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Het conformiteitsattest: dé garantie op 
een veilige en comfortabele woning
Iedereen heeft recht op menswaardig wo-
nen, ook in Menen. Wie een woning huurt, 
mag er normaal gezien op rekenen dat de 
woning veilig en comfortabel is. Verhuurders 
in Vlaanderen hebben immers de plicht om 
hun woning te laten voldoen aan minimale 
kwaliteitsnormen. 

In het meerjarenplan 2020-2025 heeft Menen 
het verbeteren van de woonkwaliteit als prio-
ritaire actie opgenomen. Hiermee wil de stad 
de komende jaren actief werk maken van 
een aantrekkelijke stad waar het aangenaam 
wonen is voor alle inwoners.

Soms stellen wij vast dat mensen genoegen 
moeten nemen met een onveilige of gebrek-
kige woning die een grote impact heeft op 
hun gezondheid en welzijn. Die gevaarlijke en 
ongezonde omstandigheden komen ook voor 
in huurwoningen. Op vandaag zijn eigenaars 
nog niet verplicht om de minimale woon-
kwaliteit te bewijzen op basis van een attest. 
Gebrekkige woningen komen dan pas aan 
het licht wanneer huurders een woonkwali-
teitsonderzoek aanvragen.

Daarom heeft Menen beslist om vanaf 1 
januari 2021 een verplicht conformiteitsattest 
in te voeren voor alle huurwoningen op haar 
grondgebied. Zo weren wij de gebrekkige, 
onveilige en ongezonde woningen uit onze 
lokale huurmarkt. De invoering van het confor-
miteitsattest zal stap voor stap gebeuren. Eerst 
komen de oudste woningen aan de beurt en 
daarna volgen de meer recente woningen. 
Het streefdoel is om tegen eind 2024 alle huur-
woningen op hun woonkwaliteit te hebben 
onderzocht. 

Wat betekent het conformiteitsattest nu con-
creet? Als eigenaar van een huurwoning zal 
u een conformiteitsattest moeten aanvragen. 
Voldoet de woning aan de basiskwaliteits-
normen, dan krijgt u een attest dat geldig is 
voor 10 jaar. Voldoet de woning niet aan de 
basiskwaliteitsnormen, dan kan u de nodige 
werken laten uitvoeren om het attest te be-
komen. Doet u dat niet, dan betaalt u een 
boete of wordt, in het slechtste geval, een 
procedure van ongeschiktheid opgestart.  
Dan kan u de woning niet meer verhuren.

Maar het conformiteitsattest biedt ook tal van 
voordelen. Met het attest bewijst u dat uw 
huurwoning veilig, energiezuinig en comforta-
bel is. Zo heeft u als eigenaar de garantie op 
een vlotte en snelle verhuur én een tevreden 
huurder. Kortom, een win-winsituatie voor 
eigenaar en huurder!

Wij staan aan de vooravond van een heuse 
opdracht die over verschillende jaren zal  
lopen en veel tijd en energie zal vergen. Met 
uw samenwerking kunnen wij deze opdracht 
met succes volbrengen en maken wij werk 
van een aantrekkelijke en aangename stad 
om in te wonen.

Renaat Vandenbulcke, 
Schepen van huisvesting, woon- en thuiszorg, 
AGB en patrimonium

“Iedereen heeft recht  
op menswaardig wonen, 

ook in Menen.”
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Belangrijke  
woordenlijst/definities:

Technisch verslag  Het verslag dat in het kader van een conformiteitsonderzoek 
 door de technisch medewerkers is opgesteld. Dit verslag  

wordt opgemaakt aan de hand van het vastgestelde model  
van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Conformiteitsattest  Is een officieel attest afgeleverd door de burgemeester voor een woning 
die voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex 
Wonen. Dit attest is geldig voor een periode van 10 jaar of tot het tegen-
deel bewezen wordt.

Vooronderzoek  De technisch medewerkers van de stad doen een vooronderzoek ter 
plaatse en stellen aan de hand van een technisch verslag eventuele 
gebreken aan de woning vast.

Hercontrole Na uitvoering van de werkzaamheden stelt de technisch medewerker 
vast of alle vastgestelde gebreken weggewerkt zijn.

Intentieverklaring  Dit is een verklaring tussen de eigenaar-verhuurder en het stadsbestuur 
dat hij/zij de vastgestelde gebreken wegwerkt en na uitvoering van de 
werkzaamheden een conformiteitsattest verkrijgt. 

Kwaliteitslabel  Is een bijkomende erkenning/attest afgeleverd door de stad  
enkel voor huurwoningen die 0 tot 2 kleine gebreken van  
categorie I scoren. Dit attest is geldig voor een periode van 10 jaar. 
Woningen met een kwaliteitslabel worden vrijgesteld van de retributie 
van € 90. 

Retributie Is een heffing die de overheid oplegt voor het leveren van  
een individuele dienst. Het conformiteitsattest wordt tegen  
een retributie van € 90 afgeleverd wanneer de eigenaar-verhuurder 
inspanningen levert om de gebreken van de huurwoning  
onder de 7 kleine gebreken van categorie I te krijgen. Indien  
de eigenaar de strafpunten wegwerkt tot een kwaliteitslabel  
ontvangt hij een gratis conformiteitsattest.

Belangrijke websites
www.wonenvlaanderen.be/verhuren 

www.menen.be/ 

www.energiesparen.be/een-gepast-epc
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Premies voor  
huurwoningen 

Gemeentelijke verbeteringspremie  
voor particuliere huurwoningen

• Uw huurwoning is gelegen in Menen en is minstens 10 jaar oud.

• De huurder gebruikt de woning als hoofdverblijfplaats en is er gedomicilieerd.

• De aanvrager is een natuurlijk persoon en is volle eigenaar van de huurwoning. 

  Volgende werken komen in aanmerking:
 » Vernieuwen buitenschrijnwerk (U-waarde max. 1.0Wm²K)
 » Vernieuwen dak voorzien van dakisolatie (Rd-waarde min 4.5m² K/W)
 » Bestrijden van vochtproblemen
 » Vernieuwen elektriciteit voorzien van een recent keuringsattest
 » Vernieuwen badkamer
 » Gevelrenovatie
 » Werkzaamheden om risico’s op CO-intoxicatie te verhelpen
 » Creëren van een afzonderlijke toegang tot het woongedeelte

• De minimale kostprijs bedraagt € 3.000 (excl. BTW)

• De premie bedraagt 1/3 van de kostprijs met een max. van € 5.000

• Er kan max 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen voor de premie

• De huurwoning voldoet na uitvoering van de werken aan de Vlaamse     

Codex Wonen en beschikt over een kwaliteitslabel

! De premie wordt vóór aanvang van de werken aangevraagd !

Energiepremies van Fluvius
Hoogrendementsbeglazing
het installeren van nieuw geplaatst hoogrende-
mentsglas met Umax van 1.0W/m²K. De premie 
bedraagt €8/m². Spouwmuurisolatie of buiten-
muurisolatie uitgevoerd door een aannemer: 
Spouwmuurisolatie in bestaande spouw - €5/m²

Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande 
buitenmuur (Rd-waarde min. 3,0 m² K/W) - €15/m²
Muurisolatie aan de binnenzijde van een bestaan-
de buitenmuur (Rd-waarde min. 2,0 m² K/W). De 
werken worden uitgevoerd via een architect of 
aannemer met certificaat van bekwaamheid - € 
15/m²

Dak- of zoldervloerisolatie

Rd-waarde min. 4,5 m² K/W
Uitvoering door een aannemer: € 4/m²

Twee nieuwe premies Fluvius:
    1. Zonnepanelen
    2. Labelpremie
    Meer info: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/2021

Vloer- of kelderisolatie uitgevoerd  
door een aannemer
Vloerisolatie op volle grond (Rd-waarde 2m² K/W) 
- € 6/m². Isolatie op plafond van de kelder (Rd-
waarde 2 m² K/W) - € 6/m²

Nieuwe Vlaamse asbestpremie
Vanaf 1 januari lanceert Vlaanderen nieuwe  
premies voor het verwijderen van asbest. Wie  
zijn huis isoleert en tegelijk asbest verwijdert,  

kan een premie krijgen.



 Procedure van registratie tot  
afleveren van het  
conformiteitsattest 

1.

2.
3.

4.

De eigenaar-verhuurder kan vanaf 1  
januari 2021 zijn huurwoning registreren  
via www.menen.be/formulieren/
registratieformulier-conformiteitsattest
Of via de QR-code rechts.

De technisch medewerkers nemen contact 
op om een vooronderzoek uit te voeren. Na 
het vooronderzoek ontvangt de eigenaar-
verhuurder het technisch verslag.

Na uitvoering van de werken vraagt 
de eigenaar-verhuurder schriftelijk 
een hercontrole aan.

Als de woning voldoet aan de 
Vlaamse Codex Wonen, wordt het 
conformiteitsattest afgeleverd.

 » Conformiteitsattesten met een 
eindscore van 0 tot 2 kleine gebreken 
van categorie I ontvangen het attest 
gratis en ontvangen bijkomend een 
kwaliteitslabel van de stad Menen.

 » Conformiteitsattesten met een 
eindscore van 3 tot 6 kleine gebreken 
van categorie I worden afgeleverd  
tegen een betaling van € 90.
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De technisch medewerkers voeren 
standaard één vooronderzoek en 
twee hercontroles uit. Per bijko-
mend onderzoek van de technisch 
medewerker moet € 30 betaald 
worden.

Indien de toegang tot de huurwoning 
tweemaal wordt geweigerd of er is 
niemand aanwezig, dan wordt het 
dossier stopgezet en € 30 aangere-
kend. In zo’n geval moet de aanvrager 
een nieuwe aanvraag indienen om zich 
in regel te stellen.



VEEL 
VOORKOMENDE

PROBLEMEN
De informatie in deze brochure is enkel bedoeld als leidraad bij het  
opsporen en herkennen van gebreken tijdens woningonderzoeken  

waarbij het technisch verslag van woningen gehanteerd wordt.
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1. Ontbreken van dakisolatie
Vanaf 1 januari 2015 worden er gebreken toegekend voor ontbrekende of 
onvoldoende dakisolatie.
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2. Ontbreken van dubbel glas
Vanaf 1 januari 2020 worden er gebreken toegekend indien 
de gecontroleerde woning niet voldoet aan de minimale 
vereisten.

Dubbel glas bestaat minimaal uit twee glasplaten die op 
een bepaalde afstand van elkaar luchtdicht met elkaar zijn 
verbonden, zodat een isolerende ruimte tussen de glaspla-
ten of spouw ontstaat.
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3. Ontbreken van een EPC-attest
Wie in Vlaanderen een woning, appartement, studio, ... publiekelijk te huur aanbiedt, moet vanaf 1 
januari 2021 verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.

Check of de geldigheidsdatum op uw EPC nog niet verstreken is. 
https://www.energiesparen.be/een-gepast-epc

4. Elektriciteit
Automatische differentieelschakelaar 
(aardlekschakelaar, verliesstroomschakelaar)

Een automatische schakelaar die vergelijkt of de stroom 
die een installatie via de fase (bruine kleur) opneemt 
even groot is als de stroom die via de nul (blauwe kleur) 
terugkeert. Indien deze twee stromen verschillend van 
grootte zijn is er sprake van een lekstroom, m.a.w. een 
stroom die naar de aarde wegvloeit (al dan niet door-
heen personen). Zodra de lekstroom een vastgestelde 
waarde (de zogenaamde gevoeligheid van de dif-
ferentieelschakelaar) overschrijdt, schakelt de differen-
tieelschakelaar de installatie uit. Dit toestel biedt dus 
een uitstekende bescherming tegen elektrocutie, tegen 
brandgevaar en tegen energieverspilling te wijten aan 
lekstromen. zonder aarding  

I >>> 30mA

verliesstroomschakelaar 30mA
I < 30mA
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Risico op elektrocutie door niet-afgeschermde onderdelen
(rechtstreekse aanraking mogelijk)

Bij elektrisch materiaal gevoed via 
een snoer, moet dit snoer een  
beschermingsgeleider (“aarding”) 
omvatten. Voorbeelden van toestel-
len klasse I zijn (de meeste) strijkijzers, 
broodroosters, elektrische waterko-
kers, wasmachines, droogkasten, 
koelkasten, enzovoort. Toestellen van 
klasse I moeten altijd geaard zijn.



Beschermingsvolume badkamer
In de verschillende volumes wordt het volgende elektrisch materi-
aal toegelaten  

volume 0

Alle elektrisch materiaal is  
verboden

volume 1

Enkel materiaal met een zeer lage 
veiligheidsspanning van ten hoog-
ste 12 volt mag  
worden gebruikt, gevoed door 
een veiligheidstransformator. Het 
voedingstoestel voor deze zeer 
lageveiligheidsspanning moet 
zich buiten de volumes 0, 1 en 2 
bevinden; mogen vast opgestelde 
toestellen voor de productie van 
sanitair warm water op laagspan-
ning worden gebruikt als ze een 
beschermingsgraad IPX4 hebben. 

IPX4 in het volume 1 bis

Enkel materiaal dat noodzakelijk is voor 
de werking van hydromassage wordt 
toegelaten.

IPX4 in het volume 2

Hetzelfde elektrisch materiaal mag gebruikt 
worden zoals in volume 1; Vast opgestelde 
verlichtingstoestellen op LS en ZLVS (≤ 12 V 
AC) mogen gebruikt worden – met inbegrip 
van deze ingebouwd in toiletkasten bestemd 
voor badkamers – evenals hun ingebouwde 
schakelaars, als ze minstens 1,6 m boven de 
vloer zijn gemonteerd; Vast opgestelde elek-
trische verwarmingstoestellen of ventilatoren  
op laagspanning van klasse II mogen worden 
gebruikt; Stopcontacten moeten achter een 
differentieel-schakelaar van max. 10 mA of 
achter een beschermingstransformator max. 
100 W (bvb. ingebouwd in badkamerkastjes.)  
geplaatst zijn.

IPX4 in het volume 3

Alle elektrisch materiaal is toegelaten.

IPX1

12

Volume 1

Volume 0

Volume 2

Volume 3

2,4 m

0,6 m

2,
25

 m
 (

A
 <

 0
,1

5 
m

)

2,
25

 m
 (

A
 >

 0
,1

5 
m

)

0,6 m

2,4 m

A
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5. Gas

Gasstop (gasdop): 
Een metalen geschroefde stop of dop. Vereist 
om - zelfs wanneer de gasmeter in gesloten 
stand verzegeld is - een aftakking waarop 

geen gastoestellen zijn aangesloten conform 
af te sluiten.

Gasleiding zonder stop
Risico’s op brand / ontploffing bij gas- 
installaties: een wachtleiding die niet  
afgesloten is door een metalen dop

Knelfitting met korte wartelmoeren (korte mof). 

Enkel geschikt voor waterleidingen.

Knelfitting met lange wartelmoeren (lange mof). 

Enkel geschikt voor gasleidingen.

Knelfitting
Knelfittingen of toebehoren, slechts toe-
gelaten voor koperen buizen. De wartel-
moer moet van het “verlengde” type zijn.

Onder: Knelfitting met lange wartelmoeren 
(lange mof) en geschikt voorgasleidingen. 

Boven: Knelfitting met korte wartelmoe-
ren (korte mof) en enkel geschikt voor 

waterleidingen.

PLT-fitting
Een PLT-buis moet altijd samen toegepast 

worden met de fittingen, de collectors, 
de klem voor equipotentiaalverbinding, 
de auto-vulkaniserende wikkelband of 

thermokrimpkous
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Gasstopkraan

Elk toestel moet voorafgegaan worden door 
een gasstopkraan. Goedgekeurde stopkranen 

zijn herkenbaar aan het  
keurmerk. 

AGB/BGV

Inbouwgastoestellen, kookplaten, ovens en 
dergelijke mogen absoluut niet met rub-

beren flexibels worden aangesloten. Achter 
of onder deze toestellen in een afgesloten 
ruimte kan het zeer warm worden waar-

door het rubber zal degraderen/ verkolen 
en ten slotte lekken. 

metalen RHT-slangen

Elastomeren slang
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6. CO-gevaar
Mogelijke oorzaken van CO-vergiftiging

Verwarmingsketel TYPE B
Toestel bestemd om te worden aangesloten 
op een afvoerkanaal waarbij de verbran-
dingslucht wordt ontnomen uit de installatie-
ruimte. De toestellen type B worden ook wel 
“toestellen met open verbrandingsruimte” of 
“open toestellen” genoemd. Ook gaskachels 
met open verbrandingsruimte, aangesloten 
op een schoorsteen, zijn gastoestellen van het 
type B. Voor dit toestel moet er een  
permanente beluchting zijn rechtstreeks in 
verbinding met de buitenlucht.

Een open verbrandingssysteem betrekt de 
verbrandingslucht uit de ruimte waar de 
haard staat. Bij dergelijke toestellen is het 
belangrijk dat de woning goed geventileerd 
wordt.

Verwarmingsketel TYPE C

Toestel met gesloten verbrandingsruimte 
waarvan de kring van de verbrandings-
producten hermetisch gesloten is t.o.v. de 
opstellingsruimte.

Deze toestellen worden ook wel “geslo-
ten toestellen” of “luchtdichte toestellen” 
genoemd.

Gesloten verbranding

1. Aanvoeren zuur-

stof van buiten

2. Afvoer verbran-

dingslucht door 

muurtoevoer

Open verbranding

2. Afvoer 

verbrandings-

lucht door 

muurdoorvoer

1. Aanvoer beno-

digde zuurstof uit 

woonruimte

1

1

2

2

1
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Doorstroomopening

Een niet-afsluitbare, permanente opening 
waardoor de lucht vrij van de ene naar de 
andere binnenruimte kan stromen, zonder 
afsluitingsrichting.

7. Vochtproblemen

Vochtproblemen kunnen meestal het gevolg zijn van  
slechte aansluitingen tussen bouwelementen onderling  
(vb. aansluiting van het dak met de schoorsteen), door plaat-
selijke gebreken (bv. los liggende of verschoven dakpannen) 
of door de verwering van bouwelementen (bv. verweerde 
ramen).

 Waarnemingen die kunnen wijzen op vocht zijn o.a.:
• vlekkerige (concentrische) en kringvormige verkleuring van de  
 bepleistering; effectieve waterindringing

• het loskomen van behang en afwerking aan de muurvoeten

• niet beperkt tot een enkele muur, maar doet zich voor bij de meeste  
 muren (zowel binnen- als buitenmuren)

• loskomend pleisterwerk (holle klank)

• beschadiging van mortel en baksteen

• schimmelgroei

• sporen van vocht of vochtplekken en aantastingen door schimmels  
 of zwammen.



18

8. Rookmelder
De installatie van rookmelders is verplicht op  
iedere bouwlaag en/of entiteit.

Aanbevolen plaatsen van installatie

• In de hal of de traphal op elk bewoond niveau van de woning, alsook in de kelder  

en op zolder (indien ‘dagelijks bruikbaar’ en vlot toegankelijk).

• Op de overloop die toegang verleent tot de slaapkamers (zo dicht mogelijk bij de 

slaapkamers) en de inkomhal die de hoofdingang verbindt met de rest van de 

wooneenheid.

• In de slaapkamers en de leefkamer.

Af te raden plaatsen van installatie

• In ruimtes van de woning waar rook, stoom of stof aanwezig is (bv. garage, keuken, 

verwarmingslokalen, badkamer,... ). Als er in deze ruimten brandrisico bestaat,  

wordt de rookmelder best geïnstalleerd net buiten de ruimte.

• Nabij een open raam, een ventilatieopening, een mechanische ventilator of  

daar waar het veel warmer is dan in de rest van het lokaal, zoals boven een  

radiator of een ander verwarmingstoestel.

• Voor een deur van de keuken of badkamer.

Een rookmelder (soms 
ook brandmelder  
genoemd) is een  

apparaat dat alarm 
slaat na detectie van 
rookdeeltjes die kun-

nen wijzen op een 
(beginnende) brand.
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9. Borstwering
Zodra er valgevaar is, moet er een borstwering voorzien worden,  

zodanig dat de personen die rondstappen of stilstaan in  
de nabijheid van een opening niet onverwacht zouden vallen.

“Dode lucht” ruimte de ideale plaats is in het midden van het plafond

ideale bevestigingsplaats Aanvaardbare bevestigingsplaats

op niet minder dan 30 cm  

van een zijmuur

minimum 30 cm

minimum 15 cm 

maximum 30 cm

Muurmontage op 

minstens 15 cm van 

het plafond



Handgreep op trappen

Handgrepen zijn noodzakelijk om steun te bieden voor het op en af lopen van een trap.
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MOGELIJKE
VOORKOMENDE
GEBREKEN
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DOE DE 
ZELF-CHECK!

Kijk zelf eerst na waar er eventueel 
gebreken zijn. Met behulp van de vol-
gende pagina’s kan je kamer per ka-
mer doorlopen en aanduiden wat er 
wel of niet in orde is. Zo weet je waar 
je mogelijk eerst herstellingen moet 
uitvoeren vooraleer je een controle 
aanvraagt bij de stad. Deze controles 
zijn immers niet gratis!

Het overzicht is louter indicatief en 
dient enkel als hulpmiddel om jouw 
woning te screenen. Twijfel je aan iets 
in jouw woning, dan kan je steeds raad 
vragen bij team Wonen. 
 

Verloop van de test:

Stap 1: Is je woning momenteel verhuurd? Laat  
de bewoner tijdig weten dat je jouw woning 
wenst te bekijken en spreek samen een gepast 
tijdstip af.

Stap 2: Eens je ter plekke bent, kan je met be-
hulp van de volgende pagina’s jouw woning 
doorlopen.

Stap 3: Vergelijk jouw woning met de  
opgesomde kwaliteitseisen uit de zelf-check.

Voldoet het onderdeel aan de  
normen? Zet je een vinkje.

Is er toch iets dat moet aangepakt 
worden? Kruis het aan.

Stap 4: Beoordeel jouw woning!

• Een huisje met een vinkje? Dit is in orde,  

je hoeft niets te herstellen.

• Een huisje met een kruisje? Sommige  

gebreken wegen zwaarder door:

Geel huisje: 
een klein gebrek

Bij minder dan 7 kruisjes is het niet 
noodzakelijk om te herstellen maar 
zeker aan te bevelen omdat het wel 
invloed heeft op het comfort van de 
bewoner.

Oranje huisje: 
een ernstig gebrek

Het is noodzakelijk om ieder on-
derdeel dat je hebt aangekruist te 
herstellen.

 

TECHNISCHE  
RICHTLIJNEN VOOR  
EEN 
WONINGKWALITEITS-
ONDERZOEK 

Handleiding  
bij de 
technische 
richtlijnen 

De basis van deze zelf-check is de  

handleiding ‘Technische richtlijnen  

voor een kwaliteitsonderzoek’,  

aangeboden door Wonen Vlaanderen. 

Meer informatie vind je via  

www.wonenvlaanderen.be
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Het dak

1
Het dak is voldoende geïsoleerd.
Dit moet visueel worden vastgesteld.

2
De structuur van het dak is niet aangetast.
Als de balken van het dak aangetast zijn, wijst dit op mogelijke problemen. 
Buigt de nok van het dak door dan is er sprake van structurele problemen.

De schouw

3 De schouw brokkelt niet af en dreigt niet om te vallen.

4 Er zijn geen scheuren in de schouw.

De ramen

5 Er is overal dubbele beglazing.

6 De ramen openen en sluiten goed.

7 De ramen zijn in goede staat en niet rot.

De voordeur

8 De woning is slotvast.

9
De woning is veilig en rechtstreeks toegankelijk. Als je eerst een andere 
woning moet doorkruisen om aan je eigen woning te komen, is ze niet 
rechtstreeks toegankelijk.

10 De woning heeft een eigen bus en bel.

De gevel

11 Er zijn geen scheuren of vervormingen in het gevelvlak.

12 Er zijn geen loszittende elementen aan de gevel.

Omhulsel in een woning
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Slaapkamer

Keuken Woonkamer

Badkamer

Berging

Zijn je stopcontacten voorzien van een aardingspen? 
Wees dan ook zeker dat ze effectief zijn aangesloten op het aardingsnet. 

Is dit niet het geval dan creëer je een vals gevoel van veiligheid.
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1. 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.

In de keuken zijn de stopcontacten geaard en zijn er 2 ter hoogte van het 
aanrecht.

In de badkamer is er een spatwaterdicht verlichtingsarmatuur.

In de badkamer staat een wasmachine/droogkast op min. 60 cm van het 
bad/douche.

In de zekeringskast is er minstens één differentieel/verliesstroomschakelaar 
voorzien en de kast is afsluitbaar.

Grote huishoudtoestellen (wasmachine, diepvries, boiler …) zijn aangeslo-
ten op een geaard stopcontact.

2. Verwarming en water ( co-vergiftiging)
In een ruimte die verwarmd wordt met een kachel is er een verluchtings- 
rooster voorzien (niet afsluitbaar en onderaan de muur).

De eigenaar is verplicht om 1 verwarmingstoestel te voorzien in 1 leefruim-
te. In de badkamer is verwarming niet verplicht.

Er is een verluchtingsrooster in de ruimte aanwezig waar een gasgeiser 
type B (open toestel) zich bevindt.

3. Gasinstallatie (ontploffing/brand)
Het gasfornuis, de gaskachel is aangesloten met de correcte flexibele 
darm. Welke darm is correct? Een type RHT (bestand tegen hoge tempe-
ratuur), voorzien van het label AGB/BGV. Kijk na of dit label vermeld wordt 
op de slang of de verpakking ervan. Er zijn geen zwarte, rubberen slangen 
toegelaten.

De gaskraan is bereikbaar voor de bewoner.

4. Rookmelders

Er is 1 rookmelder per bouwlaag aanwezig.

Technieken in een woning
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1 De kelder staat droog.

2 Op het gelijkvloers hebben de muren geen last van opstijgend vocht.

3 De vrijstaande buitengevels hebben geen last van doorslaand vocht.

4 In de badkamer is er geen schimmelvorming op muren en plafonds.

5 In woonlokalen is er geen schimmelvorming op muren en plafonds.

6 De dakgoten zijn in goede staat.

7 Regenafvoeren zijn vrij van bladeren en mos.

8 De dakbedekking van het platte dak is in goede staat.

9 Er ontbreken geen dakpannen of leien.

Vocht in een woning
Verluchten en ventileren is noodzakelijk!

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. M.a.w. je laat de vervuilde binnenlucht naar 
buiten stromen en vervangt die door verse buitenlucht. Door op een goede, continue manier te 
ventileren, verbeter je de kwaliteit van het binnenmilieu en bescherm en verbeter je je gezondheid.

Verluchten is het wijd openzetten van de ramen en deuren die in contact staan met de buiten-
lucht. Zo creëer je een korte, maar grote ‘frisse’ luchtstroom.

Let op! Condensatieproblemen ontstaan niet enkel door te weinig verluchten of ventileren. Er is  
mogelijks ook een structureel probleem (onvoldoende isolatie, geen verluchtingsmogelijkheden…).

Hoe beoordeel je een vochtprobleem?

• Indien het vocht zeer plaatselijk is en maar een kleine  

oppervlakte heeft, is het vochtprobleem niet algemeen.

• Indien het vocht voorkomt op meerdere plaatsen of het  

heeft een grote oppervlakte, is het vochtprobleem algemeen.
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In de slaapkamer

1 Er is een opengaand raam om de slaapkamer te verluchten.

2
Er is voldoende natuurlijke verlichting.

3 De vloerbedekking is niet beschadigd.

4 De plafondafwerking is niet beschadigd.

5 De muurafwerking is niet beschadigd.

In de woonkamer

1 Er is een opengaand raam om de woonkamer te verluchten.

2 Er is voldoende natuurlijke verlichting.

3 De vloerbedekking is niet beschadigd.

4 De plafondafwerking is niet beschadigd.

5 De muurafwerking is niet beschadigd.

Woon-en slaapkamer
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In de keuken

1 Er is een opengaand raam om de keuken te verluchten.

2
Het water uit de gootsteen moet drinkbaar zijn.
De gootsteen is voorzien van koud en warm water.

3 De gootsteen is voorzien van een geurafsnijder (sifon).

4 De keuken heeft een minimum vrije hoogte van 180cm.

Keuken

Zijn je stopcontacten voorzien van een aardingspen? 
Wees dan ook zeker dat ze effectief zijn aangesloten op het aardingsnet. 

Is dit niet het geval dan creëer je een vals gevoel van veiligheid.
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In de badkamer

1
Het water in de badkamer moet drinkbaar zijn.
Het bad of de douche is voorzien van warm en koud water.

2 Er is voldoende verluchting.

3 De vloerbedekking is niet beschadigd.

4 De badkamer heeft een minimum vrije hoogte van 180cm.

5 Het toilet is in goede staat en werkt naar behoren.

6 Het toilet is afgescheiden van een ander woonlokaal.

7 De badkamer is vorstvrij.

8 De muurafwerking is niet beschadigd.

9 De plafondafwerking is niet beschadigd.

Badkamer
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