
Einde huurovereenkomst 
       
 

Na de huurperiode verwijdert de 

huurder het tuinhuis met inbegrip 

van alle toebehoren, funderingen, 
enz. en herstelt 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). 
 

Bezoek ook onze website 
 

www.nst.be 
 

hier vind je heel wat antwoorden 

terug op je vragen ! 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

CV NIEUW SINT-TRUIDEN 
 

GORSEMWEG 53 

3800 SINT-TRUIDEN 
 

TEL: 011 /  68 33 79 
E-MAIL: technischedienst@nst.be 

WEBSITE: www.nst.be 

 
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, 
behoudt huisvestingsmaatschappij 

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. 

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


Wat mag niet? 
       

 
Een oppervlakte groter dan 6 m² 
is niet toegestaan 

 
Een hoogte groter dan 2,5m is 

niet toegestaan 
 

Betonnen funderingen, een 
betonnen vloerplaat of beton-

platen zijn niet toegelaten 
 

Het tuinhuisje mag geen hinder of 
gevaar veroorzaken tegenover 

derden 

 
Tuinhuisjes mogen niet omge-

vormd worden tot stallingen of 
hokken voor dieren. Er mogen geen 

brandbare stoffen in opgeslagen 
worden 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Wat mag wel? 
       

 
De maximale oppervlakte be-
draagt 6m² 

 
De maximale hoogte bedraagt 

2,5m 
 

Een houten of metalen gepre-
fabriceerde constructie zoals deze 

onder de vorm van een stan-
daardtotaalpakket op te koop zijn 

 
De bodemplaat dient van hout te 

zijn 

 
De dakbedekking maakt deel uit 

van het standaard totaal-
bouwpakket of dient, bij afwijking 

hiervan, te bestaan uit hetzelfde 
materiaal als het dak van de 

hoofdwoning 
 

Het tuinhuisje dient geplaatst te 
worden in de zone van 5 meter, te 

rekenen vanaf de achterzijde van de 
tuin, met tevens een minimale 

afstand van 1 meter ten opzicht 
van alle perceelsgrenzen 

 

Het tuinhuisje mag alleen aan-
gewend worden voor de berging 

van tuingerief, tuinmeubilair en 
aanverwante zaken 

 

Opmerkingen? 
       

 
Plaatsen van een tuinhuisje kan 
enkel in de private achtertuin van 

een individuele woning 
 

Het geheel dient degelijk onder-
houden en regelmatig behandeld te 

worden met de aangepaste 
producten 

 
Voor mogelijk herstellingen en 

onderhoud kan geen beroep 
gedaan worden op de technische 

dienst van Nieuw Sint-Truiden 

 
Het geheel dient door de huurder 

verzekerd te worden tegen brand, 
storm en aanverwante risico’s. De 

brandverzekering van de huis-
vestingmaatschappij zal geen 

dekking verlenen 
 

De huurder blijft onder alle 
omstandigheden verantwoordelijk 

ten opzichte van derden 

 

Plaatsing enkel toegestaan  

na schriftelijke aanvraag én  
na schriftelijk akkoord van cv 

Nieuw Sint-Truiden 


