Antenne sociale

Rechten en plichten
HUURDERS EN EIGENAARS

OCMW VAN DE STAD BRUSSEL
Dienst Huisvesting

Problemen met uw woning ?
Informeer uw eigenaar en vraag hem de
herstellingen te doen. Indien hij niet reageert,
kan u hem best een aangetekende brief sturen.
Als u werkelijk alles geprobeerd hebt en er niets
evolueert, kunt u een juridische procedure
overwegen of een klacht indienen bij de Directie
Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI):
Noordstation, Vooruitgangsstraat 80/1 1030 Brussel .
Neem contact met onze Dienst Huisvesting voor
bijkomende informatie.

Voorbeelden
Er is een overstroming in uw woning omdat de
toiletten lekken: de eigenaar moet de herstelling
uitvoeren.
De kraan van de keuken zit vol kalk. U moet zelf
de kalksteen verwijderen.
De vensters van uw woning gaan niet meer open:
verwittig uw eigenaar zodat hij de herstelling kan
laten uitvoeren.

Rechten en plichten van de huurders
In de hoedanigheid van huurder, moet u:

•
•
•
•
•
•
•

de huur en de lasten betalen;
het pand onderhouden als een goede huisvader;
een keer per jaar het onderhoud doen van
uw individuele verwarmingsketel;
uw schoorsteen laten reinigen;
de kleine reparaties uitvoeren;
de woning teruggeven in de originele staat bij
uw vertrek;
alvorens sommige werken uit te voeren moet u
de eigenaar om toestemming vragen.

Rechten en plichten van uw eigenaar
In de hoedanigheid van eigenaar, moet hij:

•
•
•
•

een gezonde woning ter beschikking stellen
zonder verborgen gebreken;
de grote herstellingen en de grote noodzakelijke werken uitvoeren zodat u in een degelijke
woning kunt leven;
ervoor zorgen dat u rustig gebruik kan maken
van uw woning;
de huurovereenkomst die u met hem
ondertekend hebt laten registreren.

HALLEPOORT

MUNTHOF

WATERLOOLAAN

Hoogstraat 294 1000 Brussel
Tel: 02 543 63 66 (Onthaal)
dienst.huisvesting@ocmwbxl.brussels
Maandag-donderdag: 8u-12u et 13u-17u
Vrijdag: 8u-12u et 13u-15u
Metro : lijnen 2 en 6 halte Munthof
Tram : lijnen 92 en 94 halte Hallepoort
Bus : lijnen 27 en 48 halte Hallepoort
Heeft u zorgen of wenst u informatie ?
Aarzel dan niet om contact op te nemen
met onze Dienst Huisvesting.

Verant. uitg.: Karine Lalieux Hoogstraat 296 1000 Brussel
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