
 
Doe geen aanpassingen!  

 
Structurele veranderingen aan de 
woning mogen niet worden 
uitgevoerd. Verander je toch iets, 
dan eist cv Nieuw Sint-Truiden dat 
de huurder direct alles in de 
oorspronkelijke staat herstelt. 
Ernstige overtredingen kunnen 
aanleiding geven tot verbreking van 
de huurovereenkomst.  
 
Op het einde van de 
huurovereenkomst dien je het 
huurpand terug in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen.  
 
Ook alle boor- en montagegaten 
moeten vakkundig worden hersteld. 
Boor dus niet in faience, 
ramenprofielen, keukenmeubelen 
enz. 
 
 

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: 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) 
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Wat mag wel ? 
 

Wat mag niet ? 
 

Aandachtspunten 

     
 

 

- Muren en plafonds verven in 
witte kleuren; 
 

- Ramen en deuren die met een 
kleurloze beschermingslaag 
afgewerkt zijn, met een zelfde 
materiaal onderhouden. Indien 
ze geverfd zijn dienen ze steeds 
in zachte en neutrale kleuren 
geschilderd te worden; 

 
- Houten trappen onderhouden 

met dezelfde producten 
waarmee ze oorspronkelijk 
behandeld zijn:  
 geverfde trappen dienen 

minstens om de 9 jaar 
opnieuw geverfd te worden in 
een neutrale kleur 

 geverniste trappen dienen 
minstens om de 9 jaar 
opnieuw vernist te worden in 
een neutrale kleur 

 
- Radiatoren verven in witte 

kleuren en met een 
hittebestendige verf. 

 - Behang en glasvezelbehang 
(tasso) is verboden; 
 

- Muren mogen niet opgeruwd 
worden met sierpleister of 
structuurverf; 

 
- Er mag niet geboord  worden in 

wandtegels; 
 

- Het plaatsen van valse plafonds, 
lambrisering, plafondlijsten en/of 
sier-rozetten is verboden; 

 
- PVC- of metalen raamprofielen 

of deuren mogen nooit 
doorboord of geschilderd 
worden; 

 
- Deuren inkorten mag niet, er 

mag geen behang of of lijsten op 
de deuren aangebracht worden; 

 
- Keukenkasten en bijhorende 

plinten mogen niet geschilderd 
of behangen worden; 

 - Plak voor de aanvang van de 
verfwerken de vloeren, de 
kunststof plinten, de 
stopcontacten, schakelaars,… 
goed af 

 
- Breng geen verf aan op sloten, 

slotplaten, klinken, enz. 
 

- Verwijder onmiddellijk alle 
verfvlekken van vloeren, vaste 
bemeubeling en alle andere niet 
te schilderen elementen. 

 
- Reinig, ontroest en ontvet eerst 

de radiator grondig en gebruik 
enkel aangepaste verfproducten 

 
 

 

     

 

     


