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 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE  
 
 

Art. 1  •  ALGEMEENHEDEN 

  
1. De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba sluit voor alle gebouwen van haar patrimonium een 

brandverzekering af waarbij een afstand van verhaal ten voordele van de huurders gewaarborgd wordt. Deze verzekering 
verleent eveneens dekking ten voordele van de huurder voor het verhaal van derden voor gedekte schade voortkomend uit het 
gebouw (bv overslaan van brand). 
 
Haar gecombineerde brandpolis verleent dekking voor de volgende waarborgen : 
• Brand en aanverwante gevaren (bliksem, ontploffing, arbeidsconflicten en aanslagen, elektriciteitsrisico, 

aanrijding…inbegrepen ) 
• Storm – hagel – sneeuw- of ijsdruk 
• Waterschade 
• Natuurrampen 
• Glasbraak 
• Daden van vandalisme of kwaad opzet in geval van overmacht. Huurder dient overmacht aan te tonen. 
 
De huurder is verplicht een inboedelverzekering te sluiten. De inboedel omvat eveneens alle door de huurder aangebrachte 
vaste installaties en verfraaiingen (vb.: verf- en behangwerken, tuinhuisje, eigen keuken, …).  
 
Bij wijze van wederkerigheid ziet de huurder af van alle verhaal dat hij tegen de KBM en haar verzekeraar zou kunnen 
uitoefenen voor schade aan zijn inboedel, verfraaiingen en installaties.  
 
Voor de dekkingen afstand van verhaal, glasbraak en daden van vandalisme of kwaad opzet wordt een maandelijkse premie 
aangerekend. Het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast.   
 

2.  De huurder dient elke schade welke door zijn fout aan het gehuurde pand is ontstaan te vergoeden. De huurder is ertoe 
gehouden eventueel voorkomend ongedierte onverwijld te verdelgen op eigen kosten en lasten.  

 
3. Indien er schade ontstaat door overmacht, dan dient de huurder onmiddellijk (binnen de 24 uur) een proces verbaal te laten 

opmaken en aan de KBM te bezorgen. Het moet duidelijk zijn dat het om een (poging tot) inbraak of opzettelijke beschadiging 
door derden gaat. Alleen het notitienummer van de klacht bezorgen is niet voldoende. De huurder moet een volledige kopie 
van het PV van verhoor opvragen. Hij moet dit wel zelf duidelijk vragen bij het einde van het verhoor. 
De huurder toont de overmacht aan. Hij moet bewijzen dat hij alles gedaan heeft wat van een zorgvuldig huurder in deze 
situatie mag verwacht worden. 
Als de huurder geen overmacht kan bewijzen, moet hij zelf de herstellingskosten betalen. 

 

4.  De huurder dient de woning van voldoende huisraad (meubels, versieringen, e.d.) te voorzien.  
 

5.  De kosten van verbruik van water, elektriciteit, internet, digitale tv, telefoon, aardgas, alsmede de huur der meters, 
waarborgsommen e.d. vallen ten laste van de huurder. Tevens dient hij zich te schikken naar de specifieke reglementeringen 
van de betreffende maatschappijen voor nutsvoorzieningen.  

 

6. Al de betalingen aan de verhuurder van huurgelden of achterstallen hiervan, dienen te gebeuren op rekeningnummer: BE56 
4526 1005 0188 (KREDBEBB). Bij iedere betaling dient de juiste gestructureerde mededeling vermeld te worden. Alle kosten 
en uitgaven in hoofde van de Kantonnale Bouwmaatschappij die het gevolg zijn van betalingen, gedaan op een andere 
rekening dan opgegeven, of gedaan zonder vermelding van het referentienummer, vallen ten laste van de huurder.  

 

7. Een herstelling, huisbezoek of plaatsbeschrijving wordt steeds vooraf aangekondigd of afgesproken. Wanneer een huurder 
zonder voorafgaandelijke verwittiging niet aanwezig is op het aangekondigde of afgesproken tijdstip, zal de nutteloze 
verplaatsing aangerekend worden. 

 

Art. 2  •  ONDERHOUD ALGEMEEN 

 
Evenals de woning aanvaardt de huurder ook de aanhorigheden zoals bijgebouwen, tuinen, enz. in de staat waarin deze zich 
bevinden. Gedurende gans de huurperiode is hij gehouden de woning met aanhorigheden zorgvuldig en nauwlettend te 
onderhouden.  
 

Dit onderhoud omvat o.a.  
 

1.  Het regelmatig reinigen van onderzoeksputten en reukafsluiters.  
Elke ontstopping van de huisriool en afvoerleidingen is door de huurder en op zijn kosten uit te voeren.  
 

2.  Het ledigen van septische putten gebeurt door en op kosten van de huurder, telkens dit nodig is. Bij het verlaten van de woning 
is dit eveneens verplicht wanneer er maximaal 2 woningen aangesloten zijn op de put. Een attest van maximaal 3 maanden 
oud dient voorgelegd te worden. Vanaf 3 aangesloten woningen dient de put niet geledigd te worden maar wordt een financiële 
tussenkomst aangerekend.  

 

3.  Het reinigen van goten, grindbakken en regenafvoerbuizen gebeurt door en op kosten van de huurder, telkens dit nodig is en 
minstens eens per jaar.  



 
4.  Het reinigen van schouwen die gebruikt worden voor kachels gebeurt door en op kosten van de huurder, telkens dit nodig is en 

minstens een keer per jaar. Het betreft enkel de schouwen die gebruikt worden voor een kachel en niet werden gekuist door de 
onderhoudsdienst van de centrale verwarming (art.4). Het kuisen dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma die 
hiervoor tevens een attest dient op te maken. 

 

5. De onderhoudsschilderwerken aan de binnenzijde van de woning dienen te gebeuren volgens de geldende esthetische 
normen, door de huurder en op kosten van de huurder. 
Deze omvatten: 

- het roestwerend behandelen en schilderen van de binnenzijde van metalen wentelpoorten; 

- het roestwerend behandelen en schilderen van de zich in de woning bevindende metalen constructies zoals radiatoren, 

leidingen, metalen trapleuningen, enz.…; 

- het schilderen of vernissen van houten trappen en dakramen. 
 

6.  Het onderhoud van hang- en sluitwerk, dit omvat o.a. :  
- het smeren der scharnieren van ramen en deuren;  
- het smeren der raampompen en deursloten;  
- het smeren der looprails van wentelpoorten, evenals de kabels en alle andere draaiende delen.  
 

7.  Volgende onderhoudswerkzaamheden vallen eveneens ten laste van de huurder:  
- herstelling en onderhoud en vervangen van waterkranen;  
- herstelling en ontkalken van sanitaire leidingen en toestellen;  
- onderhoud en bescherming tegen vorst van leidingen en toestellen;  
- herstelling en onderhoud van vloer- en wandbekledingen;  
- herstelling en onderhoud van gaskranen en gasbranders;  
- herstelling en onderhoud van elektrische installatie;  
- herstelling en onderhoud van centrale verwarming (zie art. 4);  
- onderhoud van vensterramen en het glas.  
De verhuurder kan op elk ogenblik, en zeker op het einde van de huur, de voorlegging vragen van de bewijzen dat is voldaan 
aan de hoger opgesomde onderhoudsverplichtingen.  
 

8. Het vervangen van de batterijen van rookmelders is ten laste van de huurders. De rookmelder zal via een signaal aangeven 
wanneer dit moet gebeuren. 

 

9. De woning dient voldoende verlucht te worden. Indien er toch vochtplekken en schimmels zouden ontstaan door condensatie, 
dan kunnen deze verwijderd worden met javelwater. Nadien kan het geheel overschilderd worden met een schimmeldodende 
verf. Dit dient te gebeuren door de huurder. 

 

10. Bij ijzel en/of sneeuw maken de huurders het voetpad over de volledige breedte vrij. Als er iemand valt, is de huurder 
verantwoordelijk. Als het vriest, mag men geen water op de openbare weg gieten. 
Voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen wordt er door de KBM strooizout ter beschikking gesteld. Het is 
de bedoeling dat dit zout uitsluitend gebruikt wordt voor de gemeenschappelijke toegangen. Indien er onvoldoende voorraad is, 
kan men contact opnemen met de onderhoudsdienst. 

 

Art. 3  •  HERSTELLINGSWERKEN EN VERANDERINGSWERKEN 

 
1.  Enkel de kosten voor onderhoud van daken, gevels en buitenschrijnwerk, van grote herstellingen en van herstellingen te wijten 

aan constructiefouten, worden door de verhuurder gedragen.  
 De zogenaamde huurdersherstellingen zijn vanzelfsprekend ten laste van de huurder. Deze omvatten o.a. de beschadigingen 

aan vloerbekleding en bepleistering, aan sanitaire leidingen, buizen, kranen, bad, wc, wasbakken, enz., aan 
binnenschilderwerken, aan ruiten, ramen en deuren, aan ijzer- en koperwerk, aan leidingen voor gas, stookolie en elektriciteit, 
enz. 

 

2.  Als de huurder in gebreke blijft voor de uitvoering van de hem ten laste gelegde herstellingen, zal de verhuurder de herstelling 
op kosten van de huurder laten uitvoeren. 

 
3.  De herstellingen welke ten laste zijn van de huurder dienen onmiddellijk uitgevoerd wanneer de gebreken zich voordoen, zodat 

de schade tot een minimum wordt beperkt.  
 
4.  De verhuurder behoudt steeds het recht om bepaalde verbeterings- of herstellingswerken aan het verhuurde pand uit te voeren 

zonder dat deze werken dringend dienen worden genoemd of zonder de toestemming van de huurder.  
 
5. Nadat door de verhuurder een gunstig advies werd verleend voor het oprichten van een tuinhuis (maximale afmetingen 3 x 3 

meter), dient de huurder zich te informeren bij de gemeente of er een vrijstelling, meldingsplicht of vergunningsplicht is voor de 
gewenste werken. Wanneer de werken worden uitgevoerd zonder dat er een vereiste melding of bouwvergunning werd 
verleend, zal de huurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

 
6.  De huurder is verplicht om onmiddellijk de verhuurder op de hoogte te brengen van alle herstellingen die noodzakelijk zijn en 

die ten laste van de verhuurder vallen. Indien de huurder nalaat de verhuurder tijdig te verwittigen, zal elke vermeerdering van 
de schade of de meerkosten van herstelling ten zijne laste vallen.  

 
7.  Het plaatsen van een (schotel-)antenne mag slechts gebeuren na schriftelijke en voorafgaandelijk toestemming van de 

verhuurder, in de achtertuin van de woning. De huurder kan zich ter zake nooit beroepen op een stilzwijgend akkoord of 
gedogen vanwege de verhuurder. Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid dient hiervoor afgesloten.  
Het is absoluut verboden deze antennes op het dak of tegen de gevels van de woning of garage te plaatsen. Het is tevens 
verboden deze antennes op een terras aan de voorgevel te plaatsen. Het is vanzelfsprekend dat alle schade aan daken, 
schouwen, kroonlijsten en dergelijk, alsmede om het even welke andere schade, ten laste valt van de huurder en op diens 
kosten zal worden hersteld, zowel in geval toestemming tot plaatsing is gegeven, als in het geval waarin dergelijke antennes 
zonder toestemming worden geplaatst.  

 



Art. 4  •  ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING 
 

1.  Het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie gebeurt door een externe firma in opdracht van de KBM, op kosten van 
de huurder.  

 

2.  Alle kosten voortvloeiende uit die onderhoudswerken worden geprefinancierd door de verhuurder. Ze vallen echter ten laste 
van de huurder, welke er bijgevolg toe gehouden is aan de verhuurder een maandelijkse bijdrage te betalen om het geheel der 
kosten te dekken. Deze bijdrage is steeds aanpasbaar aan de werkelijke kosten, wat betekent dat zij o.a. gekoppeld is aan de 
index van lonen en materialen.  

 

3.  De maandelijkse bijdrage dekt enkel de normale onderhoudswerken (zie opsomming onder art. 4.5). De kosten voortvloeiende 
uit herstellingen welke voorkomen door slecht beheer of duidelijk aanwijsbare fouten van de huurder zullen rechtstreeks 
worden doorgefactureerd aan de huurder (zoals o.a. alle moedwillige beschadigingen en schade die voortvloeit uit defecten die 
niet tijdig werken gesignaleerd, vorstschade, nutteloze verplaatsingskosten omdat de installatie niet defect is, maar 
daarentegen geen brandstof aanwezig was, e.d.). Wanneer de huurder uitdrukkelijk vraagt dat de herstellingswerken gebeuren 
na de normale werkuren of tijdens de weekends zal hiervoor een supplementaire kost worden aangerekend (art. 4.4 blijft 
echter van toepassing). Deze supplementaire kost zal eveneens rechtstreeks worden doorgefactureerd aan de huurder.  

 

4.  De verhuurder verbindt zich ertoe aan alle oproepen tot herstelling te voldoen binnen een tijdspanne van 24 uur.  
 

5.  De onderhoudswerken omvatten: 
- het jaarlijks nazicht, het afregelen en het kuisen van de installatie en van de schouwen, (een attest van dit nazicht zal aan 

de huurder worden overgemaakt);  
- het tussentijds onderhoud, herstellingen wegens breuk of wegens enige andere oorzaak.  
Vervangen van onderdelen, e.d. dient te gebeuren naargelang de noodzaak.   
 

6. De huurder dient de firma die het onderhoud van de centrale verwarming doet, steeds in de woning toe te laten nadat een 
afspraak werd gemaakt tussen beide partijen. Wanneer de huurder de gemaakte afspraak niet nakomt, zullen hem de 
nutteloze verplaatsingskosten rechtstreeks worden door gefactureerd.  

 

7.  De verhuurder behoudt steeds het recht om deze dienstverlening op te schorten of zelfs geheel stop te zetten zonder dat de 
huurder op enige schadevergoeding kan aanspraak maken. Bovenvermelde onderhoudswerken dienen dan door de zorgen en 
op kosten van de huurder te gebeuren.  

 

Art. 5  •  ONDERHOUD VAN DE TUINEN 
 

1.  De huurder staat zelf in voor het onderhoud van de individuele tuinen, bv. het snoeien van hagen en planten, het maaien van 
het gras, bemesting en onkruidverdeling, … Indien de individuele tuin niet voldoende onderhouden wordt, dan zal de KBM dit 
uitvoeren op kosten van de huurder. 
Het onderhoud van collectieve tuinen aan appartementen gebeurt door de KBM op kosten van de huurder. 

 

2.  Algemeen dient de huurder de aangelegde tuinen en verhardingen te respecteren en er over te waken dat deze niet worden 
beschadigd of vernield door de inwonende of door derden;  

 

3.  Wanneer de huurder vuilnis, afval, oude materialen, dierlijke resten enz. in zijn voortuin zou aantreffen, dient hij dit onmiddellijk 
te verwijderen;  

 

4.  Auto’s, caravans, aanhangwagens of dergelijke mogen niet op het gazon worden geplaatst.  
 

5. Elke wijziging aan de voortuin dient schriftelijk te worden aangevraagd. Pas na goedkeuring van de verhuurder mogen de 
werken uitgevoerd worden. 

 

6. Indien u een tuinhuisje of een ander bijgebouw (hondenhok, …) wenst te plaatsen, moet u hiervoor de schriftelijke 
toestemming vragen aan en verkrijgen van de KBM. Het tuinhuisje mag in ieder geval niet groter zijn dan 3 x 3 meter. Ook voor 
het plaatsen van een terras of aanbrengen van verhardingen is toestemming nodig.  
De KBM geeft geen toestemming meer voor de (aan)bouw van veranda’s, afdaken, zonneluifels, carports en volières. 
Bijgebouwen die gebouwd werden zonder toestemming van de KBM dienen te worden afgebroken 

 

Art. 6  •  VERBODSBEPALINGEN 
 

1.  Het is verboden enige schade aan de gehuurde woning of zijn aanhorigheden aan te brengen of bomen en struiken uit de tuin 
te verwijderen of er nieuwe te plaatsen zonder de toestemming van de verhuurder. 

 

2.  Het is verboden de bestemming van de woning te wijzigen, er handel in te drijven of enig andere activiteit te verrichten die niet 
overeenstemt met de normale bewoning waartoe het pand bestemd werd. Het uitoefenen van een zelfstandige activiteit in of 
vanuit de sociale woning dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden. 

 

3.  Het is de huurder uitdrukkelijk verboden: 
- uithangborden, reclame of plakkaten uit te hangen, krammen of nagels te slaan in deuren, plinten of om het even welk 

houtwerk weg te nemen. De kosten van het weer in goede staat stellen, die er zouden uit voortvloeien, zijn ten laste van 
de huurder;  

- stallingen of dierenverblijven allerhande achter het huis of in de tuin op te richten; 
- het linnen uit de gevelvensters te drogen hangen, vloermatten door de vensters uit te schudden;  
- voorwerpen allerhande op de platte daken te stapelen of deze te betreden (tenzij om de dakgoten te reinigen);  
- allerlei voorwerpen, afval, vuilnis, dierlijke resten enz. door de riolering te spoelen, in de goten, tuin en/of op voetpaden te 

werpen of in de tuinen in te graven;  
- gasflessen of andere gevaarlijke en brandbare producten op te slaan in de woning, kelder en garage; 
- te verwarmen met petroleumkachels of butaangasflessen; 
- te koken met butaangasflessen; 
- airco-toestellen te bevestigen aan gevels of daken; 
- doeken aan te brengen op omheiningen; 
- te behangen met glasvezelbehang (tasso); 
- te sluikstorten. 
Deze opsomming is niet limitatief.  
 



4.  In geval van vaststelling van overtreding van de in dit artikel vermelde verbodsbepalingen, kan de verhuurder eisen dat 
onmiddellijk en aldus in de loop van de huurperiode, het nodige wordt gedaan door de huurder om de overtredingen ongedaan 
te maken en de toestand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.  

 

5.  De huurder kan zich ter zake nooit beroepen op een stilzwijgend akkoord of gedogen van de verhuurder, ongeacht de 
tijdspanne die verlopen is sedert de begane overtreding.  

 

Art. 7  •  HUISDIEREN 

 

1. De KBM heeft in principe geen bezwaar tegen het houden van één hond of één kat in uw woning (uitgezonderd in de 
appartementen en duo-woningen). Meerdere honden of katten houden, wordt niet toegestaan. 

 

2. De buren mogen geen last hebben van het huisdier. Een hond mag niet loslopen in de wijk.  
 

3. Boerderijdieren horen niet thuis in een woonwijk. Maximaal twee kippen of konijnen zijn toegelaten. 
 

Art. 8  •  SPECIFIEKE REGELS VOOR APPARTEMENTEN EN DUO-WONINGEN 

 

1.  Tenzij er een poetsfirma is aangesteld, houdt de huurder zich strikt aan de schikkingen genomen door de verhuurder in 
verband met de beurtrol voor het onderhouden van gemeenschappelijke ruimten. 

 

2.  De bewoners zullen er speciaal op waken dat er in hun privatieve lokalen niets blijft liggen dat in staat van bederf verkeert of 
voor de bewoners van de andere lokalen onaangename geuren verspreidt.  

 

3.  De gemeenschappelijke delen, in het bijzonder de inkomhal, trappen, liften, gangen en meterlokalen moeten steeds vrij 
gehouden worden. Er mag niets opgehangen of neergezet worden, evenzo mogen er generlei werkzaamheden uitgevoerd 
worden. Ook mogen in deze ruimten geen fietsen of kinderwagens geplaatst worden.  

 

4.  De huurders zullen er moeten voor zorgen dat de rust in het complex op geen enkel ogenblik wordt verstoord door hen zelf, 
hun familieleden, of hun bezoekers. Zij mogen geen lawaai-overlast bezorgen. 

 Bij gebruik van muziekinstrumenten, radio en tv dienen de bewoners erover te waken dat de andere bewoners van het 
complex niet gestoord worden.  

   

5.  Indien in het complex elektrische apparaten worden gebruikt, welke storingen teweegbrengen, zullen die apparaten moeten 
worden voorzien van een systeem waardoor de storingen worden geneutraliseerd of verminderd, derwijze dat de radio of Tv-
ontvangsten er niet onder lijden.  

 

6.  Het is verboden gebruik te maken van de gemeenschappelijke stopcontacten en/of waterkranen.  
 

7. Het is verboden wasgoed uit te hangen over de balustrade of aan een waslijn op het terras. Enkel het gebruik van een 
wasrekje is toegelaten. 

 

8.  Tevens is het verboden wagens te parkeren op aangelegde voetpaden rond het gebouw. Er mogen enkel wagens worden 
geparkeerd op de hiervoor speciaal voorziene plaatsten.  

 

9.  Het is slechts toegelaten de reglementaire vuilniszakken buiten te plaatsen de dag van de omhaling. Het is niet toegelaten 
deze vuilniszakken in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen tenzij die ruimte daartoe bestemd is.  

 

10.  De huurders zullen er voor zorgen dat de rust in de gebouwen niet verstoord wordt (bv. zware schoenen, naaldhakken …). 
 

11.  De hal mag niet gebruikt worden als speelplaats. De gemeenschappelijke voordeur moet steeds dicht zijn.  
 

12.  De huurders van de appartementsgebouwen worden verzocht langs de voorzijde witte gordijnen te hangen.  
 

13.  De lift mag niet gebruikt worden voor verhuis, spelende kinderen, te zware goederen, e.d. Schade aan de lift door oneigenlijk 
gebruik zal verhaald worden op de veroorzaker. 

 

14. Het is verboden te roken in alle gemeenschappelijke delen, inclusief liften. 
 

15. Enkel voor de appartementen Sint-Jozefstraat 18-20 (Beringen) en Markt 1 / Dorpsstraat 3 (Heppen): 
Op de radiatoren werden calorimeters geplaatst die jaarlijks rond de jaarwisseling opgenomen en vervangen worden. De 
afrekening wordt u in de loop van het volgende jaar toegestuurd.  
Elke vorm van bedrog wordt streng beboet en zal aanleiding geven tot aanrekening van het maximaal verbruik. Ingeval van 
defecte meter dient onverwijld de verhuurder verwittigd te worden; laattijdige melding zal aanleiding geven tot bovenvermelde 
boete.  

 
16.  De huurder zal zich ter zake nooit op een stilzwijgend akkoord of gedogen van de verhuurder kunnen beroepen. 


