
De huurder staat in voor het 

onderhoud van de vijver 
 

De huurder draagt de volle verant-
woordelijkheid voor de vijver, 

zowel tegenover de huisvestings-
maatschappij als tegenover 

derden 

 
Einde huurovereenkomst 

       
Na de huurperiode verwijdert de 

huurder de vijver en alle 
toebehoren en herstelt hij alles in 

de oorspronkelijke staat. Het 

tuinvlak dient achtergelaten in 
goede staat van onderhoud en 

inzaaiklaar. 
Bij gebreke hieraan zal de 
huisvestingmaatschappij de nodige 

werken (laten) uitvoeren en alle 
hieraan verbonden kosten verhalen 

op de huurder (of afhouden van de 
waarborg). 
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OPENINGSUREN: 
 

maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag: 

Van 8u30 tot 11u30 
 

dinsdag: 
Van 14u30 tot 17u30 

 
UITGAVE AUG 2012 

 

Als de voorschriften uit deze 

folder niet nageleefd worden, bij 
overlast, gebrek aan onderhoud, 

enz. behoudt cv Nieuw Sint-
Truiden zich het recht voor om 

het herstel in de oorspronkelijke 
staat te eisen en dat zowel tijdens 

als bij beëindiging van de 

huurovereenkomst. 

mailto:technischedienst@nst.be
http://www.nst.be/


Wat mag niet? 
       

 
Vijvers met gemetselde of 
betonnen onderdelen of vijvers 

met losse folies of kunststof-
vliezen als bodem worden niet 

aanvaard 

 
De vijverinstallatie mag in de rest 

van de achtertuin geen aanleiding 
vormen tot de aanleg van bij-

komende verhardingen, grind-
paden, aanleg met sierkeien of 

andere sierconstructies tenzij ze 
beperkt blijven tot een boord rond 

de vijver 

 
De bestaande elektrische instal-

latie mag in geen enkel geval 
gewijzigd worden 

 
Er  mag geen permanente pomp- 
of vulinstallatie aangesloten wor-

den op de bestaande sanitaire 
installatie 

 
De overloop mag niet worden 

aangesloten op de bestaande 

rioleringsleidingen 

 
De uitgegraven grond mag niet 
van het terrein verwijderd worden 

 
 

Wat mag wel? 
       

 
Een vijver uit een geprefa-
briceerde kuip in kunststof met 

als maximale buitenafmetingen: 
2,50 m lengte, 1,50 m breedte, 0,80 

m diepte 

 
Voor de aansluiting op elektriciteit 

moet een bestaand stopcontact 
gebruikt worden. 

 
Vullen van de vijver moet gebeuren 

met behulp van een tuinslang of 

een emmer 
 

De eventuele overloop mag worden 
aangesloten op een grindput (afm. 

50x50x80 cm) in de onmiddellijke 
omgeving van de vijver 

 
Uitgegraven grond moet in de 
eigen tuin worden uitgespreid 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Opmerkingen 
       

 
Plaatsing van de vijver is enkel 
toegestaan in de privé-achtertuin 

 
Er kan geen beroep gedaan 

worden op de technische dienst 

van de huisvestingsmaat-
schappij voor onderhoud- en/of 

herstellingswerken die verband 
houden met de installatie van de 

vijver 

 
Voor de elektrische aansluiting 

van filter, fontein en dergelijke kan 
op 1 plaats een doorboring 

toegestaan worden. Doe eerst 
schriftelijk uw aanvraag en wacht 

op onze toestemming. Doe 

vervolgens de gevraagde 
betaling van € 30 en maak 

telefonisch een afspraak met 

onze technische dienst. 
Alleen onze eigen diensten 

mogen de muur doorboren ! 
 

Bezoek ook onze website 
 

www.nst.be 
 

hier vind je heel wat antwoorden 

terug op je vragen ! 

 

 

Plaatsing enkel toegestaan  
na schriftelijke aanvraag, 

 na schriftelijk akkoord van  
cv Nieuw Sint-Truiden  

(en na betaling van € 30 in 
geval van een doorboring) 

http://www.nst.be/

