
Na de huurovereenkomst 
       
 

De afwasmachine moet in elk 

geval (ook als er een overeenkomst 
is gesloten met de volgende huurder 

om de afwasmachine over te 
nemen) verwijderd worden. Indien 

er zich een losstaand ladenblok in 
de keuken bevond bij de aanvang 

van de huurovereenkomst, dient 
deze terug geplaatst te worden 

zodat de keuken zich in de 
oorspronkelijke staat bevindt 

 

Op het einde van het huurcontract 
zal de huisvestingsmaatschappij 

oordelen of de bijkomend geïn-
stalleerde kraan mag behouden 

blijven of dat het geheel in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld 

dient te worden 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

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. 

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


Twee gevallen… 
       

 
 Keuken uit één geheel 

 

Omdat afbraakwerken nodig zijn 
om de afwasmachine onder het 

keukentablet te installeren, is het 
niet toegestaan de afwasmachine 

in het keukenmeubilair te inte-
greren. Er kan dan wel gekozen 

worden voor een vrijstaande 
afwasmachine in de keuken als 

daartoe voldoende ruimte beschik-
baar is. Ook kan gekozen worden 

voor een afwasmachine in de 

berging, de garage,… 
 

 Keuken met losstaand 
ladenblok 

 
De ladenblok kan verplaatst 

worden voor het installeren van de 
vaatwasmachine. De ladenblok kan 

dan dienst doen als eventuele extra 
bergruimte voor de keuken, de 

berging, een slaapkamer,… 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voorzieningen 
       

 
De aansluiting voor de afvoer van 
een afwasmachine is voorzien aan 

de huidige sifon onder de 
gootsteen. Hierop dient aangesloten 

te worden met de gepaste 
hulpmiddelen 

 
De aansluiting voor koud water 
kan voorzien worden op de huidige 

koudwatertoevoer. Deze aan-
sluiting dient te worden uitgevoerd 

door een vakman of iemand van 
onze eigen technische dienst, 

maar altijd op kosten van de 
huurder 

 
Voor de doorvoer van leidingen 

mag de huurder, met aangepast 
materiaal, een doorboring uitvoe-

ren achteraan in de zijwand van 

de kast 
 

De huurder mag onder geen enkele 
voorwaarde een bijkomend 

stopcontact installeren voor de 
plaatsing van een afwasmachine 

 
Er mag uitsluitend gebruik worden 

gemaakt van de aanwezige stop-
contacten 

 

 

Rechten en plichten 
       

 
De huurder kan geen beroep doen 
op de huisvestingsmaatschappij 

cv Nieuw Sint-Truiden voor her-
stellingen, klachten of onderhoud 

 
De huurder staat niet alleen in voor 

de kosten van de installatie maar 
ook voor het regelmatig onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek ook onze website 
 

www.nst.be 

 
hier vind je heel wat antwoorden 

terug op je vragen ! 

 
 
 

 
 

 

 

Plaatsing enkel toegestaan  
na schriftelijke aanvraag én 

na schriftelijk akkoord van  
cv Nieuw Sint-Truiden 

http://www.nst.be/

