
 
 
 

TIP: 
JE WONING IN ZIJN OORSPRONKELIJKE 

STAAT HERSTELLEN: 
FOLDER 2: HUURHERSTELLINGEN 

BIJ UITHUIS 
(TE VERKRIJGEN OP HET KANTOOR VAN CV 

NIEUW SINT-TRUIDEN OF OP DE WEBSITE) 
 
 

Bezoek ook onze website 
 

www.nst.be 
 

hier vind je heel wat antwoorden 
terug op je vragen ! 

 
 

Vragen i.v.m. de huuropzeg: 
Dienst verhuringen  

 
 

 
 

Vragen i.v.m. herstellingen: 
Technische dienst  

 
 
 
 

CV NIEUW SINT-TRUIDEN 
 

GORSEMWEG 53 
3800 SINT-TRUIDEN 

 
TEL: 011 68 33 79 

E-MAIL: info@nst.be 
WEBSITE: www.nst.be 

 
 

OPENINGSUREN: 
 

Er wordt enkel gewerkt op 
afspraak. 

 
Telefonisch bereikbaar: 

elke werkdag tussen 9u en 12u 
& 13u30 en 16u 

(woensdag- en vrijdagnamiddag 
gesloten) 

 
UITGAVE  2021 

 



Huuropzeg 
       
Start vanaf de maand na 
verzendingsdatum aangetekende 
opzegbrief 
Contractueel: 3 maanden 

 Bij overlijden laatste huurder:  
ontbinding huurcontract op het 
einde van de 2de maand na 
overlijden 

 Bij verhuis naar 
woonzorgcentrum/ voorziening 
met residentiële opvang van 
personen met een handicap:  
1 maand 

De huur dient betaald te worden 
tot en met de laatste maand van 
de huuropzegperiode! 
 

Tegensprekelijke 
plaatsbeschrijving 

_________     
1. Je ontvangt een schriftelijke 

bevestiging van de huuropzeg 
met een afspraak voor een 
controlebezoek. 

2. Je ontvangt een overzicht van 
de uit te voeren werken  
(zelf uitvoeren = besparen!) 

3. Contacteer minstens 2 weken 
voor het einde van de 
huuropzeg de dienst 
verhuringen om een afspraak 
te maken voor de 
plaatsbeschrijving bij 
uithuizing.  

 
 
De plaatsbeschrijving gebeurt 
enkele dagen voor de 
huurverbreking, zodat er tijd is om 
overige gebreken te herstellen. 
 
Alle kosten worden afgehouden van 
de huurwaarborg. Je ontvangt 
hiervan een overzicht na afrekening 
van de herstelkosten. 
 
De huurder dient zelf aanwezig te 
zijn bij de opmaak van de uitgaande 
plaatsbeschrijving.  
Neem je identiteitskaart mee! 
 
Kan je zelf NIET komen, dan moet 
je vertegenwoordiger aanwezig zijn 
met een volmacht, voorzien van:  

- Datum 
- Identiteit, nieuw adres, 

telefoonnummer en 
bankrekeningnummer van 
de vertrekkende huurder  

- Identiteit en adres van de 
vertegenwoordiger 
(identiteitskaart 
meebrengen!) 

 
 
 
 
 
 
 

  Aandachtspunten 
       
 
Vermeld bij opzeg je naam, oud en 
nieuw adres, gsm- en/of 
telefoonnummer en je 
bankrekeningnummer. 
 
CV Nieuw Sint-Truiden zorgt voor 
overnameformulieren van water, 
gas en elektriciteit.  
 
Je abonnement voor TV-, telefoon- 
en internetaansluiting dien je zelf op 
te zeggen. 
 
Geef tijdig je adreswijziging door  
op het gemeentebestuur en aan de 
post. 
 
 


