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AANVRAAG WIJZIGINGEN AAN JE
WOONST
✓ Elke blijvende wijziging aan je woonst moet
je op voorhand en schriftelijk aanvragen
✓ De wijzigingen mag je pas uitvoeren als je
van onze huisvestingsmaatschappij een
schriftelijke goedkeuring hebt ontvangen
✓ Informeer je op voorhand, zo vermijd je
nutteloze kosten omdat je de aanpassingen
moet verwijderen
✓ Aan het einde van de huurovereenkomst
moet je de woonst en tuin terug in
oorspronkelijke toestand brengen, ook al
heb je van ons een schriftelijke
goedkeuring ontvangen (tenzij er een
schriftelijke
overeenkomst
wordt
opgemaakt met de nieuwe huurder, waarin
wordt vastgelegd dat de aangebrachte
wijzigingen mogen behouden blijven).

AARZEL NIET OM ONS TE
CONTACTEREN

DIENST BEWONERSZAKEN
SCHILDEREN OF BEHANGEN?

Greet Croon (gc@hkh.vlaanderen)
Hoofd huurdersadministratie en
bewonerszaken
Stijn Wyns (sw@hkh.vlaanderen)
Dienst bewonerszaken
Nikki Wouters (nw@hkh.vlaanderen)
Dienst bewonerszaken

PLANTIJNLAAN 2, 2220 HEIST O/D BERG
TEL: 015/24.71.86
Openingsuren:
- maandag t.e.m. vrijdag: 9u00–12u00
- maandagnamiddag op afspraak
- elke 2e dinsdag van de maand: 17u00–19u00
- elke 2e en 4e donderdag van de maand
zitdag bij OCMW Putte: na afspraak

ONZE DIENST BEWONDERSZAKEN
STAAT VOOR JE KLAAR.
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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

HUURDERS MET EEN HUUROVEREENKOMST VÓÓR 1 MEI 2014
Bij het vertrek van de huurder mag de woning
in een neutrale kleur geschilderd zijn. Indien er
behangpapier aanwezig is, mag dit verwijderd
worden.

HUURDERS MET EEN HUUROVEREENKOMST NA 1 MEI 2014

3

WAT RADEN WIJ AAN
WIL JE JE WOONST OPFRISSEN?
✓ schilder in neutrale kleuren (geen zwart of
felle kleuren)
✓ kies voor schilderen in plaats van behangen

HEB JE REEDS GESCHILDERD OF BEHANGEN?

Dit mag je behouden, maar hou rekening met
ons advies wanneer je je woonst wenst op te
frissen.

WAT MAG JE SCHILDEREN?
Bij het vertrek van de huurder moet de
woning in een neutrale kleur geschilderd zijn.
Indien er behangpapier aanwezig is, moet dit
verwijderd worden.

✓ muren en plafonds
✓ deuren en deurlijsten
✓ radiatoren (enkel witte radiatorverf)

WAT MAG JE NIET SCHILDEREN?
WAT IS VERPLICHT BIJ OPZEG?
✓ alle haken, nagels, … verwijderen die in de
muren bevestigd zijn
✓ alle gaten in de muren terug opvullen

✓ houten trappen (ook niet bekleden met
tapijt, …)
✓ tuinhuis (indien dit eigendom is van onze
huisvestingsmaatschappij)
Als je vragen hebt over het onderhoud van je
trap en tuinhuis, neem dan contact op met
onze technische dienst.

TIPS BIJ HET SCHILDEREN
✓ Plak vóór het schilderen alle plinten,
stopcontacten, schakelaars, … af met tape.
✓ Dek de vloer
krantenpapier, …

af

met

plastiek,

✓ Breng geen verf aan op sloten, slotplaten,
klinken, …
✓ Verwijder onmiddellijk alle verfvlekken van
vloeren, plinten en alle andere niet te
schilderen elementen.
✓ Verlucht je woonst bij het schilderen
(ventilatieroosters niet sluiten!).

