
Einde huurovereenkomst 
       
 
Op het einde van de huurperiode 
verwijdert de huurder het tuinhuis 
met inbegrip van alle 
toebehoren, funderingen, enz. en 
herstelt hij/zij alles in de 
oorspronkelijke staat.  
 
Het tuinvlak dient in goede staat van 
onderhoud en inzaai klaar 
achtergelaten te worden. 
 
Bij gebreke hieraan zal de sociale 
woonmaatschappij de nodige 
werken (laten) uitvoeren en alle 
hieraan verbonden kosten verhalen 
op de huurder. 
 
 

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: 
 

Er wordt enkel gewerkt op 
afspraak. 

 
Telefonisch bereikbaar: 

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

(woensdag- en vrijdagnamiddag 
gesloten) 
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Wat mag? 
       
 
Het plaatsen van een tuinhuis kan 
enkel in de private achtertuin van 
de individuele woning. 
 
Het geheel dient door de huurder 
degelijk onderhouden en 
regelmatig behandeld te worden met 
de 
aangepaste producten. Voor 
mogelijk herstellingen en onderhoud 
kan geen beroep gedaan worden 
op de sociale woonmaatschappij. 
 
Het tuinhuis mag alleen worden 
gebruikt voor de berging van 
tuingerief, tuinmeubilair en 
aanverwante zaken.  
 
 

Wat mag niet? 
       
 
Tuinhuisjes mogen niet omgevormd 
worden tot stallingen of hokken 
voor 
dieren.  
Er mogen geen brandbare stoffen 
in worden opgeslagen. 
 
 
 
 
 

Schriftelijke goedkeuring 
       
 
Voor het plaatsen van een tuinhuis 
heeft de huurder de 
voorafgaandelijke schriftelijke 
goedkeuring van de sociale 
woonmaatschappij nodig. 
Hiervoor dient de huurder vooraf 
een schriftelijke aanvraag in te 
dienen met opgave van het 
materiaal, de kleur en de 
afmetingen van het tuinhuis alsook 
de gewenst inplanting binnenin de 
tuin. 
 
Het plaatsen van een tuinhuis, 
toegestaan door de 
woonmaatschappij, zal evenwel 
steeds dienen te beantwoorden aan 
de voorschriften en normen die 
mogelijkerwijze door de gemeente 
in eigen reglementeringen en/of 
verordeningen zijn vastgelegd. Het 
is de verantwoordelijkheid van de 
huurder-aanvrager om dit 
desgevallend af te toetsen bij de 
gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzekering 
       
 
Het geheel dient door de huurder te 
worden verzekerd tegen brand, 
storm en aanverwante risico’s. 
 
De brandverzekering van de sociale 
woonmaatschappij zal geen dekking 
verlenen. 
 
De huurder blijft onder alle 
omstandigheden verantwoordelijk 
ten opzichte van derden. 


