheid gaat wonen of je garage in gebruik neemt, moet er een plaatsbeschrijving 

opgemaakt worden. 

Dit is de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst. 

 

Tijdens deze plaatsbeschrijving controleert een medewerker van Diest-Uitbreiding of externe aangeduid door 

Diest-Uitbreiding samen met jou je woongelegenheid. 

 

We controleren ook of er al gebreken zijn aan de woongelegenheid voor je er komt wonen.  Samen met onze 

medewerker noteer je alle zichtbare gebreken van je nieuwe woongelegenheid. In de plaatsbeschrijving 

worden alle gebreken opgenomen, gestaafd door foto’s. 

 

Na de plaatsbeschrijving ontvang jij een papieren print.  Je krijgt 14 werkdagen om eventuele opmerkingen 

hierop te geven.  Hou deze documenten ten alle tijde goed bij. 

 

Als je later beslist om te verhuizen, dan gaat er opnieuw een plaatsbeschrijving door.  Dit is de 

plaatsbeschrijving bij beëindiging van de huurovereenkomst.  We controleren dan of je schade hebt 

aangebracht in je woongelegenheid.  Als er bijkomende gebreken worden vastgesteld, zal de huurschade 

bepaald worden. 

 

▪ Beide plaatsbeschrijvingen gebeuren in het Nederlands.  Als je niet genoeg kennis hebt van het 

Nederlands, raden we je aan je te laten bijstaan.  

▪ Kan je zelf niet aanwezig zijn?  Dan kan je je laten vervangen door iemand die in het bezit is van een 

volmacht.  Zorg dat deze volmacht door jezelf ondertekend is. 

▪ Kan de plaatsbeschrijving niet doorgaan of niet volledig doorgaan door jouw ‘fout’, maar was onze 

medewerker wel al ter plaatse of vertrek je voor de plaatsbeschrijving werd afgerond?  Dan wordt een 

kost voor de nutteloze verplaatsing aangerekend.  Dit geldt voor alle plaatsbeschrijvingen (woonhuis, 

appartement, garage, kelder …).  

▪ Voor het opmaken van de plaatbeschrijving betaal je een administratieve kost.  

 

PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUROVEREENKOMST 

 

▪ Je mag het gehuurde goed (woonhuis, appartement, kelder, garage …) niet betrekken of betreden 

vooraleer een tegensprekelijke plaatsbeschrijving is opgemaakt.   

 

▪ Je ontvangt de sleutels van de woongelegenheid na het betalen van de waarborg en de ondertekening 

van de huurovereenkomst. In de praktijk betekent dit dat je de sleutels ontvangt tijdens de 

plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst. 

 

▪ Je moet je identiteitspapieren bij hebben, zodat we kunnen controleren dat jij de huurder bent. Laat je je 

vervangen door iemand anders?  Dan moet deze persoon een ingevulde volmacht meehebben die door 

jou is ondertekend, zodat we kunnen controleren dat deze persoon jou mag vertegenwoordigen. 

 

▪ We noteren tijdens de plaatsbeschrijving de meterstanden en je kiest een leverancier voor elektriciteit 

en/of gas (afhankelijk van de situatie in het gebouw).  
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▪ Je huurt de woongelegenheid in de staat waarin deze zich bevindt, zoals vastgesteld in de 

plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst.  Bij het betrekken van de woongelegenheid 

moet je nagaan of alle gebreken op de plaatsbeschrijving werden vermeld.  

 

▪ Woon je net in je woongelegenheid en merk je toch nog gewone gebreken die niet op het 

plaatsbeschrijvingsformulier staan? Dan moet je deze binnen de 14 werkdagen na de plaatsbeschrijving 

aan Diest-Uitbreiding melden via een aangetekende brief.  Doe je dit niet, dan verklaar je akkoord te zijn 

met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving.  De extra gebreken die je binnen deze 14 werkdagen hebt 

gemeld, worden bij de plaatsbeschrijving gevoegd.  Dit betekent dat ze niet worden aangerekend als 

schade door de huurder bij het verlaten van de woongelegenheid.  Het is echter niet zo dat deze 

gebreken automatisch hersteld zullen worden.  

 

PLAATSBESCHRIJVING BIJ BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST 

 

▪ Beëindig je je huurovereenkomst bij Diest-Uitbreiding? Dan gaat, voor je de sleutels teruggeeft, de 

plaatsbeschrijving bij beëindiging van de huurovereenkomst door.   

 

▪ De plaatsbeschrijving die werd opgesteld bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt gebruikt als 

vergelijkingspunt.  Op basis van de gebreken die beschreven werden op die plaatsbeschrijving, kijken 

we of je extra schade hebt veroorzaakt in het gehuurde goed en welke huurschade aangerekend zal 

worden.    

 

▪ Op de plaatsbeschrijving bij beëindiging van de huurovereenkomst worden de meterstanden van de 

nutsvoorzieningen genoteerd.  Je ontvangt de slotfacturen daarna van je leverancier. 

 

▪ Bij het einde van de huurovereenkomst ben je verplicht al je inboedel uit het gehuurde goed te 

verwijderen. Dit betekent dat je geen meubels, afval, ... mag laten staan.  Je moet het gehuurde goed 

ook goed reinigen. 

 

▪ Indien het beëindigen van de huurovereenkomst een gevolg is van het overlijden van de huurder, kan 

de plaatsbeschrijving enkel doorgaan indien de nodige documenten aanwezig zijn. 

Volgende documenten zijn noodzakelijk: attest van erfopvolging of akte van bekendheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R e g l e m e n t  I n w e n d i g e  O r d e       P a g i n a  |  2 8  

 

 

 

 

 

EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST   DE PLAATSBESCHRIJVING 

CHECKLIST VOOR HET LEEGMAKEN VAN DE WONING / APPARTEMENT  

 

 In orde 

ALLES is leeg en proper □ 
Vloeren, deuren, ramen en raamkozijnen zijn gepoetst □ 

Toilet, wastafels, bad en/of douche zijn ontkalkt en schoongemaakt 
(inclusief tegels, kraanwerk en eventuele douchepanelen) 

□ 

Alle keukentoestellen zijn weg 

Bij inbouwtoestellen: vraag eerst raad aan Diest-Uitbreiding tijdens de voorcontrole 
□ 

Keukenkasten zijn leeg en schoongemaakt □ 

Alle meubelen zijn weg □ 

Tapijten, gordijnen en overgordijnen zijn weggehaald □ 

Donker geverfde of vuile muren (vb. nicotineaanslag, aftekening meubelen zichtbaaar) zijn 

overschilderd in wit 
□ 

De boorgaten zijn dicht gemaakt □ 
Afvalcontainers zijn leeg en PROPER □ 
Tuin: 

• Onkruid is gewied, gras is gemaaid, paden en perken zijn schoon, afvoergeulen zijn 

leeggemaakt. 

• Hagen zijn reglementair gesnoeid. 

• Eventuele kale plekken in gazon zijn ingezaaid. 

• Terras is onkruid- en mosvrij.  

• Eventuele tuinberging is schoongemaakt, niet originele tuinbergingen en schuttingen zijn 

verwijderd. 

□ 

De dakgoten zijn leeggemaakt (enkel bij woning!) □ 
Indien de woning voorzien is van een septische put, dient er eveneens een bewijs (factuur) 

voorgelegd te worden om aan te tonen dat deze, net voor het afgeven van de sleutels, 

geruimd is. 

□ 

De terrassen zijn schoongemaakt alsook de balustrades en de terrasbergingen, kelder- 

en/of zolderbergingen  
□ 

Alle sleutels/ afstandsbedieningen zijn er 

Ontbrekende sleutels/afstandsbedieningen = inhouding waarborg 
□ 

 
NUTSVOORZIENINGEN: opzeggen of niet? 
NIET opzeggen alvorens de uittredende plaatsbeschrijving is opgesteld: water, aardgas en elektriciteit.  

WEL opzeggen: telefoon, internet, kabel-TV, eventueel personenalarmsysteem. 

 

Is er iets niet in orde?  
Elke schade wordt ingehouden van de waarborg.  

Voldoet de waarborg niet, dan krijgt u een factuur voor de resterende kosten.  We werken hiervoor met 

forfaitaire kostprijzen. 
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 9. ALGEMEENHEDEN 

 

PROFESSIONEEL BEROEP UITOEFENEN 

 

Het is verboden de bestemming van de woongelegenheid te wijzigen, er handel in te drijven of enige 

andere activiteit te verrichten die niet overeenstemt met normale bewoning. 

Wil je toch een beroep uitoefenen in je woongelegenheid is steeds de toestemming nodig van  

Diest-Uitbreiding. 

 

ONDERVERHURING/DOORVERHURING 

 

Het is verboden je woonhuis, appartement, garage of berging onder of door te verhuren. 

 

DOMICILIEFRAUDE 

 

Diest-Uitbreiding voert geregeld controle uit op de bewoning van onze woongelegenheden.  Alleen de 

bij Diest-Uitbreiding aangegeven personen mogen de woongelegenheid bewonen.  Elke wijziging in je 

gezinssamenstelling moet je melden.   

Doe je dit niet, voldoe je niet aan de huurdersverplichtingen en treden we op.  Dit kan leiden tot het 

verbreken van je huurovereenkomst. 

 

SCHOTELANTENNE 

 

Wil je een zend- ontvangst- of schotelantenne plaatsen?  Dit kan enkel na schriftelijke toestemming van 

Diest-Uitbreiding.  Als je toestemming krijgt, mag je de schotelantenne nooit bevestigen in gevels, 

daken, muren, balustrades, … 
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10. BIJLAGEN 
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🡺  

     

AANVRAAGFORMULIER:      

Betreft: Veranda, afdak, tuinhuis, bijkomende verharding, enz. 

UW GEGEVENS: 

Naam:    …………………………………………………............................................... 

Adres:    ………………………………………………….............................................. 

    ………………………………………………….............................................. 

Telefoon/GSMnummer: ………………………………………………….............................................. 

E-mailadres:   …………………………………………………............................................. 

IK WENS VOLGENDE WERKEN UIT TE VOEREN EN VRAAG TOESTEMMING VOOR: 

O Veranda    O Afdak 

O Bijkomende verharding  O Tuinhuis 

O  Andere, namelijk ………………………………………… 

 

O  Ik verklaar te voldoen aan de voorwaarden van het Reglement: Tuin en groenonderhoud.  

▪ Het bijgevoegde formulier van toepassing voor de aanvraag van veranda’s, afdaken, tuinhuis, bijkomende 
verhardingen e.a. 

▪ De toestemming wordt gegeven voor een periode van vijfentwintig jaar  
▪ Het werk of de kosten van het onderhoud vallen ten laste van de huurder 
▪ Bij het verlaten van de woonst dient alles in oorspronkelijke staat hersteld te worden. Constructies worden 

verwijderd. Uitgezonderd indien er een schriftelijk akkoord is met de volgende huurder.  
▪ Er worden geen bijkomende openingen gemaakt in de zijgevel/achtergevel 
▪ De maximale oppervlakte van het de veranda/ afdak bedraagt 20m² en 10m² voor het terras 
▪ De hoogte van de veranda/afdak mag niet hoger dan 4m vanaf de grond zijn. 
▪ De afstand in de zijtuin dient minstens 3,50m van de perceelgrens te zijn.  
▪ De afstand in de achtertuin minstens 2m van de perceelgrens te zijn. 
▪ Voldoen aan de schriftelijke voorwaarden van ruimtelijke ordening van de stad/gemeente. 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig 
▪ Het niet-gebruikte hemelwater van het dak infiltreert op het eigen perceel. 

O  Ik voeg bij mijn aanvraag volgende documenten toe: 

▪ Een toelichting van de werkzaamheden 
▪ Een inplanting schets met maataanduidingen, materiaal aanduidingen, … 
▪ Voorbeelden en foto’s van de veranda/afdak/verharding. 

 

Handtekening Huurder       Datum: ……. / ……. / ……. 

 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig
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 MELDINGSFORMULIER OVERLAST  

 

 

 

MELDER: 

 

 

 

 

 

OVERLASTBEZORGER: 

 

 

 

OMSCHRIJVING VAN DE OVERLAST: 

 

DATUM + HANDTEKENING:  ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam 
 
 

Adres 
 

Telefoon / GSM 
 

E-mail 
 

Naam 
 

Adres 
 

Een melding indienen tegen uw medehuurder moet steeds de laatste stap zijn. Probeer het probleem 

eerst oplossen door een gesprek aan te gaan!  

 



R e g l e m e n t  I n w e n d i g e  O r d e       P a g i n a  |  3 4  

 

 

LOGBOEK OVERLAST 

Naam 

overlastbezorger: 

 
Naam melder: 

 

Adres 

overlastbezorger: 

 
Adres melder: 

 

 

DATUM TIJDSTIP  

(van  –  tot) 

Soort overlast  

(lawaai, ruzie, bezoekers, drugs,…) 
Eventuele actie melder 

     
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

 
- 

  

Voor onze dossiervorming is het belangrijk dat u alle kolommen zo volledig mogelijk invult! 

Extra toelichting klachten: 

 

DATUM + HANDTEKENING:  ……………………………………………………………………………………….. 
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