AANVRAAG
Plaatsen van een omheining (paal en draad)
Plaatsen van een poortje
Planten van haag
Naam en adres:
................................................................
................................................................
................................................................
Ik doe een aanvraag om een omheining, poortje en/of haag te plaatsen in de
achtertuin. Ik vraag hiervoor toelating aan Maatschappij voor de Huisvesting. Ik
aanvaard onderstaande regels.
Ik duid aan  wat ik wil aanvragen:
GOED ZO!
 Omheining:
▪

groene of zwarte geplastificeerde metalen palen
of

▪

houten palen uit hardhout;

▪

bijpassende maasdraad;

▪

plaatsing op de perceelgrens;

▪

hoogte omheining 1,25 m of 1,80 m;

▪

versleten palen of kapotte delen van de omheining worden onmiddellijk
hersteld.

 Poortje:
▪

bijpassend poortje met een breedte van 1 meter en hoogte van 1,25 meter

 vlechtwerk in draadafsluiting:
▪

kunststof lamellen voor vlechtwerk in maasdraad in dezelfde kleur als de
draad;

▪

vlechtwerk in één richting in functie van winddoorlaatbaarheid;

▪

betalen van waarborg: 25,00€/lm met een maximum van 200,00€;

▪

bij gemeenschappelijke afsluiting is akkoord van betreffende buur
noodzakelijk;

▪

Indien kunststof : enkel canadahaag (zie foto in bijlage)
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 Haag:
▪

een groene ligustrum- of beukenhaag vóór (50 cm) de draad plaatsen;

▪

een haag mag max. 1,80 m hoog worden.

 Houten panelen:
▪

maximale lengte van 6 meter (gemeten uit de achtergevel) op de zijdelingse
perceelgrenzen;

▪

Maximale hoogte van 2 meter;

▪

Enkel ter vrijwaring van privacy terras.

MAG NIET!
▪

Een gesloten houten, betonnen, kunststof en/of andere materialen omheining
anders dan hoger omschreven;

▪

Bevestigingen in/aan muren;

Maatschappij voor de Huisvesting mag steeds controleren op het voldoen aan de
voorwaarden.
Het is mogelijk dat de omheining/tuinpoortje/haag wordt afgebroken/verwijderd:
▪

Als ze niet voldoet aan de voorwaarden: verwijderen binnen één maand.

▪

Wanneer u de woning verlaat (einde huurcontract).

▪

Wanneer de omheining in de weg staat bij renovatie of herstellingen aan de
woning.

Datum aanvraag …../…../……….
Voor akkoord,

(schrijf hier ‘gelezen en goedgekeurd’)

...............................................................................................................................
De aanvrager:

(naam en voornaam in hoofdletters)

...............................................................................................................................

Handtekening: .......................................................................................................
Het antwoord krijgt u binnen één maand na ontvangst van de aanvraag toegestuurd.
Voor akkoord op …../…../……….,
Voor Maatschappij voor de Huisvesting cvba

Theo De Wyngaert
Directeur
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Figuur 1: Kunststof haag canada
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