
Huurderherstellingen bij verhuis  

Bij het verlaten van de woning zijn er een aantal punten waarmee u rekening dient te houden. 
Dit om kosten te uwen laste te vermijden.  

* De gehele woning dient in een propere staat achtergelaten te worden. Dit geldt ook voor de 
zolder en de kelder die eveneens ontruimd en gereinigd dienen te worden.  

* OPGELET 
Een vertrekkende huurder mag de nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) NIET 
laten afsluiten. Het invullen van de overnameformulieren van water, gas en elektriciteit wordt 
samen met de KBM gedaan.  

* Alle onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder dienen te zijn uitgevoerd 
(zie brochure “rechten en plichten i.v.m. onderhoud en herstellingen).  

Dit betekent o.a. :  
-  binnenschilderwerk van muren, plafonds, ramen en deuren is goed onderhouden en rein; 
-  sloten en scharnieren van ramen en deuren verkeren in goede staat door regelmatige 

smering; 
-  eventuele gevolgen van vocht (bv. schimmelvorming) te wijten aan gebrekkige verluchting 

zijn hersteld; 
-  door de huurder beschadigde muurtegels of plinten zijn vervangen; 
-  gaten van nagels en haken in muren, plafonds, ramen en deuren zijn vakkundig gedicht en 

bijgewerkt in dezelfde materialen;  
-  keuken en sanitaire installaties zijn goed onderhouden, lekkende kranen en andere defecten 

zijn hersteld; 
-  elektriciteit verkeert in goede staat, defecte schakelaars, zekeringen, stopcontacten en 

stekkers zijn vervangen; 
-  de vloer is goed onderhouden en heeft geen vlekken of beschadigingen; 
-  dakgoten en regenafvoerbuizen zijn gereinigd en vrij van verstopping; 
-  de centrale verwarming is in werking gesteld en wordt door de KBM getest op lekken; 
-  andere onderhoudsverplichtingen zijn uitgevoerd.  

Bij het verlaten van de woning bezorgt de huurder eveneens volgende attesten :  

- een recent attest (niet ouder dan 3 maanden) van kuisen en doorspoelen van de huisriolering 
en de septische put.  

- een attest voor kuisen van de schouwen welke niet gekuist werden via het 
onderhoudscontract van de centrale verwarming. 

Het kuisen dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma welke tevens de gevraagde 
attesten dient af te leveren.  

* Niet alleen de woning, maar ook de tuin en de garage met inrit dienen opgeruimd en in goede 
staat achtergelaten te worden.  

Onwettige bouwwerken of bouwwerken waarvoor de KBM geen toestemming verleende 
dienen afgebroken te worden. Afdaken, veranda’s en carports dienen ook steeds afgebroken 
te worden bij het verlaten van de woning. Indien de huurder een tuinhuis of een omheining 
oprichtte met schriftelijke toestemming van de KBM en de nieuwe huurder wenst deze over te 
nemen kan moet deze niet afgebroken te worden, anders wel. 

Een nieuwe huurder is niet verplicht om een vergoeding te betalen voor overname van de 
uitgevoerde werken. Indien hij echter akkoord gaat met de overname betekent dit ook de 
overname van eventuele schade of verantwoordelijkheid over latere schade.  

De vertrekkende huurder bezorgt alle originele sleutels (en al de bijgemaakte sleutels) van de 
buitendeuren aan de KBM. Voor ontbrekende sleutels dient een vergoeding betaald te worden. 


