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Beste huurders,  

 

Het bewonersreglement is een hulpmiddel bij het onderhoud van en herstellingen aan uw sociale 

huurwoning. Daarnaast vindt u erin terug wat van u wordt verwacht als huurder.  Sommige huurders 

hebben soms praktische vragen.  In het bewonersreglement vindt u hier vele antwoorden op terug. 

‘Hoe moet ik mijn woning onderhouden?’ ‘Welke herstellingen moet ik  doen?’, ‘ Wat mag ik 

absoluut niet doen?’, ‘Wat zijn de rechten en plichten die voortvloeien uit het huurcontract?’   

 

Het bewonersreglement is opgemaakt aan de hand van een aantal publicaties en de wetgeving ter 

zake.  De bepalingen van wat mag, niet mag en moet vloeien rechtstreeks voort uit het huurcontract 

dat u met IZI wonen (de vroegere ‘Izegemse Bouwmaatschappij’) heeft afgesloten. IZI wonen 

verwacht dan ook een strikte naleving hiervan. 

 

Zowel huurders als verhuurders moeten zich verplicht aan een aantal regels houden. Het is natuurlijk 

niet mogelijk ze allemaal op te nemen in het bewonersreglement. Bij twijfel gelden dan ook altijd de 

regels van de wet. Dit bewonersreglement kan dan ook na verloop van tijd worden aangepast en/of 

aangevuld.  Zorg ervoor dat u steeds de laatste versie heeft.  De bepalingen van de laatste versie zijn 

steeds van toepassing. 

 

Indien u tips of bedenkingen heeft om het bewonersreglement nog te verfijnen en te verbeteren zijn 

deze zeker welkom. 

 

Indien de oplossing voor uw probleem niet terugvindt in het bewonersregelement, kan u contact 

opnemen met IZI wonen via info@iziwonen.be of op volgende telefoonnummers:  

- 051 30 49 62 (kantoor Izegem): technische zaken en herstellingen 

- 051 30 24 45 (kantoor Ingelmunster): sociale problemen, huurprijs, … 

 

 

IZI wonen cvba 

Oostrozebekestraat 136 bus 01, 

8770 Ingelmunster 
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DEEL 1 – ALGEMEEN                                                  

 

1.A. Rechten en plichten van IZI wonen. 

1. IZI wonen moet zich aan de regels voor toewijzing van een sociale 

huurwoongelegenheid houden. De regels staan beschreven in een wet van de Vlaamse 

Gemeenschap.   

 

2. IZI wonen moet de woning “in goede staat” aan de huurder geven - plaatsbeschrijving. 

In “goede staat” betekent: proper en zonder gebreken en alle toestellen moeten naar behoren werken.  

Vooraleer u uw nieuwe woning betrekt wordt er een plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit is een belangrijk 

document. Alle gebreken van de woning worden hierin beschreven.  Let erop dat deze effectief zijn vermeld.  

Indien er een gebrek niet vermeld staat bij het begin van de huur, dan komt het herstel ervan op het einde van 

de huur ten laste van uzelf. 

 

Opfrissings- of onderhoudswerken (bv. schilderen, behangen, …) worden in onderlinge overleg besproken 

(beschrijving van de werken en een concrete timing). 

 

Komt u in een nieuwe woning : deze kan ook gebreken vertonen. U heeft in dit geval 9 maanden de tijd om deze 

schriftelijk te melden. De oorspronkelijke aannemer heeft dan nog 3 maanden tijd om deze op zijn kosten te 

herstellen. Wij geven hem daarvoor de opdracht. 

 

3. Controle op onderhoud. 
Ook buiten de proefperiode (eerste 2 jaar van uw huurcontract) zal IZI wonen regelmatig uw woning controleren 

op goed onderhoud of op mogelijke schade. Hiervan wordt u doorgaans vooraf verwittigd. De bevindingen 

worden samen doorlopen.  U ontvangt hiervan achteraf een aangetekend schrijven met daarop de vaststellingen 

en de gemaakte afspraken. Hierop wordt eveneens een datum voorzien waarop de werken moeten zijn 

uitgevoerd.  Een tweede controle wordt na deze datum uitgevoerd om na te zien of de afspraken werden 

nageleefd. 

 

4. Herstellingen. 
Sommige herstellingen zijn ten laste van IZI wonen, andere zijn ten laste van de huurder.  In deze brochure wordt 

hierop verder ingegaan. In geval van twijfel, contacteer IZI wonen. In ieder geval moet u IZI wonen zo spoedig 

mogelijk schriftelijk verwittigen in die gevallen waar de schade zich kan uitbreiden (vocht, waterinsijpeling, 

schade door natuurelementen, …). Doe dit aangetekend, dan heeft u zelf een bewijs in handen. 

De in deze brochure beschreven bepalingen moeten strikt worden nageleefd. De diverse bepalingen zijn niet-

limitatief. In elk geval zijn steeds de wettelijke regels van toepassing.   

 

5. Wij moeten u een andere woning aanbieden als uw woning grondig wordt vernieuwd. 

 

6. Wij mogen uw huurcontract opzeggen. 
Dit zal voorvallen in volgende gevallen: 

- Indien u uw woning slecht onderhoudt; 

- Indien u de huur niet betaalt; 

- Indien er meer mensen in de woning wonen dan aangegeven; 

- Indien u een persoon ten laste heeft aangegeven die niet in uw woning woont; 
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- Indien u bewust foutieve informatie heeft gegeven om een lagere sociale huur te verkrijgen; 

- Als u voor overlast zorgt in de buurt.  

 

In deze gevallen zult u een aangetekend schrijven ontvangen van IZI wonen met vermelding van de opzegperiode.  

Deze opzegperiode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de opzegdatum. Tegen het einde van 

deze periode moet u de woning hebben verlaten. 

 

Op het einde van de huur (bij het verlaten van de woning) wordt een nieuwe plaatsbeschrijving opgemaakt.  

Onmiddellijk na de plaatsbeschrijving bij vertrek worden de sleutels van de woning afgegeven aan IZI wonen.  

Indien u uw woning in goede staat achterlaat, wordt de huurwaarborg terugbetaald. 

 

1.B. Rechten en plichten van de huurder. 

1. De huurder moet een huurcontract ondertekenen. 

Vooraleer u de woning betrekt, tekent u een huurcontract.  Het huurcontract is een overeenkomst tussen u en 

IZI wonen. Er staan afspraken in over de huurprijs, de huurwaarborg, enz. Hierbij hoort eveneens het “reglement 

van inwendige orde” en het bewonersreglement. Wie de afspraken hieromtrent niet naleeft, kan zijn opzeg 

krijgen. 

 

2. De huurder moet een huurwaarborg betalen. 

U betaalt bij het begin van de huur een huurwaarborg. Op het einde van de huur moet u uw woning in goede 

staat en volledig gekuist achterlaten. Alle schade lastens de huurder moet u herstellen. Indien dit niet gebeurt, 

zal IZI wonen deze werken in uw plaats verrichten. In eerste instantie zal de huurwaarborg worden gebruikt om 

deze herstellingen te betalen. 

 

3. De huurder moet elke maand huur betalen. 
Verandert er in de loop van het jaar iets aan uw inkomen of aan de samenstelling van uw gezin? Laat het ons zo 

snel mogelijk weten, desgevallend wordt de huurprijs aangepast. 

 

4. De huurder moet de woning goed onderhouden – zie verder. 

 

5. De huurder moet alle herstellingen ten laste van de huurder uitvoeren – zie verder. 
Kunt u de herstellingen niet zelf uitvoeren? Neem dan contact op met IZI wonen, dan laten wij die uitvoeren.  De 

kosten van de herstellingen moeten door u wel worden terugbetaald. 

 

Herstellingen na inbraak zijn steeds ten laste van de huurder. IZI wonen is niet verzekerd voor diefstal in uw 

woning. Werd er bij u ingebroken en is er hierdoor schade? Dan moet u die schade herstellen. Verwittig in dit 

geval dus altijd de politie, die hiervoor een proces-verbaal zal opmaken. Indien de dader achteraf wordt 

gevonden, zal hij de schade moeten betalen. 

 

6. De huurder moet IZI wonen altijd verwittigen bij schade ten laste van IZI wonen. 
Dit noemt men de “meldingsplicht”.  Door te verwittigen per gewone brief of per telefoon heeft uzelf geen enkel 

bewijs in handen. Stuur daarom steeds een aangetekende brief.  Indien u dit niet doet, kan IZI wonen later de 

kosten van bijkomende schade aan u doorrekenen.  

 

7. IZI wonen heeft een brandverzekering genomen tegen brand en waterschade. 

De brandverzekering dekt alle wettelijk risico’s zoals : 

- Brand en bijkomende risico’s, 
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- Schade door water, hagel of storm, 

- Glasbreuk, 

- Burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw en aansprakelijkheid van de huurder. 

 

In de brandverzekering is er een afstand van verhaal ten opzichte van de huurder opgenomen. Dit betekent dat 

wij uw aansprakelijkheid als huurder mee verzekeren.  Hiervoor betaalt u een kleine maandelijkse vergoeding.  

Vergeet evenwel niet een verzekering te nemen voor de inboedel van uw woning.   

 

Vergeet eveneens niet een familiale verzekering te nemen. Deze beschermt uw gezin tegen schade aan derden.  

Het zijn geen verplichte verzekeringen, maar bieden u en uw gezin wel een belangrijke bescherming. 

Alle door de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaalde vergoedingen van schade binnen het kader van de 

huurdersaansprakelijkheid dient door de huurder te worden terugbetaald aan IZI wonen. Ook de vrijstelling dient 

door de huurder te worden terugbetaald. 

 

8. De huurder moet veranderingswerken aan de woning steeds aanvragen aan IZI wonen 
U mag nooit veranderingswerken uitvoeren aan uw woning zonder schriftelijke toestemming van IZI wonen. 

Indien u geen schriftelijke toestemming heeft, dan kan IZI wonen eisen dat u alles afbreekt en de letsels herstelt. 

Onder deze werken wordt zeker begrepen: 

- Uitbreiden van uw terras, 

- Plaatsen van afsluiting in uw tuin, 

- Plaatsen van een tuinhok, 

- Plaatsen van een hondenhok, 

- Plaatsen van een serre, 

- Plaatsen van een volière, 

- Plaatsen van een carport of bijkomende parkeerplaats, 

- Plaatsen van een nieuwe vloer, 

- Plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, 

- Plaatsen van een schotelantenne, 

- Plaatsen van een nieuw warmwatertoestel, 

- Plaatsen van nieuwe of bijkomende schakelaars of stopcontacten. 

- … 

 

9. De huurder mag zijn huurcontract opzeggen. 
U mag uw huurcontract steeds opzeggen.  De opzeg moet steeds schriftelijk en aangetekend gebeuren. De 

opzegtermijn bedraagt 3 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de opzegdatum. 

 

10. De huurder moet op het einde van de huur zijn woning “in goede staat” achterlaten. 
Hiervoor verwijzen wij naar de richtlijnen bij vertrek die u worden toegestuurd van zodra de woning wordt 

opgezegd.  Er wordt op het einde van de huurperiode dan opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. 

 

11. De huurder moet zich houden aan de regels voor het huisvuil. 

Het huisvuil wordt opgehaald door de stad. Omtrent de regeling in uw buurt, neem gerust contact op met de 

diensten van de gemeente.   

 

Om geur- en afvalhinder te vermijden, wordt het afval steeds in gesloten bakken geplaatst en worden de 

vuilzakken wekelijks, goed afgesloten, klaargezet voor de ophaling. Op deze manier verhindert u eveneens 

ongewenst bezoek van ongedierte. 
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12. De huurder mag huisdieren houden als ze geen hinder veroorzaken. 

U moet ervoor zorgen dat uw huisdier(en) niet voor hinder zorg(en)t.   

 

Ruim daarom telkens onmiddellijk alle uitwerpselen handmatig van uw dieren op in uw woning, terras, balkon 

of tuin. Doe dit dus telkens uw huisdier zijn behoefte heeft gedaan. Daarna kuist u alles af met aangepaste 

producten. Doe dit grondig met een borstel, dit om elke geurhinder te voorkomen en ook om elke schade aan 

het terras of balkon te voorkomen.   

Spoel daarna grondig het terras of balkon. Zorg er voor dat anderen geen last hebben van het spoelwater. 

 

Zorgen uw huisdieren toch voor schade? Dan is deze schade altijd ten laste van u.   

Beschadigde elementen moeten en worden in dit geval in zijn geheel vervangen.  Als u niet oplet, kan de rekening 

op het einde van de huurperiode dus aardig oplopen, wat uiteraard niet plezant is: 

- Bijt/krasschade aan muren, deuren, deuromlijstingen, door ons geplaatste vloermatten. 

- Bijt/krasschade aan vensters, ramen en porte-fenêtres, enz. 

- Bijt/krasschade aan de installaties (keuken, radiatoren, enz.) 

 

TIP: Plaats een zgn. “kennel” in uw appartement of woning, waarin uw huisdier kan verblijven op de 

momenten dat u er niet bent.   

 

Hebben uw buren last van uw huisdier(en) (lawaaihinder, geurhinder, enz.)? Dan kan IZI wonen eisen dat u uw 

dieren onmiddellijk wegdoet. 

 

Heeft u zelf last van uw buren ? 
Maken uw buren teveel lawaai? Hangen er takken van hun bomen in uw tuin? Of heeft u andere klachten?  Praat 

er eerst eens rustig over met uw buur. Vindt u samen geen oplossing? Verwittig dan IZI wonen.   

 

IZI wonen is niet verantwoordelijk voor last of hinder door de buren, maar neemt de klachten wel ernstig. Indien 

een huurder de rechten en plichten niet naleeft of indien een huurder het samenleven voor de andere huurders 

echt onmogelijk maakt, kan IZI wonen de huur opzeggen. 

Hiervoor is het wel belangrijk dat u een klacht telkens : 

- Schriftelijk doet, 

- Steeds als er zich een feit voordoet, 

- Vermeld steeds de datum en uur van de feiten, 

- Beschrijf steeds gedetailleerd en objectief de feiten  

- Beschrijf ook steeds op welke wijze dit hinder voor u veroorzaakt of welke schade u daarvan ondervindt 

- Voeg indien mogelijks bewijzen toe (bv. foto’s), 

- Leg ook schriftelijk klacht neer bij de politie. Zij zullen een proces-verbaal opmaken, die u kunt 

toevoegen aan uw klacht. 

 

Lawaaihinder: uit respect voor elkaar wordt lawaaihinder beperkt. Het geluid binnenshuis wordt beperkt tot 

overdag. ’s Avonds na 22.00 uur wordt de nachtrust gerespecteerd. 

 

TIP: Indien u graag naar luide muziek luistert, maak gebruik van een koptelefoon. 

 

Onderhoud en herstellingen. 
Indien er iets dient hersteld te worden aan uw woning, of u heeft klachten over uw woning, dan kunt u uiteraard 

steeds terecht bij IZI wonen. Doe dit met een (aangetekend) schrijven en beschrijf het probleem zo precies 

mogelijk. Vermeld steeds uw naam, adres (tel.) en wanneer u bereikbaar bent. Wij nemen zo snel mogelijk 

contact met u op, of laten de herstelling zo snel mogelijk uitvoeren. 
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Sommige interventies zijn evenwel meer dringend dan andere.   Problemen met de verwarming in vorstperiodes 

worden bv onmiddellijk behandeld. 

 

Verhuizingen. 
Let  er op dat er door de verhuizers  geen schade wordt aangericht. Schade veroorzaakt door verhuizers dient u 

te herstellen.   

 

Brandveiligheid. 
Let er op dat de brandveiligheid continu wordt gewaarborgd. De speciale kastjes met sleutels (achter glas) mogen 

enkel in geval van brand en absoluut dringende omstandigheden worden verbroken.  Indien dit gebeurt, dient 

IZI wonen onmiddellijk te worden verwittigd. 

Zorg ervoor dat de batterijen van de rookmelders tijdig worden vervangen. Indien de rookmelder begint te 

“piepen”, vervang dan onmiddellijk de batterijen. 

 

Garages. 

Het aantal garages is veelal beperkt en wordt desgevallend individueel toegewezen conform de richtlijnen van 

het geldend intern huurreglement. Het is uiteraard verboden de inrit van de garages te blokkeren, of de wagen 

vóór uw garagepoort onbeheerd achter te laten, ook al is dit voor slechts een zeer beperkte tijd. De toegang 

blokkeren voor andere gebruikers komt immers zeer ergerlijk over.   

 

De garage mag alleen gebruikt worden door de huurder zelf. Het is de huurder verboden zijn huurrecht af te 

staan of het verhuurde goed geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. Elke inbreuk op deze clausule geeft 

aanleiding tot verbreking van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De garage is enkel bedoeld 

voor het stallen van uw eigen wagen.   

 

Er mogen nooit bederfbare, brandbare, gevaarlijke of schadelijke materialen in de garage worden 

ondergebracht.   

 

Het dak van de garage mag nooit bijkomend worden belast door hangrekken aan het plafond te hangen. 

De garage wordt gebruikt op eigen verantwoordelijkheid. IZI wonen neemt geen enkele verantwoordelijkheid 

voor eventuele schade, van welke aard dan ook.    

 

IZI wonen draagt, mits eventueel verhaal tegen de huurder, enkel de kosten van grote herstellingen. Alle andere 

herstellingen zijn ten laste van de huurder, zoals beschadiging van het schilderwerk, onderhoud en herstelling 

van de garagepoort, onderhoud en herstelling van sloten en hengsels.   

 

Herstellingen aan de garagepoort zijn steeds ten laste van de gebruiker (bv. poort gaat niet meer dicht, het slot 

is stuk, de sleutel is stuk of verloren, er zijn blutsen in de garagepoort).    

 

IZI wonen is niet verantwoordelijk voor de automatisering van garagepoorten. Falende systemen dienen 

desgevallend door de huurder te worden hersteld.  Zie verder in dit bewonersreglement.  
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DEEL 2 – GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN 

GEMEENSCHAPPELIJKE  VOORZIENINGEN. 

 

2.A. Gemeenschappelijke delen. 

 

2.A.1. Gebruik van de gemeenschappelijke delen. 

Alle gemeenschappelijke delen van het gebouw worden volledig vrij gehouden,  dit uit respect voor de veiligheid 

en de bewaring van de hygiëne voor alle bewoners. Er wordt dus niets in de gangen, trappen enz. geplaatst of 

gestockeerd, ook al is het maar voor een korte periode. Alle gemeenschappelijke delen zijn eveneens volledig 

rookvrij.   

 

2.A.2. Onderhoud. 

U betaalt voor het onderhoud van de “gemeenschappelijke delen” van uw appartement (= gemeenschappelijke 

ingang en inkomdeur, gemeenschappelijke gang en trap, gemeenschappelijke lift, parlofoon, brievenbussen, 

enz.)? Dan zorgt IZI wonen voor een wekelijkse poetsbeurt. Hiervoor betaalt u elke maand een voorschot.  

Respecteer het werk van onze medewerkers, zodat het zo lang mogelijk netjes blijft tussen de poetsbeurten 

door.   

 

In het geval van abnormaal gebruik van de gemeenschappelijke delen, waardoor er extra moet gereinigd worden, 

zullen er ook extra kosten worden aangerekend aan alle gebruikers, indien de vervuiler niet is gekend of 

meegedeeld. 

 

In sommige appartementen zijn de gemeenschappelijke delen zeer beperkt. Ze worden bv slechts door max. 4 

personen gebruikt. Dan laat IZI wonen de kans aan de bewoners om het onderhoud van deze delen in 

gezamenlijke afspraak uit te voeren (door middel van een beurtrol). Een normaal onderhoud dient minimaal 1x 

per week te gebeuren (dweilen inkomhal, trap, lift). Een grondig onderhoud gebeurt om de 14 dagen (afwassen 

inkomdeur, schakelaars, verlichtingspunten, gemeenschappelijke binnendeuren, trapleuningen enz.). 

IZI wonen zal dit evenwel in eigen beheer overnemen (én de kosten doorrekenen aan alle gebruikers), indien 

wordt vastgesteld dat het onderhoud niet op de hier bovengenoemde periodieke basis gebeurt of indien de 

gemeenschappelijke delen er regelmatig slordig en onverzorgd bij liggen. 

 

2.A.3. Schade. 
Schade aan de gemeenschappelijke delen wordt betaald door alle gebruikers.  Meld schade tijdig aan IZI wonen. 

   

Tip: voor de veiligheid van iedere bewoner is het belangrijk dat u erop toeziet dat de toegangsdeur steeds 

dicht is.  Op die manier krijgen “derden” met mogelijks minder goede bedoelingen geen toegang tot het 

gebouw. 

 

Bezoek: iedere bewoner is verantwoordelijk voor de eventuele schade aangericht door een bezoeker, tenzij kan 

worden aangetoond wie de schade heeft aangericht. Zie erop toe dat kinderen nooit onbewaakt blijven 

rondhangen in de gemeenschappelijke ruimtes en liften. Zie erop toe dat kinderen deze ruimtes ook niet 

gebruiken als speelplaats.   
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2.A.4. Liften. 

De liften worden in principe minimum om de 6 maanden gekeurd en om de 6 maanden volledig onderhouden 

door gespecialiseerde firma’s.  De lift wordt dus om de 3 maanden grondig nagezien.  Indien er toch een defect 

mocht optreden, verwittig dan IZI wonen. Defecten aan de lift worden door IZI wonen betaald, schade aan de lift 

wordt door de bewoners betaald. 

 

Kinderen onder de 12 jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de 

liftinstallatie.   

In de lift mag er niet worden gerookt.           

 

De lift is enkel en alleen bedoeld voor het vervoer van personen.  De lift mag nooit worden gebruikt om materiaal 

te verplaatsen die schade kunnen toebrengen aan de lift (bv. fietsen). De lift wordt in geen geval gebruikt voor 

verhuisbewegingen (meubels, rekken, fietsen, enz.). Mogelijke schade aan de liftkooi wordt verhaald op de 

gebruikers. 

 

Het blokkeren van de lift op een bepaalde verdieping kan veel ergernis opwekken voor andere gebruikers en de 

werking van de lift ernstig verstoren. Het blokkeren van de lift kan enkel en alleen in absolute noodgevallen. 

Bij normaal gebruik kan derhalve geen schade optreden. Indien u toch schade in de lift vaststelt? Verwittig zo 

snel als mogelijk IZI wonen. 

 

2.B. Gemeenschappelijke fietsenberging. 
Gemeenschappelijke fietsenbergingen buiten het gebouw worden doorgaans gemarkeerd met de letter “F”. De 

fietsenberging is ingericht met fietsenrekken, voorzien voor een fiets met normale banddikte. Er is voor iedere 

bewoner een plaats voorzien.   

 

Om voldoende plaats te bieden aan iedere bewoner is het strikt verboden om andere zaken in de fietsenstalling 

te plaatsen. Het is uiteraard verboden om fietsen, die niet toebehoren aan een bewoner, in de stalling te 

plaatsen. De fietsen worden netjes in de voorziene rekken geplaatst.  

Iedere gebruiker ontvangt een sleutel van de fietsenberging.  Hou deze sleutel goed bij, want in geval van verhuis 

dient deze opnieuw te worden afgegeven aan IZI wonen (zie Deel I). 

Zorg ervoor dat de fietsenstalling ten allen tijde op slot is. Het is een gewoonte die zowel u als de andere 

gebruikers veel ellende kan besparen.   

Fietsen mogen nooit in binnen de woning of in de gemeenschappelijke delen worden geplaatst , ook al is het 

maar zeer “tijdelijk”. 

 

Zorg dat de fietsenberging er netjes bijligt. Stel een beurtrol op om regelmatig de berging te onderhouden 

(minstens om de week uitvegen en om de 14 dagen reinigen met water). Zie hiervoor onder het gedeelte 

onderrichtingen gemeenschappelijke delen. In voorkomend geval worden deze door onze poetsdiensten 

gereinigd.  De kosten worden dan doorgerekend aan de bewoners. 

 

De gemeenschappelijke fietsenberging is geen werkatelier. Er mogen dus nooit herstellingen aan fietsen of 

andere werktuigen gebeuren in de fietsenberging. 

Schade aan de fietsenberging (inclusief poort) zal worden hersteld ten laste van de bewoners. 

IZI wonen neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook. 

 

Tip: Ter beveiliging van diefstal is het aan te raden uw fiets zelf ook telkens te sluiten.  U kunt uw fiets ook 

laten markeren met een unieke code.  Hiervoor kunt u contact opnemen met de plaatselijke politiediensten. 

Tip: Laat uw fiets nooit onbewaakt rondslingeren en stal hem steeds veilig achter slot in de fietsenberging. 
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2.C. Gemeenschappelijke berging tuinmateriaal. 
Hier gelden dezelfde regels als beschreven onder Deel II,B – gemeenschappelijke fietsenberging. In deze 

afgesloten ruimte wordt enkel en alleen tuinmateriaal opgeborgen. Indien er toch vreemde materialen of afval 

in wordt bewaard, zal dit op kosten van de bewoners worden verwijderd.



 
 

13 

 

IZI wonen, Versie 11/2020. 

 

DEEL 3 – ONDERRICHTINGEN VOOR ONDERHOUD EN 

HERSTELLINGEN AAN DE SOCIALE HUURWONING. 

 

3.A. Schrijnwerk 
 

3.A.1. Kasten (inbouwkasten). 
Schade aan kasten is ten laste van de huurder, tenzij deze te wijten is aan een gesprongen en niet bereikbare 

leiding of door opstijgend vocht. 

 

Onderhoud: poets minstens om de 2 maanden de buitenkant en de legplanken van de kasten met water en 

een niet-bijtend schoonmaakmiddel.  Laat het even inwerken en veeg het vuil weg.  Gebruik nooit een harde 

spons. 

 

3.A.2. Scharnieren (van ramen, deuren, poorten, enz.). 

Herstellingen ten laste van de huurder : scharnier is stuk of de vijzen van het scharnier zijn los of weg.  Vervanging 

van scharnieren die versleten en verouderd zijn, worden desgevallend vervangen op kosten van IZI wonen. 

 

Onderhoud: smeer de scharnieren minstens om de 6 maanden in met smeerolie.  

 

3.A.3. Binnendeuren. 

Herstellingen ten laste van de huurder : De deur sleept door vuil onder de deur. De klink is los of gebroken. De 

deur valt niet in het slot.  Het slot is stuk. De deurpomp van een zelfsluitende deur is stuk omdat de deur werd 

geblokkeerd. De deur is rot door slecht onderhoud van de huurder.  Er moet bekleding worden vervangen omdat 

er insnijdingen of diepe krassen zijn in gemaakt.  

 

Onderhoud: was de binnendeuren om de 6 maanden af mat water en een niet bijtend schoonmaakmiddel.  

Gebruik nooit een harde spons.  Schilder houten deuren om de 5 jaar. 

Verboden:  Schilder nooit deuren in aluminium of kunststof.  Was ze enkel af.  Boor nooit gaten in de deuren.  

Hang niets aan de deuren vast met punaises.  Het is verboden nagels en krammen in de deuren te plaatsen. 

 

3.A.4. Buitendeuren. 
Herstellingen zijn ten laste van de huurder : de deur sleept door vuil onder de deur.  De klink is los of gebroken.  

Het slot is stuk. 

In het geval de buitendeur rot is, is de herstelling ten laste van IZI wonen, behalve als dit te wijten is aan slecht 

onderhoud. 

 

Onderhoud: Was de buitendeuren minstens om de 6 maanden af met water en een niet bijtend 

schoonmaakmiddel. Smeer minstens om de 6 maanden de scharnieren en het slot in met smeerolie. Schilder 

de buitendeuren minstens om de 5 jaar langs de binnenkant of behandel ze met olie.   

Verboden: Deuren uit aluminium of kunststof mogen nooit worden geschilderd.  Ze moeten enkel afgewassen 

worden met een aangepaste reinigingsmiddelen.  Boor nooit gaten in de buitendeuren. 
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3.A.5. Sleutels. 

Iedere bewoner ontvangt de nodige sleutels bij het betrekken van zijn woning. U tekent hiervoor een formulier 

af. Hou deze sleutels goed bij, want in geval van verhuis dienen deze opnieuw te worden afgegeven aan IZI wonen 

in de correcte aantallen.   

 

Bij verlies, verwittig onmiddellijk IZI wonen. In dit geval moeten de kosten van zowel een nieuw slot als de sleutels 

(in voldoende aantal) worden vergoed. Onderschat de kosten niet want dit kan aardig oplopen indien het gaat 

om verloren sleutels van gemeenschappelijke toegangsdeuren (inkomhallen, gemeenschappelijke 

fietsenbergingen, enz.). In dit geval moeten er immers voor elke bewoner opnieuw sleutels worden bijgemaakt. 

Voor de huurder van een meergezinswoning kan er van de gemeenschappelijke toegangsdeur maximaal 1 sleutel 

per bewoner worden aangevraagd. Met betrekking tot de privatieve deur kunnen meerdere sleutels worden 

bijgemaakt.   

 

Als een derde (verzorgende instantie) toegang moet kunnen krijgen, kunnen zij toelating vragen om mogelijks 

tijdelijk een sleutelkastje te installeren.  

 

Bij het verlaten van de woongelegenheid wordt er desgevallend nagezien of de sleutel van de privatieve deur 

nog past binnen het sleutelplan. Zoniet wordt de cilinder vervangen door een cilinder die opnieuw past binnen 

het sleutelplan. De kosten hiervoor vallen ten lastens de huurder. 

 

3.A.6. Ramen en venstertabletten. 

Herstellingen ten laste van de huurder: De klink is los of gebroken. Het slot is stuk. Het raam klemt. Er is condens 

(= vocht) aan de binnenkant van de ruiten. Er zijn scheuren, schrammen of barsten in de kozijnen. Schade ten 

gevolge van het niet regelmatig openen van ramen en/of verluchten. De sluiting van de ramen moet worden 

bijgeregeld. 

 

Opgelet met verhuisbewegingen via de ramen: u bent verantwoordelijk voor mogelijke schade. 

Let er dus zeer goed op dat er geen stootschade aan de ramen wordt aangebracht.   

Let er ook op dat de verhuisfirma geen zware voorwerpen laat rusten op het onderste raamprofiel.   

Indien dit toch gebeurt, laat dit tegensprekelijk vaststellen en laat de verhuisfirma deze vaststelling ook 

ondertekenen.   

 

Gebruik de raamvleugels niet als kapstok om tijdelijk kleren, handdoeken of andere voorwerpen aan te hangen.  

Hierdoor kunnen de scharnieren worden ontwricht of kunnen de ramen na verloop van tijd doorhangen. 

Een raam waarvan een profiel werd doorboord wordt op kosten van de huurder in zijn geheel vervangen. 

De controle van de ramen vormt een vast onderdeel van de plaatsbeschrijving. 

 

Onderhoud: Schilder houten ramen minstens om de 5 jaar aan de binnenkant of behandel ze met olie.  Maak 

minstens één maal per jaar en volgens noodzaak de afvoergaatjes van de ramen vrij.  Gebruik hiervoor 

eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen.  

Reinig regelmatig de vensters en venstertabletten.   

Verboden: Geoliede ramen en lijsten mogen niet worden geschilderd. Het is verboden voorwerpen naar buiten 

te werpen. 

Het is verboden in de raamprofielen te boren! 

 

3.A.7. Rolluiken. 
Herstellingen ten laste van de huurder: Het lint van het rolluik is stuk of eraf geschoten. Er is een lat van het 

rolluik gebroken.  Het rolluik zit vast in de rolluikkast. Het rolluik rolt niet meer op. 
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Als het rolluik vast komt te zitten doordat de as, waar het rolluik op draait, gebroken is, wordt dit hersteld ten 

laste van IZI wonen. 

 

Onderhoud: Poets minimaal 1 maal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en een niet bijtend 

schoonmaakmiddel. 

Verboden: het is verboden rolluiken, zonnewering enz. bij te plaatsen zonder schriftelijke toestemming van IZI 

wonen.   

 

3.A.8. Dakvlakramen (= Velux). 
Herstellingen ten laste van de huurder: De hendel los is. De hendel is gebroken. Het dakvlakraam spant of is 

verwrongen. 

 

Onderhoud: Poets minstens om de 6 maanden het glas en het hout of aluminium van de dakvlakramen. De 

buitenkant van ruiten kan worden gereinigd door het dakvlakraam te kantelen. Smeer de scharnieren 

minstens om de 6 maanden in met smeerolie. Open en sluit regelmatig het dakvlakraam. Zoniet kan ze na 

verloop van tijd klem komen te zitten. 

Verboden: Vernis of verf nooit een dakvlakraam. Het is verboden in het dakvlakraam te boren. Het is verboden 

nagels, krammen of schroeven aan te brengen in het dakvlakraam. 

Tip: Zet de verluchtingsstand van het dakvlakraam regelmatig open. 

 

3.A.9. Glas. 
Herstellingen ten laste van de huurder: vervangen van glas dat gebroken is door er tegen te stoten of door 

thermische breuken.     

Opgelet: momenteel worden er super isolerende beglazing geplaatst. Het afplakken van de ramen of het plaatsen 

van voorwerpen tegen de ramen (bv. een zetel) kan leiden tot glasbreuk (zgn. thermische breuken). 

 

Onderhoud: poets minstens elke maand de ruiten.   

Verboden: Het is verboden de ramen af te plakken met folie of ander materiaal.   

Tip: verlucht regelmatig jouw woning. Verlucht vooral de keuken, de badkamer en de slaapkamer. Zo voorkom 

je condens (=vocht op de ramen). 

Tip: controleer regelmatig de stopverf of silicone die rond het glas is aangebracht ter bescherming van het raam 

en de ruit. 

 

3.A.10. Trappen. 
Herstellingen ten laste van de huurder: gaten in de trap. Een trapleuning die losstaat. Een trede die stuk is door 

overbelasting en/of oneigenlijk gebruik. 

 

Onderhoud: Stof de trap om de 2 weken of was hem af met een zacht aangepast schoonmaakmiddel. Vernis 

een houten trap om de 5 jaar. Vraag hiervoor de juiste producteigenschappen aan IZI wonen. 

Verboden: Schilder nooit een verniste trap. Er mogen nooit nagels of krammen in trappen worden geslagen of 

geschroefd. Er mogen geen antislipstroken op verniste trappen worden geplaatst. 

 

3.A.11. Garagepoort – Poort berging. 
Herstellingen ten laste van de huurder: De poort gaat niet meer dicht. Het slot of andere mechanische delen 

(torsieveren, enz.) zijn stuk. De sleutel is stuk of verloren. Er zijn blutsen in de garagepoort.   

IZI wonen draagt, mits eventueel verhaal tegen de huurder, enkel de kosten van grote herstellingen. De huurder 

moet IZI wonen schriftelijk en aangetekend verwittigen indien grote herstellingen zich opdringen. 
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Onderhoud: was de poort minimum iedere 14 dagen.   

1. Smeer minstens om de 6 maanden de assen van de looprollen.   

2. Smeer minstens om de 6 maanden de rolletjes van de geleider van de poort, het slot en de scharnieren in 

met smeerolie.   

3. Controleer of bij een poortbeweging alle looprollen ronddraaien en vervang stroeve of vastgelopen 

looprollen.  

4. Neem een met olie doordrenkte doek en ga ermee over de torsieveren, zodat de windingen onderling 

gesmeerd worden. 

5. Als handmatig openen en sluiten veel kracht kost, breng dan de torsieveren opnieuw op spanning. Let op, 

teveel spanningsverlies kan duiden op een aanstaande veerbreuk.  Vervang tijdig deze veren, 

6. Verwijder eventuele hindernissen in de looprails, zoals bouten of vuil, 

7. Controleer de hefkabels.  Indien er rafelingen zijn ontstaan moet je de kabel vervangen, 

8. Controleer de rubberen afdichting op slijtage of schade. 

9. Zorg dat het poortkader of onderdelen van de poort niet roesten. 

 

LET OP : Torsieveren en hefkabels staan onder hoge spanning. Onjuiste omgang kan letsel en schade tot gevolg 

hebben ! 

 

Tip: Indien u beschadiging aan de poort merkt die afkomstig is van derden, verwittig onmiddellijk de politie en 

IZI wonen. Laat dit tegensprekelijk vaststellen. 

Tip: Sluit steeds uw garagepoort af na gebruik. 

Verboden : het is verboden uw wagen vóór uw garagepoort te laten staan (ook al is het voor korte tijd) indien 

u anderen hiermee kunt hinderen.   

 

3.A.12. Zonnewering. 

Herstellingen ten laste van de huurder: de stang voor de bediening van het zonnescherm is weg of stuk, het 

zonnescherm zit vast, de ophaalkoord van het zonnescherm is stuk of zit vast, het zonnescherm is gescheurd 

door verkeerd gebruik. 

 

Onderhoud: Reinig minimum 1x per jaar de lamellen of het doek van de zonneschermen met een vochtige 

doek. Smeer het mechanisme om de 6 maanden in met smeerolie. 

Verboden: Indien een zonnescherm moet worden hersteld, laat dit doen door een vakman. U mag dit niet zelf 

doen. Het is verboden zelf een zonnewering te plaatsen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

IZI wonen. 

Tip: zet uw zonnescherm volledig in open stand in geval van veel wind of rukwinden. Zo voorkomt u schade. 

 

 

3.B. Inrichting van de woning. 

 

1. Vloeren (linoleum, steen en vinyl) en tapijten of laminaat. 

Herstellingen ten laste van de huurder: er zijn scheuren, schrammen, vlekken of gaten in de vloer. Abnormale 

slijtage ten gevolge van wassen of reinigen met bijtende middelen. Sporen nagelaten door zware voorwerpen, 

naaldhakken of sigarettenpeuken. De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen. De laminaat trekt scheef 

door oneigenlijk gebruik. Vervangen van vloerstenen en tegels als er slechts enkele gebroken zijn. 

 

Onderhoud: reinig de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren. Stofzuig tapijten 

elke week. In geval van laminaat: reinig zo droog mogelijk met aangepast materiaal en schoonmaakmiddel. 
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Verboden: u mag geen nieuwe vloer leggen zonder uitdrukkelijke toestemming van IZI wonen. U mag de vloer 

niet zelf bekleden met laminaat, linoleum of andere materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van IZI wonen. 

Tip: zorg ervoor dat de voeg die aansluit aan de plinten volledig intact blijft! Laat deze desgevallend door een 

vakman opspuiten. Zo voorkomt u vocht boven de plinten te wijten aan kuiswater. Bescherm uw vloer indien u 

oxiderende materialen erop plaatst. 

 

2. Plinten (stenen, houten en plinten in plastiek). 
Herstellingen ten laste van de huurder: één of enkele plinten hangen los door beschadiging en/of slecht 

onderhoud. Er zijn krassen of barsten in de plinten. Houten plinten die loshangen. 

Plaats en/of onderhoud de elastische voeg tussen de plinten en de vloer. Zo voorkomt u vocht in de muur ten 

gevolge van kuiswater. 

 

Onderhoud: reinig de plinten minimum om de 6 maanden met een vochtige doek. Vernis of schilder houten 

plinten om de 5 jaar. 

Verboden: Plinten in een ander materiaal dan hout mogen niet worden geschilderd. 

 

3. Spiegels. 
Herstellingen ten laste van de huurder: er zijn vlekken op de spiegel. De spiegel is gebroken of gebarsten. De 

klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg. De spiegel splintert af. 

 

Onderhoud: reinig de spiegels elke week met water en een schoonmaakmiddel. 

 

4. Gordijnen. 
De huurder is eraan gehouden de woning normaal te bekleden. Voor de ramen mogen enkel aangepaste 

gordijnen worden geplaatst. Het is bijvoorbeeld verboden handdoeken, bedspreien of dekens voor de ramen te 

hangen. 

 

Verboden: U mag de gordijnen niet ophangen met duimspijkers of nagels. Velcro dient na vertrek volledig 

verwijderd te worden. Het is verboden handdoeken, bedspreien, dekens, karton of papier enz. voor de ramen 

te hangen. 

 

3.C. Verwarming. 

 

1. Ketel van de centrale verwarming. 
Herstellingen ten laste van de huurder: schade aan de cv-ketel en de onderdelen door vorst, kalkvorming en 

schade aan de cv-ketel en onderdelen door een fout van de huurder.   

Iedere interventie aan een toestel waarvan het onderhoud niet is kunnen doorgaan te wijten aan het niet 

nakomen van de onderhoudsafspraak door de huurder. 

Alle tussenkomsten waarbij er geen gebrek aan de ketel werd vastgesteld (bv. terug opstarten nadat de 

gastoevoer is gestopt, terug opstarten nadat de ketel door de huurder werd uitgezet, …). 

 

Voor het onderhoud van de centrale verwarming sluit IZI wonen vaak een onderhoudscontract af. U betaalt 

hiervoor maandelijks een voorschot bij de huur. De onderhoudsfirma komt éénmaal per jaar langs om de centrale 

verwarming na te zien en te kuisen. Hiervan wordt u vooraf verwittigd. Zorg ervoor dat het onderhoud jaarlijks 

kan doorgaan. Indien u niet op de voorgestelde datum of uur kunt aanwezig zijn, verwittigt u de onderhoudsfirma 

en IZI wonen. U zorgt onmiddellijk zelf voor een nieuwe afspraak en houdt ons hiervan op de hoogte. 
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Indien de cv-ketel niet werkt zoals het hoort, verwittigt u IZI wonen. In de weekends verwittigt u rechtstreeks de 

onderhoudsfirma én IZI wonen bij de eerstvolgende werkdag. Op die manier kunnen wij de goede uitvoering 

mee opvolgen en mee garant staan voor een snelle  oplossing van uw probleem. 

 

U dient steeds de werkbon te ondertekenen. Hierop dienen de uren vermeld te staan (tijdstip van aankomst en 

tijdstip van vertrek). Door de werkbon te ondertekenen, verleent u uw akkoord met de erop vermeld staande 

gegevens. In geval van klachten of problemen neemt u contact op met IZI wonen 

 

Onderhoud: Reinig de buitenkant van de ketel minstens om de 6 maanden met een licht vochtige doek. Hou 

de ketel droog ter voorkoming van roest. 

Verboden: U mag het onderhoud van uw cv-ketel niet zelf doen. U mag niets stapelen op en rond de 

onmiddellijke omgeving van de CV-ketel. Deze dient ten allen tijde vrij toegankelijk te zijn. Er mag niets worden 

gestapeld op de ketel.  De ketel moet steeds vrij zijn.   

Er mogen geen andere verwarmingstoestellen van welke aard dan ook worden bijgeplaatst. 

Tip: Indien er een lek is in de gasleiding vóór de teller : verwittig onmiddellijk de nutsmaatschappij. Indien er een 

lek is in de gasleiding ná de teller: draai onmiddellijk de gaskraan dicht, verlucht onmiddellijk uw woning  en 

verwittig daarna IZI wonen. 

Tip: Lees aandachtig de werkbon zodat u zeker bent dat de gegevens correct zijn. 

 

2. Radiator. 

De radiator valt niet onder het onderhoudscontract.   

Herstellingen en tussenkomsten ten laste van de huurder: de radiator komt los van de muur door er iets zwaar 

op te zetten. De radiator maakt vreemde geluiden (bv. tikken,…). De kraan of knop van de radiator is los, kapot, 

weg, draait door, zit vast of lekt. De radiator wordt niet warm of blijft warm. Vervangen van radiatorkranen of  -

knoppen. Ontluchten van radiatoren en cv-leidingen. 

Roestvorming van radiatoren en/of leidingen duidt erop dat de installatie door u niet voldoende werd 

onderhouden.    

 

Onderhoud: draai de kranen van de radiator elke maand open en dicht. Bescherm de radiatoren tegen vorst 

en roest door ze steeds droog te houden. Was minstens om de 4 maanden de radiatoren, radiatorkoppen en 

leidingen met een licht vochtige doek en droog daarna af met een droge doek. Zo voorkomt u roestvorming.  

Behandel eventuele beginnende roestvorming met aangepaste materialen.   

Ontlucht minstens ieder jaar de radiatoren. 

Verboden: hang geen natte kleren of handdoeken te drogen op uw radiator. 

Tip: ontlucht regelmatig de radiatoren.  Dit voorkomt nutteloze stookkosten.  

 

3. Thermostaat. 
De thermostaat valt niet onder het onderhoudscontract. 

Herstellingen ten laste van de huurder: De thermostaat hangt los, is kapot of weg. De thermostaat is verouderd 

en versleten. 

Tip: laat uw woning nooit afkoelen tot onder 10 graden. Zet dus ’s nachts de thermostaat nooit onder de 10 

graden. Dat bespaart u heel wat energie. 

 

3.D. Sanitair. 

 

1. Lavabo, bad, douche en gootsteen (en bijbehorende onderdelen). 

Vooraleer een woning wordt bewoond door een nieuwe huurder, laat IZI wonen alle  afvoerbuizen en sifons 

reinigen door een gespecialiseerde firma. 
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Herstellingen ten laste van de huurder: De lavabo, het bad, de douche, de gootsteen staan los, zijn kapot of weg.  

De stop van lavabo of douche is weg. De stang van de douche, het douchegordijn, de spiegel of rekjes staan los, 

zijn kapot of weg. Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten. Er is een lek bij de 

waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je bij kan. Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, 

de douche of de gootsteen versleten is. Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon. 

 

OPGELET: Ga regelmatig na of de sifons niet lekken, vooral deze van de keuken. In voorkomend geval: herstel 

deze onmiddellijk. Een lekkende sifon onder de gootsteen zorgt voor grote schade aan de keukenkasten. 

 

Onderhoud: Reinig en droog het bad, douche, lavabo en de gootsteen na elk gebruik. Zo vermijdt u 

watersporen en/of sporen van vaatwerk. Verwijder haren uit de afvoer.  Reinig de lavabo, het bad, de douche 

en de gootsteen na elk gebruik met de juiste schoonmaakmiddelen. Reinig ieder jaar alle sifons en 

afvoerbuizen. Alle sifons en afvoeren dienen eveneens gereinigd te worden als u de woning verlaat. 

Verboden: Gebruik nooit bijtende producten bij het reinigen. Gebruik nooit bijtende ontstoppingsmiddelen 

voor het eventueel ontstoppen van een leiding. Schade die ontstaat aan de afvoerbuizen wegens het gebruik 

van bijtende ontstoppingsmiddelen wordt ten laste van de huurder gelegd. Het is verboden vetten en 

etensresten via de gootsteen te verwijderen. 

Tip: giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons. 

 

2. WC. 

Herstelling ten laste van de huurder: De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg. De dichtingen 

moeten worden vernieuwd. Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een wc-blokje, olie of vet. Het water 

in de WC blijft doorlopen door een defect aan de vlotter. De WC-bak vult niet meer (helemaal) met water. Er is 

een lek bij een waterleiding achter de teller waar je bij kan. Er is een lek vóór de waterleiding: verwittig de 

nutsmaatschappij.   Het shell-kraantje voor toevoer van water zit vast of is stuk. 

 

Onderhoud: reinig elke week de WC en toebehoren, het Shell-kraantje af en toe open en dicht draaien 

(minstens 1x per jaar). 

Verboden: Gebruik nooit bijtende producten bij het reinigen. Gebruik nooit bijtende ontstoppingsmiddelen 

voor het eventueel ontstoppen van een leiding. Het is verboden vetten en etensresten via de afvoeren te 

verwijderen.  Gooi geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in de WC. Dit 

kan voor verstopping zorgen. 

 

3. Riolering (= afvoer van vuil water). 
Herstelling ten laste van de huurder: er is een opstopping door een voorwerp, olie of vet of door onvoldoende 

onderhoud. Er is een lek en/of geurhinder door een zichtbaar gaatje of barst in een afvoerbuis of door het niet 

regelmatig reinigen van de sifons of afvoerbuizen. Er is schade door het gebruik van bijtende 

ontstoppingsmiddelen. 

 

Onderhoud: zie opmerkingen onder punt a) en punt b).   

Verboden: zie a) en b) hierboven. 

 

4. Kranen. 

Herstelling ten laste van de huurder: de kraan of een onderdeel is los, kapot, lekt, zit vast, draait door of is 

verkalkt. Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop. Het kraantje onder 

de WC (Shell-kraan) of achter de gootsteen zit vast. 
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Onderhoud: Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn. Draai minstens 1x per jaar de kleine 

afsluitkraantjes open en dicht. 

Verboden: Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. U kan hiervoor een boete krijgen. 

Tip: er is een defect aan de hoofdkraan of waterteller? Verwittig dan de watermaatschappij. 

 

5. Waterleiding (= toevoer van zuiver water) - antikalkafzettingsapparaten. 
Sommige woningen zijn uitgerust met een anti-kalkafzettingsapparaat. Meestal zit deze achter de teller of net 

voor de verwarmingsinstallatie. Dit apparaat voorkomt afzetting van kalk in uw waterleiding en machines 

(wasmachine, vaatwasmachine, enz.). Sommige apparaten zijn uitgerust met 1 patroon, anderen met 2 patronen.  

Zorg ervoor dat de patronen op tijd worden vervangen.   

Herstellingen ten laste van de huurder: er is een lek aan de waterleiding waar je bij kan. Schade ten gevolge van 

nalatigheid. Alle interventies aan leidingen, installaties en/of toestellen ten gevolge van kalkvorming.  

 

Onderhoud: Isoleer de waterleiding bij kans op vorst. VERVANG MINSTENS OM DE 6 MAANDEN DE PATRONEN 

VAN HET ANTI-KALKAFZETTINGSAPPARAAT !!!! 

 

Tip: Sluit altijd de hoofdkraan af als u een langere tijd weg bent. 

Tip: Draai af en toe alle kranen open en dicht zodat ze niet vast komen te zitten. 

 

6. Toestellen voor warm water op gas en elektriciteit (= de boiler) of doorstroomtoestellen 

(= geiser) - expansievat. 

Voor het onderhoud van de centrale verwarming sluit IZI wonen vaak een onderhoudscontract af. U betaalt 

hiervoor maandelijks een voorschot bij de maandelijkse huur. De onderhoudsfirma komt éénmaal per jaar langs 

om de centrale verwarming na te zien en te kuisen. Hiervan wordt u vooraf verwittigd.  

Zorg ervoor dat het onderhoud jaarlijks kan doorgaan. Indien u niet op de voorgestelde datum of uur kunt 

aanwezig zijn, verwittigt u de onderhoudsfirma én IZI wonen.   

U zorgt onmiddellijk zelf voor een nieuwe afspraak en houdt ons hiervan op de hoogte. 

 

Herstellingen ten laste van de huurder: Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst. Er is schade 

aan de boiler door een fout van de huurder. Er is een lek bij de boiler. De boiler werkt niet zoals het moet. Het 

water wordt niet warm. 

Iedere interventie aan een toestel waarvan het onderhoud niet is kunnen doorgaan te wijten aan het niet 

nakomen van de onderhoudsafspraak door de huurder. 

 

Onderhoud: In goede staat onderhouden. Gasmonden en kranenwerk reinigen. Toezien op regelings- en 

afsluitkranen. Ontkalken. Reinig de kast van de waterverwarmer op regelmatige basis. 

Verboden: u mag het onderhoud van het verwarmingstoestel nooit zelf doen. U mag alleen de 

onderhoudsfirma of een erkende vakman aan uw boiler laten werken.   

Tip: stel uw boiler nooit in op meer dan 60 graden. Verlucht regelmatig de ruimte waar de boiler staat om CO-

vergiftiging te voorkomen. Zorg ervoor dat de verluchtingroosters steeds vrij zijn. 

Hangt er een geur van gas in uw woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht, verlucht de woning en 

verwittig zo snel mogelijk de gasmaatschappij en IZI wonen. 
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3.E. Metselwerk. 

 

1. Dorpels, tabletten en vensterbanken. 

Herstellingen ten laste van de huurder: er is schade door stoten of overbelasting. Er zit vuil, mos, ringen of 

vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud. De dorpel of vensterbank ligt los. 

 

Onderhoud: Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en een schuurmiddel (indien 

de dorpel in arduin). Spoel een dorpel in aluminium om de 14 dagen regelmatig schoon met water en was met 

een zachte doek om krassen te voorkomen. 

Verboden: Aluminium dorpels wassen met een borstel of een harde spons. Gebruik nooit bijtende producten 

op dorpels en tabletten. U mag nooit in dorpels of tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan.  

U mag dorpels en tabletten niet schilderen. U mag niets plaatsen op aluminium dorpels die schade kunnen 

veroorzaken aan de dorpel (krassen). Bescherm de dorpel desgevallend met een doek. U mag niets plaatsen 

op dorpels op verdiepingen wegens valgevaar. 

 

 

2. (Bepleistering en schilderwerken van binnen) muren en plafonds. 

In de recentste gebouwen van IZI wonen wordt het pleisterwerk van muren en plafonds gefixeerd. Indien u een 

woning of appartement betrekt waar dit niet het geval is, dient u het pleisterwerk eerst met een primer te 

behandelen alvorens te behangen.   

Herstelling ten laste van de huurder: er is schade aan de bepleistering. Er is schimmel op de muur door condens 

(vocht). Er zitten putten in de muur of het plafond door stoten. Er zitten putten in het pleisterwerk door nagels 

of krammen.  

 

Onderhoud: Was minstens één maal per jaar de plafonds in de keuken, badkamer, trappenhuis. 

Verboden: U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasvezel (tasso) of platen in 

piepschuim (= isomo). U mag zelf geen verlaagd plafond maken.   

 

Bij het verlaten van de woning: alle nagels, krammen, enz. moeten uit het pleisterwerk worden verwijderd en 

het pleisterwerk en schilderwerk moet worden hersteld. Schilderwerk dat normaal schoon kan worden gehouden 

moet in zindelijke staat worden achtergelaten (wassen, retoucheren, vetafzetting en vuil moet worden 

verwijderd).  Beschadigde muurbekleding moet worden vervangen. 

OPGELET: verwijder alle nicotinesporen door grondig te wassen met aangepaste schoonmaakmiddelen. 

 

3. Kelder. 
IZI wonen neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de waterdichtheid van de kelder. Het plaatsen van 

materiaal, toestellen enz. in de kelder gebeurt volledig op eigen risico. IZI wonen aanvaardt dan ook geen enkele 

schade van welke aard dan ook aan goederen die in de kelder zijn gestapeld of gestockeerd. 

 

Onderhoud: veeg de kelder en maak de kelder proper om de 6 maanden. 

Verboden: U mag geen gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen. Plaats geen 

waardevolle materialen in de kelder.  IZI wonen komt niet tussen bij eventuele schade. 

 

4. Muurtegels (faience). 
Herstellingen ten laste van de huurder: enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken. Er zijn vlekken op de 

muurtegels. Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken. 

 

Onderhoud: poets de tegels elke week met water en een aangepast schoonmaakmiddel. 
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Verboden: gebruik uw bad niet als douche als uw muurtegels niet tot aan het plafond komen. Het is verboden 

muurtegels te schilderen. 

 

5. Gevel. 
Herstellingen ten laste van de huurder: vervangen van de door de huurder beschadigde onderdelen. Herstellen 

van schade door het wegnemen van roerende voorwerpen. 

Indien er herstellingen noodzakelijk zijn aan de gevel worden deze steeds via IZI wonen verricht. 

 

Onderhoud: Alle bekledingen (sidings, …) minstens om de 6 maanden reinigen met water en een zachte spons.   

Verboden: Het is verboden zaken (kabels, schotelantennes, leidingen, latten of planken enz. ) vast het hechten 

aan de gevel met welke middelen dan ook. U mag geen gaten kappen of boren in de gevel (ook niet voor het 

plaatsen van een schotelantenne !). U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel. U 

mag de gevel of delen ervan niet schilderen. 

 

6. Balkon en traliewerk. 
Herstellingen ten laste van de huurder: de onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot of weg.  

Waterschade door het niet vrijhouden van de waterafvoeren en/of spuwers. 

 

Onderhoud: reinig jaarlijks de leuningen en het traliewerk van de balkons met water, aangepast materiaal en 

schoonmaakmiddel.   

Tip: Zorg ervoor dat de spuwers en afvoeren steeds vrij zijn.  Zo komt u nooit voor verrassingen te staan bij plotse 

zware regenval. 

 

3.F. Elektriciteit. 
 

1. Lichtschakelaar. 

Herstellingen ten laste van de huurder: de schakelaar is los, kapot of weg. De schakelaar werkt niet door een 

defect in de schakelaar of in een bereikbare leiding. 

 

Onderhoud: Reinig de schakelaar minstens om de 6 maanden met een licht vochtige doek. 

Verboden: schilder nooit de schakelaars.  Het is verboden schakelaars en/of nieuwe lichtpunten bij te plaatsen 

zonder schriftelijke toestemming van IZI wonen. Het aantal bestaande schakelaars en lichtpunten staat 

beschreven op de plaatsbeschrijving. 

 

2. Stopcontacten. 
Herstellingen ten laste van de huurder: Het stopcontact is los, kapot of weg. Het stopcontact werkt niet door een 

defect in het stopcontact of door normale slijtage. 

 

Onderhoud: Reinig het stopcontact minstens om de 6 maanden met een licht vochtige doek. 

Verboden: schilder nooit de stopcontacten. Het is verboden om stopcontacten bij te plaatsen zonder 

schriftelijke toestemming van IZI wonen.  Het aantal stopcontacten staat beschreven op de plaatsbeschrijving.  

Indien u een stopcontact bij wenst, neem contact op met IZI wonen. 
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3. Lichtpunten en lampenhouders. 

Herstellingen ten laste van de huurder: de lamp is stuk. De lampenhouders zijn los, kapot of weg. 

 

Onderhoud: Reinig de lampenhouders minstens om de 6 maanden zowel aan de binnenzijde als buitenzijde 

met een licht vochtige doek. 

Verboden: u mag de wachtdraden niet afknippen. Dit zijn de elektrische draden die uit het plafond komen. 

 

4. Zekeringskast. 
Herstelling ten laste van de huurder: de zekering is defect of gesmolten. Het deurtje van de zekeringskast is los, 

kapot of weg. 

 

Onderhoud: Reinig de zekeringskast minstens 1 keer per jaar met een licht vochtige doek (enkel de kast !). 

Verboden: U mag een defecte zekering niet “overbruggen”. U mag er dus geen ‘koperdraadje’ insteken om ze 

toch te gebruiken. 

Tip: Vervang een defecte zekering altijd door dezelfde soort zekering; het aantal ampères moet altijd dezelfde 

zijn als wat er vroeger inzat. 

 

5. Deurbel/Parlofoon/Videofoon. 

In gemeenschappelijke ruimten wordt de parlofoon geïndividualiseerd met het huisnummer. Het is verboden dit 

nummer te overkleven of te verwijderen en te vervangen door uw naam. Uw naam kunt u plaatsen op uw 

brievenbus, naast het nummer van uw appartement. 

Herstellingen ten laste van de huurder : de deurbel/parlofoon/videofoon is los, kapot of weg. De parlofoon geeft 

een slecht contact. 

 

Onderhoud: reinig de deurbel/parlofoon/videofoon minstens om de 14 dagen met een licht vochtige doek. 

 

6. Telefoon en tv. 

Herstellingen ten laste van de huurder: indien de telefoon niet werkt: verwittig de telefoonmaatschappij. De 

aansluiting voor de tv werkt niet: verwittig uw distributiemaatschappij. 

Tip: schakel uw tv-toestel helemaal uit als u die niet gebruikt. Doe ook het lampje van de tv uit. Zo spaart u 

energie. 

 

7. Toestellen van de keuken (=dampkap, koelkast en fornuis die eigendom zijn van IZI 

wonen). 

Indien deze toestellen verouderd of versleten zijn, worden deze door IZI wonen niet meer vervangen met 

uitzondering van dampkappen aangesloten op een gemeenschappelijk afzuigsysteem. 

Bij het plaatsen van uw fornuis en kookplaat: zorg ervoor dat de kookplaat minimum op de hoogte van het 

keukenwerkblad is geplaatst.  Plaats desgevallend een sokkel onder het fornuis.  Zo voorkomt u schade aan de 

randen van het werkblad van de keuken ten gevolge van de warmte van de potten en pannen. 

Herstellingen ten laste van de huurder: Het lampje van een toestel is stuk. De knoppen of de leidingen zijn los, 

kapot of weg. Het keukentoestel hangt los.   

 

Onderhoud: Maak het fornuis en de dampkap schoon na elk gebruik. Vervang de filter van de dampkap 

minstens om de 6 maanden. Reinig de koelkast minstens om de 4 weken aan de binnenzijde met water en met 

een aangepast schoonmaakmiddel. 

Tip: schakel de toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van het toestel niet branden.  

Zo bespaart u energie. 
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Tip: Installeer nooit zelf uw dampkap, elektrische kookplaat, gaskookplaat of oven, laat dit doen door een vakman 

of de leverancier (die ze meestal gratis komt installeren). 

Tip: Installeer energiezuinig toestellen.   

 

8. Elektrische regenwaterpomp. 
Herstellingen ten laste van de huurder: de regenwaterpomp werkt niet meer.  Het automatisch vulsysteem werkt 

niet meer ten gevolge van kalkvorming. 

Herstellingen ten laste van IZI wonen: automatische veiligheid is stuk (deze veiligheid zorgt ervoor dat de pomp 

niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is); terugslagklep van de pomp (deze klep zorgt ervoor dat het 

water niet terug naar de regenput loopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt. 

 

Onderhoud: reinig de buitenkant van de regenwaterpomp minstens elk jaar met een droge doek. Hou de 

regenpomp en toebehoren volledig roestvrij. 

Tip: hou de regenwaterpomp en de buitenkranen vorstvrij. 

Tip: Kuis uw regenput jaarlijks uit, zo voorkomt u dat er vuil water in de leidingen en de pomp. 

 

9. Tellers en meters. 

Herstelling ten laste van de huurder: het lood voor de verzegeling is weg; er is een lek in de gasleiding of 

waterleiding achter de teller waar je bij kan. 

 

Onderhoud: bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen vorst. Draai de gaskraan en waterkraan dicht 

en schakel de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit als u voor lange tijd afwezig bent. 

Verboden: het is verboden de tellers te ontdoen van de verzegeling. Hiervoor kunt u een boete krijgen. 

Tip: Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de nutsmaatschappij.   

Tip: Noteer regelmatig de meterstanden ten einde abnormaal verbruik of verliezen onmiddellijk op te merken.   

 

3.G. Dakwerken. 

 

1. Dak. 
Herstelling ten laste van de huurder: de dakpannen zijn los, kapot of weg. De isolatie van het dak die zichtbaar is 

op zolder is los, kapot of weg. 

 

Verboden: U mag niet op uw dak lopen, ook niet op een plat dak. U mag het onderhoud van uw dak nooit zelf 

doen. Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook op het plat dak worden geworpen. Deze kunnen de 

afleiders van het plat dak verstoppen en zo waterschade veroorzaken. Het is verboden het dak te doorboren 

of bijkomende dakdoorvoeren te steken. 

Verboden: Het is verboden de bestaande dakconstructie (ook niet in de garage) te wijzigen, te doorboren of 

te perforeren, noch constructies eraan te bevestigen. Het is absoluut verboden de dakconstructie bijkomend 

te belasten (ook niet tijdelijk).   

Tip: moet uw dak hersteld worden, verwittig ONMIDDELLIJK en altijd schriftelijk IZI wonen.   

 

2. Schoorsteen. 
Herstellingen ten laste van de huurder: de schoorsteen trekt niet meer als u geen attest kunt voorleggen dat de 

schoorsteen werd gereinigd in het laatste jaar. 

 

Onderhoud: laat ieder jaar uw schoorsteen reinigen door een erkend schoorsteenveger. Vraag een attest 

(=bewijs) dat de schoorsteen is geveegd aan de schoorsteenveger. 
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Schoorstenen waarop toestellen op gas zijn aangesloten, moeten minstens om de 5 jaar worden gereinigd. Ze 

moeten ook gereinigd worden als u de woning verlaat. 

 

3. Dakgoten en afvoerpijpen. 
Herstelling ten laste van de huurder: Er is schade aan de regenpijp door een breuk. De dakgoot loopt over omdat 

ze verstopt is. De bevestigingshaken van de afleiders zijn los, kapot of weg. Er zijn deuken in de afvoerpijp. 

 

Onderhoud: Reinig de dakgoot 2x per jaar, het beste in december en in april; wacht tot de dakgoot droog is en 

veeg het droge vuil op een vuilblik. Laat de werken desgevallend uitvoeren door een vakman of een 

klusjesdienst. 

 

3.H. Rondom de woning 

 
1. Ventilatie en roosters voor verluchting (= roosters aan keldergaten, rioolroosters, 

roosters in deuren, muren, ramen enz.). 
De laatste woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Deze moet noodzakelijk steeds werken.   

Herstelling ten laste van de huurder: Het rooster is los, kapot of weg. Onderhoud van de motor en filters van de 

mechanische ventilatie. Herstel en onderhoud van de ventilatiemonden. 

 

Onderhoud: was de roosters minstens om de 6 maanden met een vochtige doek. Hou de ventilatie en de 

roosters voor verluchting altijd open, tenzij bij storm of grote koude. 

Verboden: U mag de ventilatieroosters nooit dichtmaken.   

Verboden: De ventilatieroosters mogen nooit worden gebruikt als kabeldoorvoer. 

Verboden: U schakelt de mechanische ventilatie uit. 

 

2. Brievenbus. 

Herstelling ten laste van de huurder: de brievenbus staat scheef. De brievenbus, het slot, de klep of het deurtje 

zijn los, kapot of weg. De sleutel is weg. 

 

Onderhoud: Smeer het slot en de scharnieren van de klep en het deurtje minstens om de 6 maanden in met 

smeerolie. Behandel metalen brievenbussen minstens om de 5 jaar met anti-roest verf. 

 

3. Oprit, Paden en Terras. 

Herstellingen ten laste van de huurder: er zijn vlekken van olie op de tegels of klinkers. Het rooster van de 

aquadrin is beschadigd, kapot of is weg. De afvoer van de aquadrin zit verstopt. 

De voegen van het terras moeten steeds intact blijven. Loskomende voegen moeten dan ook steeds worden 

hersteld. Zo voorkomt u dat er onkruid tussen de voegen van het terras komt. Zo voorkomt u ook dat er tegels 

van uw terras in de winter gaan loskomen door het opvriezen ervan.    

 

Onderhoud: schuur opritten en (tuin)paden minstens om de 6 maanden. Gebruik eventueel bleekwater om 

groene vlekken te verwijderen. De aquadrin zorgt voor een continue afwatering van uw terras. Hou deze rein.  

De roosters zijn afneembaar. Op deze manier zult u nooit voor verrassingen komen te staan bij zware regenval. 

Tip: indien uw aquadrin doorloopt bij de buren, reinig de aquadrin in samenspraak met de buren. 

 

4. Tuinhuis en Carport (eigendom van IZI wonen). 

Herstelling ten laste van de huurder: schade aan het tuinhuis en toebehoren, zie voorgaande artikels. 
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Onderhoud : Verlucht het tuinhuis en reinig de vloer minstens om de 6 maanden. Poets het tuinhuis minstens 

1x per jaar grondig met water. Houten tuinhuizen moeten om de 3 jaar worden behandeld met aangepaste 

beits. 

 

5. (Inspectie)putten – Regenwaterput - Beerput. 
Herstelling ten laste van de huurder: er is een verstopping door een voorwerp, door olie of door vet.  Het 

regenwater is vuil door een verstopping. Er is beschadiging aan afvoerbuizen, sifons en put door gebruik van 

bijtende ontstoppingsproducten.  

 

Onderhoud: laat uw regenwaterput minstens om de 4 jaar reinigen. Laat uw beerput elk jaar leegtrekken.  

Reinig uw inspectieputten minstens 1x per jaar. Gemeenschappelijke inspectieputten (in appartementen) 

worden door IZI wonen gereinigd. Hiervoor betaalt u maandelijks een voorschot bovenop de maandelijkse 

huur. 

 

6. Tuin. 
Iedere huurder staat in voor het onderhoud van zijn tuin en terras. Er mogen geen hoogstammige bomen in de 

tuin worden aangeplant. Ze kunnen hinder vormen voor de buren en de wortelvorming kan schade toebrengen 

aan het nabije terras of de nabije bebouwing. Hou eventuele struikbeplanting lager dan 1,8 meter. Plant uw 

planten op minstens een halve meter van de afsluiting. 

 

Onderhoud: Verwijder het onkruid en maai het gras minstens om de 2 weken (vooral in de zomer en in de 

lente). Snoei struiken, planten en hagen minstens 1x per jaar. Hou de haag lager dan 1,8 meter. Planten 

worden geplaatst op minstens een halve meter van de afsluiting.   

Verboden: Het is verboden afval te verzamelen of te begraven in uw tuin.   

Verboden: Het is verboden een caravan, auto, aanhangwagen of eender welk gemotoriseerd of niet 

gemotoriseerd rollend materieel te plaatsen of te parkeren in uw voor- of achtertuin. Dit ter voorkoming van 

(wiel)spoorvorming in het gazon of te zware belasting (met schade tot gevolg) van het terras en eventueel 

onderliggende rioleringen (spoorvorming, doorzakken terras, loskomen van tegels, vetvlekken, enz.). 

Verboden: Het is verboden constructies in de tuin te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van IZI 

wonen. 

 

7. Tuinafsluiting en tuinpoortje. 
Herstellingen ten laste van de huurder: Alle schade te wijten aan gebrek aan onderhoud, de afsluitdraad staat 

scheef, is los, kapot of weg. De betonplaten zijn los, kapot of weg. 

 

Onderhoud: Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minstens om de 6 maanden in met smeerolie.  Span 

een losse draad regelmatig aan als er een spanner is. 

Verboden: Hang geen voorwerpen (bijvoorbeeld matten) aan de afsluitdraad. Haal nooit een afsluiting weg. 

 

8. Plaatsing van schotelantennes. 

De plaatsing van een schotelantenne moet steeds VOORAFGAANDELIJK worden aangevraagd zowel aan de Stad Izegem 

als aan IZI wonen. 

De goedkeuring van de Stad Izegem dient voorafgaandelijk te worden bezorgd aan IZI wonen.   

 

Voor de plaatsing van de schotelantenne of onderdelen ervan mag er op geen enkele wijze schade worden toegebracht 

aan het paramentmetselwerk van het gehuurde goed (de plaatsing gebeurt op een verticaal statief los van de 

gevelmuur) (*), 

Voor de plaatsing van de kablering is het verboden door de gevelmuur te boren (vermijden vochtinsijpeling en 
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onderbreken van de muurisolatie) (*), 

Voor de plaatsing van de kablering is het verboden de profielen van het buitenschrijnwerk (raam- en of deurprofielen) 

te doorboren of te perforeren (behoud isolatiewaarde raamprofiel) (*),   

Voor de plaatsing van de kablering is het verboden ventilatieroosters te doorboren of te perforeren, noch als 

kabeldoorgang te gebruiken (*). 

 
(*) Om dit te vermijden maakt u gebruik van een extra platte coax-kabel, zodat u de kabel door een venster of raamomlijsting naar 

binnen kan brengen zonder enige doorboring.  

Na plaatsing dient u de IZI wonen te verwittigen, ter controle op de correcte naleving van de richtlijnen. 
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DEEL 3 – NUTTIGE TELEFOONNUMMERS. 
 

BRANDWEER / DIENST 100 051/30.26.46 051/30.12.11

NOODOPROEP 051/30.10.10 of 100

HUISARTS - WACHTDIENST 051/31.22.22

SINT-JOZEFSKLINIEK 051/33.41.11

APOTHEEK - WACHTDIENST 0900/10500

TANDARTS - WACHTDIENST 051/22.14.43

POLITIE

     IZEGEM 051/30.39.33 051/31.47.80

     RIHO - ZONE 051/26.26.26 051/26.26.90

BIJ GASGEUR 0800/65.0.65

WACHTDIENST WATERLEIDING 056/25.99.78

STADHUIS 051/33.73.00 051/31.48.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


