
   

CHECKLIJST CONFORME HUURWONING 

OMHULSEL VAN DE WONING 

Het dak 

 Het dak is voldoende geïsoleerd. (EPC attest / visueel vast te stellen) 

 De structuur van het dak is niet aangetast, er zijn geen doorbuigingen met stabiliteitsgevaar. 

 De schouw brokkelt niet af of er zijn geen scheuren. 
De ramen (buitenschrijnwerk) en voordeur 

 Er is overal dubbele beglazing in de kamers, leefruimte, keuken, badkamer. 

 De ramen en deuren openen en sluiten goed. 

 De ramen en deuren zijn in goede staat en niet rot. 

 De woning is slotvast. 

 De woning is veilig en rechtstreeks toegankelijk (niet via andere woning toegankelijk).  

 De woning heeft een eigen bus en bel. 
De gevel 

 Er zijn geen scheuren of vervormingen in het gevelvlak. 

 Er zijn geen loszittende elementen aan de gevel.  
 

KEUKEN en/of kookgelegenheid 

 Er is een opengaand raam,  een verluchtingsrooster of een ventilatiesysteem om de keuken te verluchten. 

 De gootsteen is voorzien van koud en warm water. 

 De gootsteen is voorzien van een geurafsnijder (sifon). 

 Er zijn minimum 2 vrije geaarde stopcontacten boven het keukenwerkblad 
 

WOON -EN SLAAPKAMER(S) 

 Er is een opengaand raam, een verluchtingsrooster of een ventilatiesysteem om de kamer te verluchten. 

 Er is voldoende natuurlijke verlichting. (min 1m² per 12m² lokaal) 

 De vloerbedekking is niet beschadigd. 

 De plafondafwerking is niet beschadigd. 

 Stopcontact aanwezig, voorzie ook stopcontacten met aarding voor toestellen klasse 1 (vb: tv, computer, …) 
 

BADKAMER en WC 

 Het bad of douche is voorzien van warm en koud water 

 Er is een opengaand raam,  een verluchtingsrooster of een ventilatiesysteem om de badkamer te verluchten. 

 De vloerbedekking is niet beschadigd. 

 Het toilet is in goede staat en werkt naar behoren. 

 De badkamer is verwarmbaar en vorstvrij. 

 De muurafwerking is niet beschadigd. 

 De plafondafwerking is niet beschadigd. 

 Het verlichtingsarmatuur is spatwaterdicht. 
 

VOCHT IN EEN WONING 

 De kelder staat droog. 

 De muren vertonen geen tekenen van opstijgend vocht (loskomende plint; vochtig aanvoelen, …) 

 De vrijstaande buitengevels hebben geen last van doorslaand vocht. 

 Er is nergens schimmelvorming op muren en plafonds 

 De dakgoten zijn in goede staat. 

 De dakbedekking van het platte dak is in goede staat. 
 

TECHNIEKEN IN EEN WONING 

elektrische installatie (elektrocutie) 

 In ieder woonlokaal is er minstens 1 stopcontact en 1 lichtpunt. 

 Alle stopcontacten en lichtschakelaars zijn goed bevestigd en hebben een afdekplaatje. 

 Alle stopcontacten met aardpen zijn geaard (zoniet vals gevoel van veiligheid) 

 In de zekeringskast is er minstens 1 verliesstroomschakelaar(300mA en/of 30mA) voorzien en de kast is afsluitbaar. 

 Grote huishoudtoestellen (wasmachine, diepvries, boiler, tv, microgolfoven,…) zijn aangesloten op een geaard stopcontact. 
verwarming en warm water (co-vergiftiging) 

 In de woonkamer is een verwarmingstoestel aanwezig. 

 In een ruimte met een kachel is een niet afsluitbaar verluchtingsrooster aanwezig van 150cm² rechtstreeks naar buiten. 

 In een ruimte met een ketel type B is een verluchtingsrooster aanwezig van 150cm² rechtstreeks naar buiten. 
gasinstallatie (ontploffing/brand) 

 Een toestel op gas is correct aangesloten met een darm van het type RHT, voorzien van het label AGB/BGF. 
 een zwarte of oranje elastomeren aansluitdarm is niet toegelaten. (vb: gasfornuis of kachel, …) 

 De hoofdgaskraan is bereikbaar voor de bewoner. 
Rookmelders 

 Er is per bouwlaag 1 rookmelder aanwezig. 
 

TRAPPEN EN BORSTWERINGEN 

 Aan alle trappen in het gebouw is er een veilige leuning voorzien. 

 Aan alle overlopen is er een stevige en voldoende hoge borstwering voorzien.  

 Alle borstweringen aan opengaande ramen vanaf de eerste verdieping zijn stevig verankerd en voldoende hoog (min+75cm) 

 Alle terrassen hebben een borstwering, niet opklimbaar, openingen niet groter dan 18cm en voldoende hoog (zie normen WTCB) 

 De onderste helft is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of                  
kruipen. 


