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Inleiding
Als huurder heb je soms vragen over je woning. DE ARK wil je zo goed mogelijk
helpen en informeren. Daarom dit boekje ‘onderhoud en herstellingen – wie
doet wat’. Het geeft antwoorden op vragen zoals:
 Wie moet herstellingen aan mijn woning doen?
 Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
(Noot: een woning kan een appartement, een huis of een duowoning zijn.)
Wie goed geïnformeerd is, kan heel wat problemen voorkomen of beter aanpakken. Hou dit boekje daarom goed bij. Het zal zeker nog van pas komen!

Zo gebruik je dit boekje
Dit boekje bestaat uit 4 delen:
Deel 1: rechten en plichten
Hier vind je belangrijke informatie over wat DE ARK moet doen en wat jij moet
doen.
Deel 2: wie doet wat?
Hier vind je de lijst met herstellingen.
Per herstelling zie je duidelijk of dit ten laste is van DE ARK, de onderhoudsfirma
of van jou, de huurder. Dat is ook zo in de wet voorzien.
herstellingen door DE ARK

Meestal zijn dit herstellingen als gevolg van normale slijtage,
ouderdom of overmacht.





herstellingen door de huurder
Dit zijn dikwijls kleinere herstellingen. Bijvoorbeeld: een kapotte lamp,
een verloren sleutel of een verstopte spoelbak. Ook als er iets kapot
gaat door slecht onderhoud is dit voor de huurder.
herstellingen door de onderhoudsfirma
Dit zijn alle herstellingen aan centrale verwarming en toestellen voor
warm water.

Deel 3: je vraagt DE ARK voor ‘herstellingen door de huurder’
Kan of wil je een ‘herstelling door de huurder’ niet doen? DE ARK kan sommige
van die herstellingen voor jou doen. Hiervoor moet je betalen. In deel 3 zie je
wat dit kost.
Dit is niet van toepassing op bescheiden huur. Bel ons op 014 40 11 04
met al je vragen.
Deel 4: nuttige telefoonnummers
Hier vind je de nummers als je moet bellen voor informatie of een storing.
Heb je nog vragen? Bel DE ARK op het nummer 014 40 11 00 of mail naar
info@arkwonen.be. Op onze site www.arkwonen.be kan je ook een vraag stellen
via ‘contact’.
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1 Rechten en plichten van DE ARK
1.1 DE ARK volgt de regels voor de toewijzing van een woning.
De regels voor toewijzing van een woning staan in een wet voor sociale huur van het
Vlaamse Gewest. DE ARK is een sociale huisvestingsmaatschappij en moet deze
regels strikt volgen. Wij worden gecontroleerd door inspectie.

1.2 DE ARK geeft de woning “in goede staat” aan de huurder.
“In goede staat” betekent: proper en functioneel. Om hier zeker van te zijn, maakt
een medewerker van DE ARK samen met jou een plaatsbeschrijving . Dit betekent dat
we samen de staat van de woning overlopen en alle gebreken noteren. Dit document
heet ‘plaatsbeschrijving bij aanvang huur’. Je krijgt de sleutels als de plaatsbeschrijving
klaar is en de waarborg is gestort.
Noteer samen met de medewerker van DE ARK alle zichtbare gebreken van
je nieuwe woning op de ‘plaatsbeschrijving bij aanvang huur’. Dit is belangrijk
als je opnieuw verhuist. Op dat moment maken we de ‘plaatsbeschrijving bij
einde huur’. Vergat je een gebrek te melden bij het begin van de huur? Dan
komt dat op het einde van het huurcontract ten laste van jezelf.

1.3 DE ARK controleert je woning op onderhoud.
We kunnen je woning controleren op onderhoud of mogelijke schade. Meestal krijg je
vooraf een brief of telefoon. Je geeft altijd toegang tot je woning. Een medewerker van
DE ARK komt dan kijken naar je woning en spreekt met je af wie wat moet herstellen
en verbeteren. De afspraken kunnen per brief bevestigd worden.
Maak je zelf dingen kapot? Dan betaal je dit zelf. Onze technische dienst kan bepaalde
reparaties voor jou uitvoeren, maar dan betaal je hiervoor.

1.4 DE ARK doet alle ‘herstellingen door DE ARK’.
Vanaf pagina 9 staat een lijst met alle herstellingen. De herstellingen die DE ARK
.
uitvoert, duiden we aan met
Is er in je woning ingebroken en is er schade? Dan moet jij, als huurder, de schade
laten vaststellen door de politie. De politie maakt een Proces Verbaal (PV) op.
Het is belangrijk dat je dit PV bij DE ARK binnenbrengt. Wij brengen dan de
verzekeringsmaatschappij op de hoogte en zorgen dat de schade hersteld
wordt.

1.5 DE ARK biedt een andere woning aan als je huurwoning vernieuwd
wordt.
Als DE ARK je woning renoveert, kan je niet altijd in je woning blijven wonen. DE ARK
biedt je dan tijdelijk of definitief een andere woning aan.
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1.6 DE ARK kan je huurcontract opzeggen.
DE ARK kan je huurcontract opzeggen, als jij, de huurder:
 je huur niet betaalt,
 je woning slecht onderhoudt,
 je huurdersverplichtingen niet nakomt. Bijvoorbeeld: je geeft foute informatie over
je gezinssamenstelling.
 een tijdelijke of definitieve verhuis naar een andere woning weigert bij renovatie.
Je krijgt dan een aangetekende brief van DE ARK met een opzeg van 3 tot 6 maanden.

2 Rechten en plichten van de huurder
2.1 Herstellingen door de huurder
Vanaf pagina 9 staat een lijst met alle herstellingen. De herstellingen die je als
.
huurder zelf moet doen duiden we aan met
Je




hebt 3 keuzes:
Je doet de herstellingen zelf.
Je laat de herstellingen uitvoeren door een vakman en betaalt dit zelf.
In sommige gevallen kan DE ARK deze herstellingen doen. Hiervoor betaal je een
vaste prijs.
Wat met onderhoud en herstellingen aan het openbaar domein? Het gebied
tussen de weg en de rooilijn (grens tussen privé en openbaar) is het openbaar
domein. De gemeente doet de herstellingen en het onderhoud van openbaar
domein. In deze zone mag je niks plaatsen: geen planten, geen verhardingen,
geen constructies… Vraag altijd eerst aan de gemeente of DE ARK wie voor
welk deel verantwoordelijk is.

privé gedeelte
rooilijn
$
voetpad
groenstrook

openbaar gedeelte

borduur
weg
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2.2 Herstellingen door DE ARK: meld dit direct!
Vanaf pagina 9 staat een lijst met alle herstellingen. De herstellingen die DE ARK
.
uitvoert, duiden we aan met
Is er in je woning iets kapot en moet DE ARK dit maken? Verwittig DE ARK direct. Dit
noemen we de ‘meldingsplicht’. Als je DE ARK niet verwittigt, kunnen de kosten later
voor jou zijn.
Bel DE ARK en leg het probleem duidelijk uit. Vermeld je naam, adres en
wanneer je thuis bent. Als huurder ben je verplicht om de vakmensen van
DE ARK in je woning binnen te laten.

2.3 Je laat op het einde van de huur je woning in ‘goede staat’ achter.
Bij het begin van je huur maakte je samen met DE ARK een plaatsbeschrijving op. Op
het einde van de huur doen we dit opnieuw. Is je woning in goede staat en heb je alle
huur betaald? Dan betaalt DE ARK je waarborg terug.

2.4 Je vraagt veranderingswerken schriftelijk aan bij DE ARK.
Je











wil graag:
je terras uitbreiden,
een veranda of afdak bouwen,
een afsluiting in de tuin plaatsen,
een tuinhuis zetten,
een hondenhok of ander dierenhok plaatsen,
een vloer leggen,
een nieuwe keuken of badkamer installeren,
een schotelantenne plaatsen,
rolluiken of zonnewering plaatsen,
andere verbouwingen aan je huurwoning doen?

Vraag deze veranderingswerken altijd schriftelijk aan bij DE ARK. Je krijgt dan een
brief of dit mag. Krijg je geen schriftelijk akkoord, dan kan DE ARK eisen dat je alles
terug afbreekt.
DE ARK betaalt deze werken niet, ook niet bij vertrek uit je woning. DE ARK beslist
bij einde huur of je alles wel of niet moet afbreken.
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2.5 Gooi afval op de juiste manier weg.
Het is belangrijk dat jij je afval goed sorteert. Dan zorg je mee voor het milieu. Gooi
dus je afval in de juiste container of zak. Sluikstorten wordt streng beboet!
De gemeente haalt het huisvuil op. Zet je vuilzakken/bakken op de juiste dagen
buiten. Je mag ze op de stoep plaatsen vanaf 19:00 op de avond vóór de ophaling.
Heb je vragen over de ophaling? Wil je graag een afvalkalender? Vraag dit aan de
milieudienst van je gemeente.
Ben je niet thuis door ziekte, vakantie…?
Verwijder het huisvuil zodat dit geen ongedierte aantrekt en geurhinder geeft!

2.6 Je voorkomt ongedierte.
Ongedierte zoals ratten, muizen en kakkerlakken kan je voorkomen door je woning
regelmatig te poetsen. Hygiëne is belangrijk! Vind je toch ongedierte in je woning?
Bestrijd dit op tijd.
Lukt dit niet of heb je vragen? Verwittig DE ARK. Afhankelijk van de oorzaak van het
ongedierte zijn de bestrijdingskosten te betalen door de huurder of DE ARK.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

'Wie doet wat' in symbolen
•Wie moet schade aan mijn woning herstellen?
•Wie moet herstellingen betalen?
•Wanneer contacteer je DE ARK?
•Wanneer bel je onderhoudsfirma COFELY?
In dit boekje zie je volgende symbolen. Zo zie je direct wie wat moet doen:

Dit symbool is DE HUURDER.
Je moet zelf de herstelling vakkundig (laten) uitvoeren en betalen.

Dit symbool is DE ARK.
DE ARK voert de herstelling uit, je mag dit niet zelf doen.
Verwittig altijd DE ARK: bel naar 014 40 11 00 of mail naar
info@arkwonen.be.
Op de afgesproken datum ben je thuis om de vakman binnen te laten.
Alle herstellingen gebeuren tijdens de kantooruren.

Dit symbool is ONDERHOUDSFIRMA COFELY.
Verwarming kapot? Geen warm water?
Bel naar COFELY op het nummer 014 30 29 00
Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer. Leg uit wat er kapot is.
COFELY is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.

Dit symbool betekent ‘OPGELET!’.
Dit is belangrijk om weten!
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SCHRIJNWERK
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1.1 Keukenkasten
Wie doet herstelling?

 De bewegende delen van de kast zijn kapot
of los (ladegeleiders…).

 Er is schade aan de kast omdat een niet
bereikbare leiding kapot is.

 Er is schade aan de kast door opstijgend
vocht.
Hoe poetsen?
Poets om de 2 maanden de buitenkant, binnenkant en legplanken van de kasten
met weinig water en een zacht schoonmaakmiddel. Laat even inwerken en veeg
het vuil weg. Gebruik geen harde schuurspons. Maak de kast goed droog.
Let op!
Je mag de kasten niet schilderen!

1.2 Deur- en kastscharnieren
Wie doet herstelling?

 De vijzen van het scharnier zijn los of weg.
 Het scharnier is kapot.
 Het scharnier is versleten.
Hoe onderhouden?
Smeer de scharnieren om de 6 maanden zorgvuldig in met fijne smeerolie.
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Herstelling uit te voeren door:
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DE ARK:

onderhoudsfirma:

1.3 Binnendeuren
Wie doet herstelling?

 De deur sleept door vuil onder de deur.
 De klink zit los.
 De deur is rot door slecht onderhoud van de
huurder.
 Het slot is kapot.

 De deur sleept omdat de vloer omhoog
kwam.
Hoe onderhouden?

 Poets de binnendeuren om de 6 maanden met weinig water en een zacht
schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.
 Schilder geverfde deuren om de 5 jaar in een lichte kleur.
Let op!
Schilder aluminium of kunststof deuren niet! Was ze alleen af.
Boor geen gaten in de deuren.

•
•

1.4 Buitendeuren (ook van toepassing op
inkomdeur van je eigen appartement)
Wie doet herstelling?

 De deur sleept door vuil onder de deur.
 De klink zit los.
 Het sleutelgat is kapot.
 De deur is rot.
 Het volledige slot is kapot
(= de vergrendeling in het deurkader).
Hoe onderhouden?

 Poets de buitendeuren om de 6 maanden met water en een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde schuurspons. Maak goed droog.

 Schilder de binnenkant van geverfde buitendeuren om de 5 jaar in een lichte kleur.
Let op!
Schilder aluminium of kunststof deuren niet! Was ze alleen af.
Boor geen gaten in de buitendeuren.
DE ARK volgt een onderhoudsplanning en schildert de buitenkant van houten
buitendeuren.
Wil je een spion (kijkgat) in de buitendeur plaatsen? Vraag dit schriftelijk aan bij
DE ARK. DE ARK stuurt je een brief of dit mag.

•
•
•
•
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1.5 Sleutelgat en sleutels
Wie doet herstelling?

 Sleutel kapot of kwijt?
Laat zelf een slotenmaker komen.

 Cilinder (sleutelgat) kapot?

Laat zelf een slotenmaker komen.

 Woon je in een appartement en ben je de
sleutel van de gemeenschappelijke voordeur
kwijt?
Contacteer de conciërge of DE ARK. Je krijgt
een nieuwe sleutel na betaling van € 20.
Let op!
Sleutel kwijt die je alleen kan bijmaken met een code? Bel DE ARK. Je krijgt een
nieuwe sleutel na betaling van € 20.

1.6 Ramen
Wie doet herstelling?

 Er is vocht (condens) aan de binnenkant van
de ruiten.

 Het glas is gebroken of gescheurd. Laat dit







direct vervangen door dezelfde soort glas.
De raamklink is los of gebroken.
Het volledige slot is kapot (sluitsysteem).
Het raam klemt.
Er is vocht (condens) tussen het dubbel glas.
Er zijn geen afvoergaatjes.
Het raam is rot.

Hoe onderhouden?

 Schilder om de 5 jaar de binnenkant van geschilderde houten ramen.
 Maak om de 6 maanden verstopte afvoergaatjes open. Dit kan met een breinaald.
 Poets elke maand de ramen met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen
harde schuurspons. Maak goed droog.
Let op!
Schilder aluminium of kunststof ramen niet!
Boor geen gaten in de ramen.
Schilder nooit de buitenkant van houten ramen. DE ARK neemt dit op in de
onderhoudsplanning.

•
•
•
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1.7 Rolluiken
Wie doet herstelling?

 Het rolluik zit vast in de rolluikkast. DE ARK
kan dit herstellen op kosten van de huurder.

 Het lint van het rolluik is kapot of eraf
geschoten.

 Het rolluik rolt niet meer op.
 Er is een lat van het rolluik gebroken.
 Het rolluik zit vast omdat de draai-as gebroken
is (dit is de stang waarop het rolluik draait).
Hoe poetsen?
Poets regelmatig de buitenkant van de rolluiken met water en een zacht schoonmaakmiddel. Maak goed droog.
Let op!
Schilder nooit zelf de rolluiken. DE ARK neemt dit op in de onderhoudsplanning.

1.8 Dakvlakramen (= Velux)
Wie doet herstelling?

 Het glas is gebroken of gescheurd. Laat dit
direct vervangen door dezelfde soort glas.
DE ARK kan dit herstellen op kosten van
de huurder.
 De raamklink is los of afgebroken.

 Het scharnier is kapot door een fout in de
constructie.

 De raamklink is kapot door een fout in de
constructie.

 Er zit vocht (condens) of stof tussen het
dubbel glas.

 Er is een lek aan het dakraam.
Hoe onderhouden?

 Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakramen. Maak goed
droog.

 Smeer de scharnieren zorgvuldig in met fijne smeerolie.
Let op!
Vernis of verf nooit een dakraam!

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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1.9 Glas
Wie doet herstelling?

 Het glas is gebroken of gescheurd. Laat dit
direct vervangen door dezelfde soort glas.
DE ARK kan dit herstellen op kosten van de
huurder.

 Er zit vocht (condens) tussen het dubbel glas.
Hoe poetsen?
Poets elke maand de ramen aan binnen- en buitenkant. Gebruik geen harde
schuurspons. Maak goed droog.
Let op!
Verlucht je woning dagelijks. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de
badkamer. Zo voorkom je vocht op de ramen en schimmel op de muren.

1.10 Trappen
Wie doet herstelling?

 De trapleuning staat los.
 Er is een trede kapot.
 De trap is rot.
 Er zit houtworm in de trap.
Hoe poetsen?
Stof om de 2 weken de trap af. Je kan de trap ook
poetsen met een zacht schoonmaakmiddel. Maak goed
droog.
Let op!
Schilder nooit een geverniste trap!
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1.11 Garagepoort
Wie doet herstelling?

 De sleutel is kapot of kwijt.
 Het sleutelgat is kapot.
 Er zijn deuken in de garagepoort.






Het volledige slot is kapot (= de vergrendeling in het kader).
De poort gaat niet meer dicht.
De poort is doorgeroest.
De vloerlat onder de poort ligt los of is verroest.
De veren van de garagepoort zijn kapot.

Hoe poetsen?
Poets de garagepoort regelmatig. Gebruik nooit een harde schuurspons.
Let op!
De meeste garagepoorten zijn van kunststof of metaal. Schilder ze nooit!

Herstelling uit te voeren door:
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DE ARK:

onderhoudsfirma:
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2.1 Vloeren (linoleum, steen en vinyl)
Wie doet herstelling?

 Er zijn schrammen, vlekken of gaten in
de vloer.

 De voegen van het linoleum of vinyl zijn
losgekomen.

 De vloer is omhoog gekomen of verzakt.
 Er zijn scheuren door verzakking van de woning.
Hoe poetsen?

 Poets de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren.
 Stofzuig de tapijten elke week.
 Poets linoleum met weinig water.
Let op!
Kleef nooit vloerbekleding op de bestaande vloer.

2.2 Plinten (stenen, houten en plastic plinten)
Wie doet herstelling?

 Plint(en) hangen los door beschadiging of
slecht onderhoud.

 Er zijn krassen of barsten in de plinten.
 Plinten hangen los door zetting of
opstijgend vocht.
Hoe onderhouden?

 Poets de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek.
 Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar.
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2.3 Gordijnen

 Zorg zelf voor gordijnrails.

Let op!
 Je mag de gordijnen niet ophangen met punaises, nagels of plakband.
 Maak gordijnrails niet vast aan de deuren.
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DE ARK:

onderhoudsfirma:
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3.1 Gasmeter en watermeter
Wie doet herstelling?
GAS:

 Het lood voor de verzegeling is weg.
 De teller of hoofdkraan is kapot of zit vast.
 Er is een lek in de gasleiding VOOR
de gasmeter
(= gasleiding die vertrekt van de meter
naar de straat):
- Bel netbeheerder IVEKA/EANDIS op
het gratis nummer 0800 65 0 65.
- Alleen voor Baarle-Hertog: bel INTERGAS op
het nummer 0031 800 9009 of 0800 9009

 Er is een lek in de gasleiding ACHTER de gasmeter
(= gasleiding die vertrekt van de meter naar de woning):
- Bel onderhoudsfirma COFELY op het nummer 014 30 29 00.
- Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf het
probleem. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.

 Er is een lek in een flexibele gasleiding naar het fornuis.
WATER:

 De teller of hoofdkraan is kapot of zit vast.
 Er is een lek in de waterleiding VOOR de watermeter
(= waterleiding die vertrekt van de meter naar de straat):
- Bel PIDPA op het nummer 0800 90 300.
- Alleen voor Baarle-Hertog: bel BRABANT WATER op het nummer
0031 73 683 80 00 of 0800 9009

 Er is een lek in de waterleiding ACHTER de watermeter
(= waterleiding die vertrekt van de meter naar de woning):
Bel DE ARK.

Hoe onderhouden?
Lange tijd afwezig? Draai de hoofdkraan van het water dicht.
Let op!
Plaats nooit zelf waterleidingen!

24

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

3.2 Ketel van de centrale verwarming (CV)
Wie doet herstelling?
Hangt er een gasreuk in je woning?
 Bel onderhoudsfirma COFELY op het nummer
014 30 29 00.
- Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf het probleem.
Deze firma is 7 dagen op 7 en
24 uur op 24 bereikbaar.
OF
 Bel naar IVEKA/EANDIS op het gratis
nummer 0800 65 0 65.
 Alleen voor Baarle-Hertog: bel INTERGAS op
het nummer 0031 800 9009 of 0800 9009.
EN
 Verwittig altijd DE ARK.
Voor alle problemen met verwarming en warm water, zoals:
 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan ACHTER de
gasmeter (= gasleiding die vertrekt van de meter naar de woning):
 Er hangt een gasreuk in je woning.
 Er is schade aan de cv-ketel of de onderdelen door vorst.
 Er is schade aan de cv-ketel door een fout van de huurder.
 Er is een lek aan de cv-ketel.
 De cv-ketel werkt niet zoals het moet.
Bel naar onderhoudsfirma COFELY op het nummer 014 30 29 00.
Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf
het probleem. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.
Hoe onderhouden?

 DE ARK heeft een onderhoudscontract bij onderhoudsfirma COFELY. Voor het
onderhoud van de centrale verwarming betaal je elke maand een bijdrage via
de huurlasten.
 De onderhoudsfirma komt minstens om de 2 jaar langs om de centrale
verwarming na te zien en te kuisen.
Let op!
In je maandelijkse bijdrage (via de huurlasten) zitten alle herstellingen aan de
centrale verwarming. Je betaalt dus niks extra. Enkel bij een fout van de huurder
kan DE ARK de kosten doorrekenen.
Je mag het onderhoud van de ketel nooit zelf doen!
Voor de brandveiligheid: plaats niets in een zone van 60 cm rond de cv-ketel.

•
•
•

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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3.3 Geiser in de badkamer
Wie doet herstelling?

 Probleem met de gasverwarming (geiser) in de badkamer?
Verwittig DE ARK.

Let op!
Plaats nooit zelf een gaskachel!

3.4 Radiatoren
Wie doet herstelling?

 De radiator komt los van de muur omdat
je er iets zwaars hebt opgezet.
Voor alle problemen met verwarming en warm water, zoals:

 De radiator wordt niet warm of blijft warm.
 De radiator komt los van de muur.
 De radiator of de kraan van de radiator is versleten.
Bel naar onderhoudsfirma COFELY op het nummer 014 30 29 00.
Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf het
probleem. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.
Hoe onderhouden?

 Voor radiatoren met water: draai de kranen elke maand open en dicht.
 Hang geen natte kleren of handdoeken op de radiator. Zo voorkom je roest.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

3.5 Thermostaat

Wie doet herstelling?
Voor alle problemen met verwarming en warm water, zoals:
 De thermostaat hangt los, is kapot of weg.

 De thermostaat werkt niet goed meer.
Bel naar onderhoudsfirma COFELY op het nummer 014 30 29 00.
Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf het
probleem. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.

Let op!
Laat je woning nooit afkoelen onder 10°. Zet ook ‘s nachts de thermostaat nooit
onder 10°. Dat bespaart je heel wat energie.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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1234 5

SANITAIR
28

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:
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4.1 Watermeter
Wie doet herstelling?
WATER:
 Het lood voor de verzegeling is weg.

 De teller of hoofdkraan is kapot of zit vast.
 Er is een lek in de waterleiding VOOR de watermeter
(= waterleiding die vertrekt van de meter naar de straat):
Bel PIDPA op het gratis nummer 0800 90 300.
Voor Baarle-Hertog: bel BRABANT WATER op het gratis nummer
0031 73 683 80 00 of 073 683 80 00.

 Er is een lek in de waterleiding ACHTER de watermeter
(= waterleiding die vertrekt van de meter naar de woning):
Verwittig DE ARK.

 Staat de watermeter in een onverwarmde ruimte?
Doe er in de winter een isolatiemat rond, zo kan de meter niet
bevriezen.
Hoe onderhouden?
Draai de hoofdkraan dicht als je voor lange tijd weg bent.

4.2 Lavabo, bad, douche en spoelbak
Wie doet herstelling?

 De stop van lavabo of bad is weg.
 De stang van de douche, het gordijn van de





douche, de spiegel of rekjes staan los, zijn kapot of weg.
Er is een verstopping door haren, etensresten, olie, vetten…
Er is een lek in de afvoerbuis of sifon waar je bij kan.
De lavabo, het bad, de douche of de spoelbak staan los, zijn kapot of weg.
Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad,
de douche of de spoelbak versleten is.






Er is geurhinder door een gat of barst in de afvoerbuis of sifon.
Lavabo, bad, douche of spoelbak zijn versleten.
Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de spoelbak.
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte
constructie.
 Er is een lek in de waterleiding.
 Er is een lek in de afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

Hoe poetsen?

 Reinig en droog het bad en de spoelbak na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer.
 Poets elke week de lavabo, het bad, de douche en de spoelbak met de juiste
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen bijtend product of een harde schuurspons.
Let op!
 Geurhinder vanuit de afvoer? Giet altijd wat water in volledig verdampte
sifons.
 Bij verstopping bel je zelf een ontstoppingsdienst. De kosten zijn voor jou.
Als de ontstoppingdienst aantoont dat de verstopping ten laste is van
DE ARK (bv. een breuk in een buis onder de grond), dan betaalt DE ARK de
kosten terug. In dat geval bezorg je DE ARK een officieel attest (met factuur)
van de onstoppingsdienst.

4.3 Wc
Wie doet herstelling?

 Er is een verstopping door papier, wc-blokje, olie, vet,
voorwerp…
 De wc-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot
of weg.
 Het water in de wc blijft lopen omdat de vlotter
kapot is.
 De wc-bak vult niet meer (voldoende) met water.









Er is een lek in de waterleiding.
Er is geurhinder rond de wc.
De wc is versleten.
Er is een verstopping door een breuk onder de grond.
Het rubber aan de afvoer is verduurd.
Het water in de wc blijft lopen aan de sluitklep van de wc-bak.
Er is een lek onderaan de wc-pot / vloer.

Hoe poetsen?
Poets de wc elke week met de juiste schoonmaakmiddelen.
Let op!
 Gooi geen olie, maandverband, tampons, vochtige doekjes, sigarettenpeuken
of etensresten in de wc. Dit kan voor verstopping zorgen. De kosten voor
verstopping zijn voor de huurder.
 Bij verstopping bel je zelf een ontstoppingsdienst. De kosten zijn voor jou.
Als de ontstoppingdienst aantoont dat de verstopping ten laste is van
DE ARK (bv. een breuk in een buis onder de grond), dan betaalt DE ARK de
kosten terug. In dat geval bezorg je DE ARK een officieel attest (met factuur)
van de onstoppingsdienst.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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4.4 Riolering (= afvoer van vuil water)
Wie doet herstelling?

 Er is een verstopping door een
voorwerp, olie, vet…







Er is een lek door een gaatje of barst in een afvoerbuis.
Er is verstopping door een breuk onder de grond.
Er is geurhinder door een kapot putdeksel.
De afvoerbuis is versleten en werkt niet meer goed.
Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond.

Let op!
 Gooi geen olie of etensresten in de afvoerbuis. Dit kan voor verstopping
zorgen. De kosten voor verstopping zijn voor de huurder.
 Bij verstopping bel je zelf een ontstoppingsdienst. De kosten zijn voor jou.
Als de ontstoppingdienst aantoont dat de verstopping ten laste is van
DE ARK (bv. een breuk in een buis onder de grond), dan betaalt DE ARK de
kosten terug. In dat geval bezorg je DE ARK een officieel attest (met factuur)
van de onstoppingsdienst.

4.5 Kranen
Wie doet herstelling?

 De kraan of een onderdeel zit los
of vast / is weg of verkalkt.

 Er komt bijna geen water uit de
kraan door een vuil zeefje of een
verkalkte kraan.
 Het kraantje onder de wc of onder
de spoelbak zit vast.

 De kraan is versleten.
 Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen.
Hoe onderhouden?

 Poets de kranen elk jaar met azijn. Azijn verwijdert de kalk.
 Laat in de winter het water af van buitenkranen.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

4.6 Waterleiding
(= toevoer van zuiver water)
Wie doet herstelling?

 Er is een lek in een waterleiding.
 Er is een lek onder de grond of
in de muur.
Hoe onderhouden?

 Isoleer de waterleiding en watermeter in de winter, zodat ze niet bevriezen.
 Sluit de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent.

4.7 Regenpomp
Wie doet herstelling?

 Er komt bijna geen water uit
de pomp omdat de put leeg is
(door gebrek aan regen).

 De regenpomp is kapot.
Hoe onderhouden?
Maak de filters van de pomp elk jaar proper.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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4.8 Toestellen voor warm water
- op gas en elektriciteit (boiler)
- doorstroomtoestel (geiser)
Wie doet herstelling?

 Er is een lek in de gasleiding, de koppeling
of de gaskraan; er hangt
een gasgeur in de woning:
- Bel onderhoudsfirma COFELY op het
nummer 014 30 29 00.
Geef duidelijk je naam, adres en
telefoonnummer door en
omschrijf het probleem.
Deze firma is 7 dagen op 7
en 24 uur op 24 bereikbaar.
OF
- Bel naar IVEKA/EANDIS op het gratis nummer 0800 65 0 65.
Alleen voor Baarle-Hertog:
bel INTERGAS op het nummer 0031 800 9009 of 0800 9009.
EN
- Verwittig altijd DE ARK.

 Er is een lek bij de boiler.
 Het water wordt niet warm.
- Bel onderhoudsfirma COFELY op het nummer 014 30 29 00.
Geef duidelijk je naam, adres en telefoonnummer door en
omschrijf het probleem. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op
24 bereikbaar.
Hoe onderhouden?

 Isoleer de waterleiding en watermeter in de winter, zodat ze niet bevriezen.
 Sluit de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent.
Let op!
 Je mag het onderhoud van het warmwatertoestel nooit zelf doen.
 Heb je schade aan het warmwatertoestel door vorst of foutief gebruik?
Onderhoudsfirma COFELY herstelt dit, maar DE ARK kan deze kosten doorrekenen aan de huurder.
 Tip! Stel je boiler nooit in op meer dan 60°.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

4.9 Spiegels
Wie doet herstelling?

 Er zijn vlekken op de spiegel.
 De spiegel is gebroken.
 De klemmen rond de spiegel zijn weg.
 De spiegel is versleten.
Hoe poetsen?
Poets elke week de spiegels met water en een
schoonmaakmiddel. Maak goed droog.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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METSELWERK
36

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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5.1 Dorpels, tabletten en vensterbanken
Wie doet herstelling?

 Er is schade door stoten of overbelasting.
 Er zitten vlekken, vuil of mos op de dorpels
of vensterbanken door slecht onderhoud.

 De dorpel komt los of is gebroken.
 De dorpels of vensterbanken zijn versleten.
Hoe poetsen?
Buitenkant van je woning: schrob elk jaar de arduinen dorpels en vensterbanken
met water en zeep of bleekwater. Gebruik nooit bijtende producten!

5.2 Muren en plafond (bepleistering)
Wie doet herstelling?

 De bepleistering is beschadigd.
 Er is schimmel op de muur door vocht (condens).
 Er zijn putten in het plafond of de muren door stoten.





Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden.
De bepleistering valt van de muur.
Er is vochtschade door opstijgend vocht.
Er sijpelt water door het plafond door een lek in het dak.

Hoe onderhouden?

 Poets elk jaar het plafond met weinig water en een schoonmaakmiddel.
 Verlucht dagelijks. Zo voorkom je vocht en schimmels.
 Je mag de muren schilderen of behangen. Plafonds mag je enkel in een lichte
kleur schilderen.
Let op!

 Zonder schriftelijke toestemming van DE ARK mag je zelf geen verlaagd
plafond maken.
 Plafonds mag je nooit behangen.
 Kleef nooit tegels of planken op muren en plafonds!

5.3 Kelder
Wie doet herstelling?

 Er staat water in de kelder omdat deze niet
waterdicht is.
Hoe poetsen?
Veeg de kelder om de 6 maanden.
Let op!
Maak geen gaten in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

5.4 Muurtegels
Wie doet herstelling?

 Er zijn muurtegels gebarsten of gebroken
door stoten.
 Er zijn vlekken op de muurtegels.
 Er is waterschade omdat er muurtegels
ontbreken.

 De muurtegels komen los van de muur.
Hoe poetsen?
Poets de tegels elke week.
Let op!
Een bad is geen douche! Gebruik je bad niet als douche als de muurtegels niet
tot aan het plafond komen.

5.5 Gevels
Wie doet herstelling?

 DE ARK doet alle herstellingen en
onderhoud van de gevels.
Let op!
 Heb je zelf de schade aan de gevel veroorzaakt, dan rekent DE ARK de
herstelkosten door.
 Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel.
 Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
 Je mag geen schotelantenne vastmaken aan de gevel.
 Je mag de gevel niet schilderen.

5.6 Balkon en traliewerk
Wie doet herstelling?

 Onderdelen van de leuning of de tralies
zijn los, kapot of weg.

 Er zijn stukken beton of tegels losgekomen
of gebarsten.
Hoe poetsen?

 Poets elk jaar de leuningen en het traliewerk van de balkons.
 Reinig elk jaar de afvoer van het balkon.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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ELEKTRICITEIT
40

Herstelling uit te voeren door:
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6.1 Elektriciteitsmeter
Wie doet herstelling?

 Bij problemen met de elektriciteitsmeter:
Bel netbeheerder IVEKA/EANDIS op het
nummer 078 35 35 34.

6.2 Lichtschakelaars
Wie doet herstelling?

 De schakelaar is versleten en niet meer veilig in
gebruik.
 De schakelaar is los, kapot of weg.

Hoe poetsen?
Poets de schakelaars om de 6 maanden met een licht vochtige doek.
Let op!
 Schilder nooit de lichtschakelaars!
 Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.

6.3 Stopcontacten
Wie doet herstelling?

 Het stopcontact is versleten en niet meer veilig in
gebruik.

 Het stopcontact is los, kapot of weg.
Hoe poetsen?
Poets de stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek.
Let op!
 Schilder nooit de stopcontacten!
 Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

6.4 Lichtpunten en lamphouders
Wie doet herstelling?

 De lamp is kapot.
 De lamphouders zijn los, kapot of weg.
 Het lichtpunt werkt niet door een elektrische
storing in de leiding.
Hoe poetsen?
Poets de lamphouders met een licht vochtige doek.
Let op!
 Je mag de wachtdraden niet afknippen! Wachtdraden zijn de elektrische
draden die uit het plafond komen.
 Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.

6.5 Zekeringkast
Wie doet herstelling?

 De zekering is gesmolten.
 Het deurtje van de zekeringkast is los,
kapot of weg.
 De zekering is kapot.
 De verliesstroomschakelaar is kapot.

Hoe poetsen?
Poets elk jaar de zekeringkast met een droge doek.
Let op!
 Vervang een gesmolten zekering door dezelfde soort zekering, met hetzelfde
aantal ampère (A).
 Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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6.6 Deurbel/parlofoon
Wie doet herstelling?

 De deurbel/parlofoon is los of weg.
 De deurbel/parlofoon is kapot.
Hoe poetsen?
Poets de snoeren en de deurbel om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

6.7 Telefoon, tv en internet
Wie doet herstelling?

 De telefoon werkt niet: verwittig de
telefoonmaatschappij.
 De aansluiting voor de tv werkt niet of is
losgekomen uit de muur:
verwittig je TV-distributiemaatschappij.
 Internet werkt niet: verwittig je leverancier.
Let op!
Zet je tv-toestel niet op stand-by, maar schakel het volledig uit. Zo spaar je
energie.

6.8 Keukentoestellen die eigendom zijn van DE ARK

(In sommige huizen is er een dampkap, koelkast of fornuis aanwezig.)
Wie doet herstelling?

 Het lampje van een toestel is kapot.
 De knoppen of de leidingen zijn los,
kapot of weg.

 Het keukentoestel hangt los.
 Het keukentoestel is versleten.
Hoe poetsen?

 Poets het fornuis na elk gebruik.
 Vervang de filter van de dampkap om de 6 maanden.
 Poets elke maand de binnenkant van de koelkast met water en een geschikt
schoonmaakmiddel. Maak goed droog.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

Let op!
 Schakel keukentoestellen volledig uit na gebruik. Zo spaar je energie.
 Schakel altijd het fornuis uit na gebruik. Zo voorkom je brand.

6.9 Elektrische regenwaterpomp
Wie doet herstelling?

 DE ARK doet alle herstellingen van
de elektrische waterpomp.
Hoe poetsen?
Poets elk jaar de buitenkant van de regenwaterpomp
met een droge doek.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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DAKWERKEN
46

Herstelling uit te voeren door:
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7.1 Dak
Wie doet herstelling?

 De isolatie van het dak,
die zichtbaar is op zolder,
is kapot of weg.

 De dakpannen zijn los, kapot of
weg.
 De isolatie is beschadigd door
water dat doorsijpelt.
 Het regent binnen.
Hoe onderhouden?

 Houd je plat dak proper en verwijder regelmatig de bladeren. Let er wel op dat
je de dakbedekking niet beschadigt.
 Je mag geen schotelantenne plaatsen op het dak of bevestigen tegen de gevel.

7.2 Schoorsteen
Wie doet herstelling?

 Houd de schoorsteen vrij. Verwijder
takken, bladeren… en laat hem elk
jaar reinigen door een erkende
schoorsteenveger. Vraag een attest
(= bewijs) aan de schoorsteenveger.

 Het voegwerk is uit de schoorsteen
gevallen.

 De schoorsteen is gebarsten.
 Er zijn stenen van de schoorsteen
kapot of los.
Let op!
Je mag nooit zelf een kachel plaatsen. DE ARK verzekert dit niet.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

7.3 Dakgoten en regenpijpen
Wie doet herstelling?

 De dakgoot is vuil.
 De dakgoot loopt over omdat ze verstopt is
(bladeren, ballen...).

 Er is schade aan de regenpijp door een fout
van de huurder.

 De dakgoot of regenpijp lekt omdat ze
versleten is.

 De dakgoot loopt over door een verkeerde
helling.

 De bekleding van de dakgoot hangt los of
is weg.
Hoe onderhouden?
Maak de dakgoot 2 maal per jaar proper, liefst in december en in april.
Zo voorkom je verstopping en waterschade.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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RONDOM DE WONING
50

Herstelling uit te voeren door:
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8.1 Ventilatie en roosters voor verluchting
Wie doet herstelling?

 Het rooster is los of weg.
 Het rooster is verroest en versleten.
Let op!
Dek verluchtingsroosters nooit af.

8.2 Brievenbus
Wie doet herstelling?

 De brievenbus staat scheef.
 De brievenbus, de klep of het deurtje zijn los,
kapot of weg.
 De sleutel is weg.

 De brievenbus is versleten of verroest.
8.3 Oprit, paden en terras
Wie doet herstelling?

 Er zijn olievlekken op de tegels.
 De tegels zijn los, kapot of liggen scheef.
 Er is een verzakking.
 Het voegwerk komt los.
Hoe poetsen?
Schuur opritten en paden om de 6 maanden. Gebruik eventueel bleekwater om
groene vlekken te verwijderen.
Let op!
 Rij nooit met auto’s of motoren over paden die niet ingericht zijn voor autoverkeer. Deze paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen.
 Zijn er olievlekken op je terras of oprit? In de doe-het-zelf zaak vind je
producten om deze vlekken te verwijderen.

8.4 Regenputten en beerputten
Wie doet herstelling?

 Er is een verstopping door een voorwerp,
olie of vet.

 Het regenwater is vuil door verstopping.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:







Er is een verstopping door een breuk onder de grond.
Er is een constructiefout aan de afvoerput of de afvoerleidingen.
Er is geurhinder door een kapot putdeksel.
Er is een verzakking van een leiding onder de grond.
Vuil water loopt terug in de put door een fout in de constructie.

Hoe onderhouden?

 Eengezinswoningen:
Laat je regenput om de 4 jaar reinigen.
Laat je beerput elk jaar leegmaken.
 Appartementen en duo-woningen:
DE ARK laat de putten jaarlijks leegmaken.
Let op!
Einde contract en verlaat je de woning? Laat de beerput leegmaken en de
leidingen proper spuiten. Tijdens de plaatsbeschrijving ‘uit’ moet je een factuur
voorleggen.

8.5 Tuin
Hoe onderhouden?

 Verwijder het onkruid en maai het gras. Zorg
ervoor dat het grasperk netjes blijft.

 Snoei struiken, planten en hagen elk jaar.
Hou de haag lager dan 1,80 meter.

 Plant je planten minstens een halve meter
van de afsluiting.

 Begraaf of verzamel geen afval in je tuin!
Let op!
Leg geen verharding aan in je voor-of achtertuin zonder schriftelijke toelating
van DE ARK.

8.6 (Draad)afsluitingen en tuinpoortje
Wie doet herstelling?

 De draadafsluiting staat scheef, is los, kapot of weg.
Hoe onderhouden?
Smeer de scharnieren van het tuinpoortje minstens om de
6 maanden in met smeerolie.
Let op!
 Haal nooit een afsluiting tussen 2 woningen weg zonder toestemming van DE ARK.
 Wil je graag op eigen kosten een nieuwe afsluiting plaatsen?
Vraag dit schriftelijk aan bij DE ARK.
Herstelling uit te voeren door:

huurder:
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onderhoudsfirma:
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APPARTEMENTEN
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Herstelling uit te voeren door:
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9 ENKEL VOOR APPARTEMENTEN
Gemeenschappelijke delen en voorzieningen

9.1 Schade ........................................................................................56
9.2 Lift ..............................................................................................56
9.3 Centraal ventilatiesysteem ............................................................56
9.4 Veiligheidskoepels ........................................................................56
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9.1 Schade
Meld schade in de gemeenschappelijke delen direct aan DE ARK.
Wanneer de dader niet bekend is, kan de schade in de gemeenschappelijke delen
verhaald worden op alle huurders.

9.2 Lift
Wie doet herstelling?

 De lift werkt niet?
Verwittig tijdens de kantooruren de conciërge
of de onderhoudsfirma van de liften.
Het telefoonnummer hangt in de lift of
in de buurt van de lift.
Hoe onderhouden?

 De liften worden om de 6 maanden gekeurd. Bij defect zorgt DE ARK
voor de herstelling.
Let op!
Ga je verhuizen?
Bestel zelf een verhuislift. Gebruik nooit de lift om te verhuizen. Schade in of
aan de lift is altijd ten laste van de huurder.
Uitzondering voor bewoners Parkring: je mag de lift met beschermde wanden
gebruiken om te verhuizen.

9.3 Centraal ventilatiesysteem
 Is er een probleem met
het ventilatiesysteem in
het appartement?
Probeer nooit zelf de herstelling
te doen maar contacteer DE ARK.

9.4 Veiligheidskoepels
Let op!
Open nooit de veiligheidskoepels in de
gemeenschappelijke delen. Alleen de
brandweer mag deze bedienen.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:
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10 Onderhoudslijstje voor de woning
Elke week:
*
*
*
*

Poets de vloeren met water en schoonmaakmiddel voor vloeren.
Stofzuig de tapijten.
Poets de spiegels met water en een niet schurend schoonmaakmiddel.
Poets de lavabo, bad, douche en spoelbak met water en een gepast
schoonmaakmiddel.
* Reinig de wc. Gebruik eventueel een beetje bleekwater.
* Poets de tegels in de keuken en de badkamer met water en een gepast
schoonmaakmiddel.
Om de 2 weken:
* Stof de trap af of reinig hem met een zacht schoonmaakmiddel.
* Maai het gras en verwijder het onkruid in de tuin.
Elke maand:
* Poets de ramen.
* Draai de radiatorkranen open en dicht.
* Poets de binnenkant van de koelkast met water en een gepast schoonmaakmiddel.
Om de 2 maanden:
* Poets de kasten en de legplanken met een vochtige doek.
Om de 6 maanden:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Schuur opritten en paden. Gebruik eventueel bleekwater.
Was binnendeuren en buitendeuren af met een licht vochtige doek.
Poets het glas en het houtwerk van de dakvlakramen (= Velux).
Was de garagepoort af met water en een schoonmaakmiddel.
Smeer de assen van de rolletjes in de geleider van de garagepoort in met smeerolie.
Veeg de kelder.
Poets de plinten met een vochtige doek.
Poets de lichtschakelaars met een licht vochtige doek.
Reinig de stopcontacten met een droge doek.
Poets de houders van lampen met een licht vochtige doek.
Reinig de deurbel met een licht vochtige doek.
Vervang de filter van de dampkap.
Reinig de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot droog is en
verwijder de bladeren met een vuilblik.

Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:
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Elk jaar:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ontlucht de radiatoren.
Reinig arduinen dorpels, tabletten en vensterbanken met water en een schuurmiddel.
Maak de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik eventueel een breinaald.
Poets de buitenkant van de rolluiken met water.
Reinig het plafond met weinig water en een schoonmaakmiddel.
Was de gordijnen.
Ontkalk de kranen met azijn.
Draai kleine afsluitkraantjes aan de wc en de lavabo’s open en dicht.
Reinig de buitenkant van de regenwaterpomp met een vochtige doek.
Reinig de zekeringkast met een droge doek.
Poets de leuningen en het traliewerk van de balkons met water.
Snoei struiken, planten en hagen.

Om de 4 jaar:
* Kijk de regenwaterpomp na op roest en zichtbare sleet. Check de werking.
Om de 5 jaar:
* Schilder houten binnendeuren en de binnenkant van houten buitendeuren.
* Vernis of schilder de houten plinten.
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huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

DEEL 3: PRIJSLIJST HERSTELLINGEN

als je DE ARK vraagt voor 'herstellingen door de huurder'
1 Schrijnwerk ................................................60
1.1 Rolluiken ............................................60
1.2 Glas ...................................................60
1.3 Sleutels .............................................60
1.4 Brievenbus .........................................60
2 Verwarming ................................................61
3 Sanitair .....................................................61
3.1 Toestellen voor warm water ..................61
4 Elektriciteit ................................................61
4.1 Lichtschakelaars .................................61
4.2 Stopcontact ........................................62
4.3 Zekeringkast.......................................62
5 Dakwerken.................................................62
5.1 Dakgoten en regenpijpen .....................62
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1 SCHRIJNWERK
1.1 Rolluiken
Wat kost deze herstelling?






Het
Het
Het
Het

rolluik zit vast in de rolluikkast.
lint van het rolluik is kapot of eraf geschoten.
rolluik rolt niet meer op.
kost € 50 als DE ARK de herstelling doet.

1.2 Glas
Wat kost deze herstelling?

 Het glas is gebroken of gescheurd. Dit moet
je direct laten vervangen door dezelfde soort
glas.
 Het kost € 70 als DE ARK de herstelling doet.

1.3 Sleutels
Wat kost deze herstelling?

 Sleutel kapot of kwijt?
 Het kost € 20 als DE ARK de herstelling doet.
1.4 Brievenbus
Wat kost deze herstelling?

 De brievenbus is onherstelbaar beschadigd
door de huurder.

 Het kost € 70 als DE ARK je brievenbus
vervangt.
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Herstelling uit te voeren door:

huurder:

DE ARK:

onderhoudsfirma:

2 Verwarming
 Verwarming kapot?
Bel naar ONDERHOUDSFIRMA COFELY op
het nummer 014 30 29 00. Zeg duidelijk je
naam, adres en telefoonnummer. Leg uit
wat er kapot is. COFELY is 7 dagen op 7
en 24 uur op 24 bereikbaar.
Voor deze herstellingen en onderhoud
betaal je elke maand ongeveer € 5 (via de
huurlasten).
 Is er schade door fout gebruik door de
huurder? Dan worden de kosten van de
herstelling wel doorgerekend.

3 Sanitair
3.1 Toestellen voor warm water
- op gas en elektriciteit (boiler)
- doorstroomtoestel (geiser)

 Het water wordt niet warm? Er is een lek bij de boiler?
Bel naar ONDERHOUDSFIRMA COFELY op het nummer
014 30 29 00. Zeg duidelijk je naam, adres en
telefoonnummer. Leg uit wat er kapot is. COFELY is 7 dagen op 7 en 24 uur
op 24 bereikbaar.

 Voor deze herstellingen en onderhoud betaal je elke maand ongeveer € 5 (via
de huurlasten).

 Is er schade door fout gebruik door de huurder? Dan worden de kosten van de
herstelling wel doorgerekend.

4 Elektriciteit
4.1 Lichtschakelaars
Wat kost deze herstelling?

 De schakelaar is los, kapot of weg door een fout van
de huurder.
 DE ARK herstelt dit aan € 30 per schakelaar.

Herstelling uit te voeren door:
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DE ARK:
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4.2 Stopcontact: verplichte herstelling door DE ARK!
Wat kost deze herstelling?

 Het stopcontact is los, kapot of weg door een fout
van de huurder.
 Herstel dit nooit zelf, maar vraag dit altijd
aan DE ARK.

 DE ARK herstelt dit aan € 30 per stopcontact.
4.3 Zekeringkast
Wat kost deze herstelling?

 De zekering is gesmolten.
 Het kost € 20 als DE ARK de herstelling doet.

5 Dakwerken
5.1 Dakgoten en regenpijpen
Wat kost deze herstelling?

 De dakgoot is vuil of loopt over omdat ze
verstopt is (bladeren, ballen...).
 Het kost € 40 als DE ARK de herstelling doet.
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1 Contactgegevens DE ARK
tel. 014 40 11 00
fax 014 40 11 01
e-mail
info@arkwonen.be
adres

Campus Blairon 599
2300 Turnhout
Je vindt onze kantoren in het Pieter Corbeels-gebouw op de 3de verdieping.

2 Andere nuttige contactgegevens
Onderhoudsfirma (COFELY) - centrale verwarming en warm water
tel. 014 30 29 00
Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf het probleem.
Elektriciteit
Eandis – Iveka
Brusselsesteenweg 199
9090 MELLE
storing 0800 65 0 65
tel. 078 35 35 34
fax 03 280 08 88
e-mail info@iveka.be
www.iveka.be
Gas
Hangt er een gasreuk in je woning?
Bel onderhoudsfirma COFELY op het nummer 014 30 29 00.
Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer en omschrijf het probleem.
Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.
of
Bel naar IVEKA/EANDIS op het gratis nummer 0800 65 0 65.
Alleen voor Baarle-Hertog:
bel INTERGAS op het nummer 0031 800 9009 of 0800 9009.
en
Verwittig altijd DE ARK op het nummer 014 40 11 11.
Eandis – Iveka
Brusselsesteenweg 199
9090 MELLE
storing: 0800 65 0 65
tel. 078 35 35 34
fax 03 280 08 88
e-mail info@iveka.be
www.iveka.be
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Alleen voor Baarle-Hertog:
Intergas Netbeheer BV
Postbus 179
4900 AD OOSTERHOUT
Nederland
storing: 0031 800 9009
tel. 0031 162 48 15 00
fax 0031 162 45 09 61
e-mail netbeheer@intergas.nl
www.intergas.nl

Water
PIDPA
Desguinlei 246
2018 ANTWERPEN
storing 0800 90 300
fax 03 260 60 00
www.pidpa.be

Alleen voor Baarle-Hertog:
Brabant Water
Postbus 1068
5200 BC ’s HERTOGENBOSCH
Nederland
storing 0031 73 683 80 00
fax 0031 73 683 80 99
www.brabantwater.nl

De Vlaamse Ombudsdienst
tel. 1700
Politie 101
tel. 101 (voor dringende politiehulp)
tel. 0800 25 101 (voor niet-dringende politiehulp)
fax 014 40 80 48
e-mail politiedispatching@turnhout.be
Brandweer tel. 101
Ziekenwagen tel. 100
Klusdiensten
Nagel op de kop
 Voor inwoners van Mol, Balen, Dessel of Retie
 Kleine herstellings- en onderhoudswerken en beperkt tuin- en buitenwerk
OCMW Retie
Kerkhofstraat 39
2470 RETIE
tel. 014 38 95 30
fax 014 37 39 73
VZW WEB Assist Klusdienst
 Voor inwoners van Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Brecht, Hoogstraten, Merksplas,
Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout of Vosselaar
 Klussen in huis en tuin
Steenweg op Tielen 70
2300 TURNHOUT
tel. 014 46 27 18
fax 014 46 27 11
e-mail assist@websweb.be
de TROEF vzw
 Allerlei herstellingen en onderhoud, tuinwerk en schoonmaak
Beyntellus 8
2360 Oud-Turnhout
tel. 014 42 48 11
fax 014 41 73 94
e-mail info@detroef.be
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Notities
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Campus Blairon 599
2300 Turnhout
tel. 014 40 11 00
fax 014 40 11 01
e-mail info@arkwonen.be
www.arkwonen.be

