
Einde huurovereenkomst 
       
 
Op het einde van de 
huurovereenkomst kan je een 
voorafgaandelijke controle 
aanvragen van deze elementen: 

- in geval van een vakkundige 
uitvoering én indien zij in 
zeer goede staat zijn, kan de 
huisvestingsmaatschappij 
toestaan bepaalde elementen 
te behouden.  

- Indien beslist wordt dat 
bepaalde  elementen 
verwijderd moeten worden, 
dient alles hier hersteld in de 
oorspronkelijke toestand. 
Bij gebreke hieraan zal de 
huisvestingmaatschappij de 
nodige werken (laten) 
uitvoeren en alle hieraan 
verbonden kosten verhalen op 
de huurder (of afhouden van 
de waarborg. 

 

 
 
 
 
 
 

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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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. 



Uitneembaar vliegenraam 
       
 
Uitneembare vliegenramen dienen  
opgebouwd te zijn uit een in de 
handel verkrijgbaar systeem 
bestaande uit een aluminium 
frame (kleur overeenkomstig de 
kleur van de raamprofielen) met een 
gaasbekleding in kunststof. 
 
Dergelijke systemen zijn verkrijg-
baar in vrijwel elke doe-het-
zelfzaak. Dit systeem biedt het 
voordeel dat het aan de buiten-
zijde vóór de raamopening past en 
aanwezig kan blijven, zelfs als het 
raam gesloten wordt.  
 
In geen geval mag gebruik ge-
maakt worden van anderskleurige 
profielen of montagesystemen die 
de rubberen dichtingen van de ra-
men of de raamprofielen zelf kun-
nen beschadigen. 
 
Het geheel dient vakkundig 
gemonteerd te zijn en mag geen 
risico inhouden voor derden. 
 
 
 
 
 
 

 

Beweegbare vliegendeur 
       
 
Beweegbare vliegendeuren dienen 
opgebouwd te zijn uit een systeem 
bestaande uit een aluminium 
frame (kleur overeenkomstig de 
kleur van de raamprofielen) met een 
gaasbekleding in kunststof. 
 
Dit geheel dient vóór de deur-
opening gemonteerd te worden, 
zodanig dat het deurgeheel vol-
ledig gesloten kan worden, zon-
der enige hinder te ondervinden 
van het systeem. 
 
Aangezien een scharniermontage 
van een dergelijk systeem op het 
raamprofiel dient te gebeuren, staat 
sociale huisvestingsmaatschappij cv 
Nieuw Sint-Truiden enkel een 
uitvoering door een gespecia-
liseerd vakman toe om zekerheid 
te hebben dat de raamprofielen 
niet beschadigd worden en dat de 
raamkwaliteiten inzake wind- en 
waterdichtheid niet verloren gaan.  
De huurder dient daarom na 
uitvoering een kopie van de 
factuur van de aannemer-
uitvoerder te bezorgen aan cv Nieuw 
Sint-Truiden. Dit geldt als bewijs 
dat de uitvoering van de werken 
gebeurde door een erkend vakman 
 

 Verantwoordelijkheid huurder 
       
 
De huurder dient in te staan, niet 
alleen voor de levering en de 
vakkundige plaatsing van het 
geheel, maar ook voor het onder-
houd en alle nodige instand-
houdingswerken. 
 
Er zal op geen enkel ogenblik 
beroep kunnen gedaan worden op 
de diensten van cv Nieuw Sint-
Truiden voor herstelwerken of 
tussenkomst van welke aard ook. 
 
De huurder draagt de volle verant-
woordelijkheid voor dergelijke 
installatie in geval van overlast of 
schade ten opzichte van derden. 
 
 

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. 


