
                                                                                                           
 

   

 

 

                                                              In te vullen door de  
huisvestingsmaatschappij 

                                                                      ontvangstdatum 

 

KLACHTENFORMULIER (A8) 

 
 

  

 

Met dit formulier kan u een klacht indienen over een al dan niet verrichte handeling of prestatie  door de 
huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Trudien. De huisvestingsmaatschappij kan enkel klachten in 
behandeling nemen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het klachtendecreet. Dit betekent 
dat: 

 uw klacht geen algemene klacht is over de kwaliteit van de regelgeving, het beleid of de 
beleidsverklaringen van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement;  

 de klacht duidelijk gaat over een concrete handelingswijze van Nieuw Sint-Truiden of de 
concrete toepassing van de regelgeving door Nieuw Sint-Truiden  

 uw klacht met betrekking tot dezelfde feiten nog niet eerder afgehandeld werd door Nieuw 
Sint-Truiden  

 de feiten waarover u klaagt, zich niet langer dan één jaar geleden voorgedaan hebben; 

 uw klacht niet handelt over een beslissing, tegen de welke u de georganiseerde verhaalrecht 
kan uitoefenen bij het Agentschap Inspectie RWO Toezicht  (artikel 30 van het Kaderbesluit 
Sociale Huur, met name verhaalrecht)  

 de feiten geen betrekking hebben op een jurisdictioneel beroep tegen een beslissing; 

 u een duidelijk aantoonbaar belang heeft bij het indienen van de klacht; 

 de klacht niet op te vatten is als een loutere melding van een tekortkoming in een publicatie,  
een website enz….(informatieve vragen zijn ook geen klachten); 

 u bereid bent om uw identiteit en adres kenbaar te maken op dit formulier. 
 
Indien niet voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden, kan u geen gebruik maken van deze  
klachtenprocedure. 
 

 

Gegevens van de klager 
 
Uw persoonlijke gegevens 
 
Voor- en achternaam …………………………………………………………………………………. 

Straat en nummer …………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente …………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer …………………………………………………………………………………. 

GSM-nummer  …………………………………………………………………………………. 

e-mailadres  …………………………………………………………………………………. 

 

U bent een : 
- kandidaat-huurder bij Nieuw Sint-Truiden : JA / NEEN (schrappen wat niet past) 
- huurder bent bij Nieuw Sint-Truiden : JA / NEEN (schrappen wat niet past) 

 
 
Indien u een organisatie of onderneming vertegenwoordigt gelieve volgende gegevens in te vullen 
(optioneel) 
 

Naam    …………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnr …………………………………………………………………………………. 

Dossiernummer  …………………………………………………………………………………. 

 

 



                                                                                                           
 

   

 
Uw klacht 
 
Omschrijf de feiten waarover u ontevreden bent. 
 
Geef een omstandige omschrijving van de concrete handeling of concrete toepassing van de wetgeving 
door Nieuw Sint-Truiden waarover u ontevreden bent.  
Omschrijf ook het belang dat u hebt bij het indienen van de klacht. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum …./…./………. 

 

Handtekening van de indiener van de klacht : …………………………………………. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Hoe bezorg ik mijn klachtenformulier aan Nieuw Sint-Truiden ? 
 
U kan uw klachtenformulier per post (cvba Nieuw Sint-Truiden, tav de klachtenbehandelaar, Gorsemweg 
53 – 3800 Sint-Truiden) of e-mail (info@nst.be)  verzenden of persoonlijk aan de teamverantwoordelijke 
van de huuradministratie bezorgen op ons kantoor. 
 
 
Wat gebeurt er na het verzenden van uw klacht ? 
 
Indien wij uw klacht goed ontvangen hebben, ontvangt u binnen de 10 dagen een ontvangstmelding. 
Indien u beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via mail verstuurd. Wanneer u niet 
beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via brief verstuurd. 
 
De bevoegde klachtencoördinator zal de klacht binnen de 45 kalenderdagen afhandelen. Nieuw Sint-
Truiden zal binnen deze termijn haar bevindingen schriftelijk aan u mededelen en motiveren. 

mailto:info@nst.be

