
 

WAW kot   kamerreglement 
Algemene schikkingen 

Deze algemene schikkingen zijn aanvullend op de huurovereenkomst en maken er integraal deel van uit 

 

Art.1: Het is verboden te roken op de kamer/studio of enige andere daad te stellen die tot brand zou kunnen 

leiden. In elk van bovenvermelde gevallen wijst de verhuurder elke verantwoordelijkheid af, ook tegenover 

derden. Bij vaststelling van inbreuk zullen de kosten aangerekend worden, dit om de schade die het roken in de 

ruimte aanricht te vergoeden alsook de kosten van interventie door derden bij brandalarm. 

Art.2: Bij het verlaten van de kamer/studio dienen steeds alle ramen gesloten te worden teneinde waterschade 

door regen te voorkomen. Kosten ter herstelling van schade ten gevolge van het niet naleven van deze regel zijn 

ten laste van de huurder. 

Art.3:Aan de muren mogen enkel versieringen aangebracht worden op de magneetstrips. 

Art.4:De huurder kan geen huurvermindering of vergoeding eisen wegens het tijdelijk wegvallen van water, 

elektriciteit, verwarming e.d. 

Art.5:Eventuele bijkomende meubelen en uitrusting die aanwezig zijn op de kamer en vermeld  op de  

plaatsbeschrijving behoren toe aan de kamer/studio en mogen deze nooit verlaten. 

Art.6: Het is ten strengste verboden gaten te boren in muren en douchecabine. Kosten ter herstelling van schade 

ten gevolge van het niet naleven van deze regel zijn ten laste van de huurder. 

Art7: In de kamer bevind zich een ijskast met handleiding. De ijskast dient voldoende verluchting te hebben aan 

de achterkant (10 cm van de muur) en mag niet in de zon geplaatst worden. Bij verplaatsing mag ze niet meer 

dan 45° schuin gehouden worden en mag ze pas na 24u terug aangesloten te worden. Bij einde huur dient de 

ijskast volledig leeg te zijn en met een zacht detergent gereinigd te zijn. 

Art.8:Defecten, klachten, opmerkingen of uit te voeren herstellingen moeten door de huurder onmiddellijk gemeld 

worden aan de verhuurder of zijn volmachtdrager opdat ze snel behandeld kunnen worden. In geval de huurder in 

gebreke blijft , zijn alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de huurder.                                                

Emailadres:  _______________________________________  tel:  ______________________________ 

Art.9: Indien de kamer/studio onbewoonbaar is door overmacht (waterschade, brand) kan de huurder geen 

schade eisen voor de periode van onbewoonbaarheid. 

Art.10:Bij verlies van sleutels dienen deze bijgemaakt te worden door de syndicus aangezien het speciale 

veiligheidssleutels betreft . Het verlies dient onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder aangezien het 

bijmaken enkele weken duurt. De kosten van het bijmaken zijn ten laste van de huurder. Bij ontvangst van  

nieuwe sleutels dienen deze contant betaald te worden. Bij het niet terug bezorgen van alle sleutels bij de 

“plaatsbeschrijving uit” worden de kosten aangerekend voor het plaatsen van een nieuw slot in de eindafreken ing. 

Art.11: de persoonlijke inboedel van de huurder is niet verzekerd door de verhuurder. Dit valt doorgaans onder 

de polis van de ouders maar moet wel gemeld worden bij hun verzekeringsmaatschappij. 

Huuradres:   WAWkot Mertens en Torfsstraat 27, 2018 Antwerpen 

Naam:___________________________________________ 

Kamer/studio nr.: ________________ 

Antwerpen, Datum: ________________ 

De Huurder    Ouders/ Voogd                             Verhuurder 

 

…………………..   …………………                            …………………. 

                                                                      


