
                                                                                                           
 

   

 

 

                                                              In te vullen door de  
huisvestingsmaatschappij 

                                                                      ontvangstdatum 

 

 
KLACHTENFORMULIER (A8) 

  

Ben je ontevreden over de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden? 
Dan kan je met dit formulier een klacht indienen.   
 
De klacht moet gaan over een bepaalde handeling of tekortkoming in de organisatie van de 
huisvestingsmaatschappij die gevolgen heeft voor jou.  
 
Klachten moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het klachtendecreet, anders kan je geen 
gebruik maken van deze procedure. Dit betekent dat: 
 jouw klacht geen algemene klacht is over de kwaliteit van de regelgeving, het beleid of de 

beleidsverklaringen van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement;  
 de klacht duidelijk gaat over een concrete handelingswijze van cvba Nieuw Sint-Truiden of de 

concrete toepassing van de regelgeving door cvba Nieuw Sint-Truiden;  
 jouw klacht met betrekking tot dezelfde feiten nog niet eerder werd afgehandeld door cvba Nieuw 

Sint-Truiden;  
 de feiten waarover je klaagt, zich niet langer dan één jaar geleden voorgedaan hebben; 
 jouw klacht niet handelt over een beslissing, tegen de welke je de georganiseerde 

beroepsmogelijkheden nog niet hebt uitgeput; 
 de feiten geen betrekking hebben op een jurisdictioneel beroep tegen een beslissing; 
 je een duidelijk aantoonbaar belang hebt bij het indienen van de klacht; 
 de klacht niet op te vatten is als een loutere melding van een tekortkoming in een publicatie,  een 

website enz….(informatieve vragen zijn geen klachten); 
 je bereid bent om jouw identiteit en adres kenbaar te maken op dit formulier. 

 
 
Jouw gegevens 
 
Voor- en achternaam  …………………………………………………………………………………. 

Straat en nummer  …………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente  …………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  …………………………………………………………………………………. 

GSM-nummer   …………………………………………………………………………………. 

e-mailadres   …………………………………………………………………………………. 
 

Je bent een: 
- kandidaat-huurder bij cvba Nieuw Sint-Truiden : JA / NEEN (schrappen wat niet past) 
- huurder bent bij cvba Nieuw Sint-Truiden : JA / NEEN (schrappen wat niet past) 

 
Indien je een organisatie of onderneming vertegenwoordigt gelieve volgende gegevens in te vullen:  
 
Naam      …………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnr                …………………………………………………………………………………. 

 



                                                                                                           
 

   

 
Jouw klacht 
 
Geef een uitgebreide omschrijving van de feiten waarover je ontevreden bent en het belang dat je hebt 
bij het indienen van de klacht. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …./…./……….     Handtekening:  

 

 

Hoe bezorg ik mijn klachtenformulier aan cvba Nieuw Sint-Truiden ? 
- per post (cvba Nieuw Sint-Truiden, t.a.v. de klachtenbehandelaar, Gorsemweg 53 – 3800 Sint-Truiden); 
- per e-mail (info@nst.be); 
- persoonlijk, na afspraak op kantoor.   
 
Wat gebeurt er na het verzenden van jouw klacht ? 
Indien wij jouw klacht goed ontvangen hebben, ontvang je binnen de 10 dagen een ontvangstmelding. 
Indien je beschikt over een e-mailadres, wordt de ontvangstmelding via e-mail verstuurd, anders per brief. 
De klacht wordt onderzocht door de klachtenbehandelaar, die niet betrokken is bij de feiten waarover je 
niet tevreden bent. De klachtenbehandelaar zal de klacht binnen de 45 kalenderdagen afhandelen en 
binnen deze termijn haar bevindingen schriftelijk aan jou mededelen en motiveren. 
 
Niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht ? 
Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht, dan kan je nog steeds terecht bij de Vlaamse 
Ombudsdienst. De Vlaamse Ombudsdienst zal wel pas optreden als je geprobeerd hebt met cvba Nieuw 
Sint-Truiden tot een oplossing te komen. 

Contactgegevens Vlaamse Ombudsdienst: 
e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be 
post: Vlaamse Ombudsdienst – Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel 
fax: 02 552 48 00 
gratis informatienummer: 1700 


