
Einde huurovereenkomst 
_________________________ 

 
Na de huurperiode mag de 
installatie behouden blijven, 
mits deze werd geplaatst in 
overeenstemming met de 
regelgeving in deze brochure. 
Zo niet dient de woning weer 
in de oorspronkelijke staat 
te worden hersteld.  
 
Alle beschadigingen aan de 
vaste uitrusting van de woning 
dienen door de huurder te 
worden hersteld.  
 
cv Nieuw Sint-Truiden herstelt 
de schade als het niet door de 

huurder gebeurt, maar de 
huurder betaalt de kosten 

hiervoor.      
      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 

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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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. 



Wat mag niet? 
_________________________ 

 
De bestaande elektrische 
installatie mag niet worden 
aangepast. Dat houdt in dat 
er geen bijkomende 
stopcontacten geplaatst 
mogen worden. Kies daarom 
voor een opbouwdoos. 
 
De bestaande telefoon-
leiding mag door niemand 
worden doorgeknipt. De 
aanwezige telefooninstallatie 
moet volledig intact blijven. 
 
Doorboor in geen geval 
deuren, deurlijsten, vloe-
ren, plinten, traptreden, 
keukenbemeubeling, 
ramen, faiences,…. . 
Doorboor geen leiding-
kokers, verluchtingkokers, 
schouwen…. . 
  

 
 
 
 
 

Wat mag wel? 
_________________________ 

 
Alle benodigde, nieuwe  
binnenleidingen dienen in 
opbouw te worden geplaatst. 

 
Doorboor enkel muren. 

 
Controleer de aard van de 
muren en doorboor enkel 
stenen muren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opmerkingen? 
_________________________ 

 
De huurder is  
verantwoordelijk voor schade 
aan leidingen van elektriciteit, 
verwarming, gas, televisie, 
telefoon en sanitair, ook al 
wordt deze aangebracht door 
de nutsmaatschappij zelf. 
 
 
 
 
 
 

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. 


