
 

 Verwijder alle verfresten van  
plinten, schakelaars, 

stopcontacten en raam- en 
deurbeslag 

 Ontkalk toiletten, spoelbakken, 
sanitaire toestellen, kraanwerk en 

toebehoren, straalbrekers en 

kraanfilters 
 

 Ontstop en reinig alle 
afvoerleidingen, uitgietputjes en 

rioleringsputten 
 

 Voorzie alle binnendeuren van 

passende en werkende sleutels 

 
 Verzamel alle sleutels van 

buitendeuren, brievenbus, 
(gemeenschappelijke) bergingen, 

kelder en garage 
 

 Laat afvalcontainers leeg en 
grondig gereinigd achter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CV NIEUW SINT-TRUIDEN 
 

GORSEMWEG 53 
3800 SINT-TRUIDEN 

 
TEL: 011 68 33 79 

(DRUK 3: TECHNISCHE DIENST) 
E-MAIL: info@nst.be 

WEBSITE: www.nst.be 
 

OPENINGSUREN: 
 

maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag: 

Van 8u30 tot 11u30 

 
dinsdag: 

Van 14u30 tot 17u30 
 

UITGAVE JAN 2016 
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Algemene regel 
       
 
Herstel het huurpand terug in 

zijn oorspronkelijke staat, zoals 
bij aanvang van de 

huurovereenkomst! 
 

Er wordt rekening gehouden met 

normale veroudering en slijtage. 
 

1. Laat de woning in een 
zuivere en goed 

onderhouden staat achter: 
- Reinig de vloeren, faiences, 

sanitaire toestellen, ramen, 
deuren, keukenkasten… 

grondig 
- Ontruim de woning volledig: 

in de woning mogen geen 
meubels, kachels, tapijten, 

elektrische toestellen, 
(over)gordijnen, 

overgordijnen, afval, 

tuin/terrasvoorzieningen… 
meer aanwezig zijn 

 
2. Voer de volgende 

herstellingswerken uit vóór 
de tegensprekelijke 

plaatsbeschrijving:  

 
 
 
 

Herstellingswerken 
       

 
 Breek alle bijgebouwen 

(veranda, afdak, tuinhok, 

vogelkooi...) af en verwijder  
alle puin en afbraakmaterialen 

uit het huurpand en van het 
terrein. 

Ga voorzichtig te werk zodat er 
geen schade aan het gebouw 

wordt aangericht.  
 

 Verwijder en herstel 
restschade (boorgaten, 

aansluitingen…) Dicht alle gaten 

vakkundig met aangepaste 
plamuur 

 
 Breng de tuin, ter plaatste van de 

afbraakwerken volledig terug in 
orde:  

- verwijder funderingsresten  
- egaliseer de tuin en zaai 

  opnieuw in 
 

 Laat de schouw vegen door een 
ervaren schoorsteenveger, in 

geval er verwarmd wordt met een 
kachel. 

Bewaar het attest van de 

schoorsteenveger als bewijs. 
 

 

 Verwijder zelf bijgeplaatste 

elementen in woning, 
tuin/terras en bergingen: 

 
- Elektriciteitsleidingen, 

stopcontacten, bekabeling, 
schakelaars… 

- Sanitaire leidingen/buizen, 

toestellen, kranen… 

- Lichtarmaturen: 

voorzie de aansluitpunten van 
lusterklemmen 

knip geen draden af! 

- Nagels, krammen, 

bevestigingspluggen 

- Valse plafonds en/of behang 

op plafonds 

- Sierpleisters, sierlatjes, 

structuurverven, 
tassobehang… op muren, 

binnen- en kastdeuren en 
plafonds 

- Schuttingen, hekwerken, 

poortjes…  
(tenzij u beschikt over een bewijs 

dat deze schuttingen eigendom zijn 

van uw buur en/of dat deze op 

gemeenschappelijke kosten werden 

geplaatst met goedkeuring van cv 

Nieuw Sint-Truiden) 

- Terrasverhardingen, tuinpaden, 
grindverhardingen, 

sierelementen… 


