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Wat moet u doen 
bij een technisch probleem? 

Ik heb een probleem vastgesteld 
en weet wat het is dankzij dit boekje : 

1  doe ik er wat aan

2  doet de Zuiderhaard er wat aan 

3   doet de Zuiderhaard er wat aan en  
zal het uitgevoerde werk mij aanrekenen

In geval 2 of 3, neem ik contact op met de technische dienst van 
de Zuiderhaard
> per telefoon op 02/536 88 58
> per mail naar technique@foyerdusud.be
>  bij het onthaal tijdens de openingsuren raadpleeg onze site 

www.foyerdusud.be
Opmerking: 
Huurschade is altijd ten laste van de huurder
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GIDS VOOR DE REGELING VAN DE TUSSENKOMSTEN 
EN HERSTELLINGEN IN DE WONINGEN

Voorwoord
Het doel van onderhavig document is om de omvang 
van alle prestaties ten laste van de Zuiderhaard te 
formaliseren in het kader van de talrijke aanvragen tot 
tussenkomst die we ontvangen via de verschillende tot 
de huurders beschikbare kanalen (telefoon, onthaal, 
sociale dienst...).

Deze bevat dus een samenvatting van alle wetteksten, 
overeengekomen documenten, conclusies van juris-
prudentie op het vlak van huurschade, maar wil ook 
het beleid weergeven op het vlak van bijstand voor de 
huurders en het behoud van kwaliteitsvolle gebouwen 
en woningen van de Zuiderhaard.

De prijs van de werken uitgevoerd door de Zuiderhaard 
en aangerekend aan de huurders zijn forfaitair. Deze 
worden vastgesteld rekening houdend met de volgende 
factoren:
•  Arbeidskracht voor de uitvoering van bepaalde werken;
•  Kostprijs van de benodigdheden werkelijk betaald 

door de Zuiderhaard;
• Forfaitaire reiskostenvergoeding.

De volgende pagina’s hebben als doel om concrete ant-
woorden te geven aan de meest gestelde vragen over 
het onderhoud van een woning en de eventuele herstel-
lingen. Het gaat hier om algemene aanwijzingen.

De inhoud van deze gids heeft het voorwerp uitgemaakt 
van het akkoord van het uitvoerend comité van de Zui-
derhaard van 22/11/2017 – Beslissing 2017 – 095. 
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Verdeling van de herstellingskosten
In het kader van de traditionele definitie van in de wo-
ningen uit te voeren herstellingswerken, d.w.z. ten laste 
van de pachter (huurder) of ten laste van de verpachter 
(verhuurder) stellen we drie categorieën vast

1.  De werken ten laste van de huurder (door zijn toe-
doen of zoals beschreven door het burgerlijk wetboek 
en de referentiedocumenten);

2.  De werken ten laste van de eigenaar die de Zui-
derhaard verplicht is uit te voeren als verpachter en 
eigenaar;

3.  De werken ten laste van de huurder waarbij het 
volgens ons evident is dat wij ze voor onze rekening 
moeten nemen om de kwaliteit van de woningen te 
handhaven;

Het onderhoud van de technische installaties die 
gewoonlijk ten laste van de huurder zijn (verwarming, 
groenvoorzieningen...) worden geregeld via een verde-
ling in de huurlasten en maken niet deel uit van onder-
havig document.

 Goed om te weten:
Het algemene principe van een verantwoorde bewoning 
is het volgende:
•  De huurder verbindt zich tot het bewonen van de ge-

huurde woning als een goede huisvader. Hij moet het 
gewone onderhoud, alsook de kleine herstellingen te 
zijnen laste uitvoeren. Alvorens veranderingen aan te 
brengen aan zijn woning dient de huurder zijn huisves-
tingsmaatschappij op de hoogte te brengen en diens 
goedkeuring te bekomen. In geval van schade ten gevol-
ge van deze werken zullen de herstelkosten te zijnen las-
te zijn. In ieder geval mag de huisvestingsmaatschappij 
eisen dat de woning terug in zijn oorspronkelijke staat 
terugbezorgd wordt.

• Aan zijn kant zal de eigenaar de herstellingen op zich 
nemen ten gevolge van normale slijtage, ouderdom, over-
macht of gebreken aan het gebouw.
Een garantieperiode van twee jaar zal starten op de datum 
van het opstellen van de plaatsbeschrijving bij intrede.
In het geval dat huurschade vastgesteld wordt door de 
Zuiderhaard zal de herstelling hiervan altijd ten laste van 
de huurder zijn.
Indien de Zuiderhaard die nodig acht, zullen de werken 
uitgevoerd en aangerekend worden aan de huurder. 
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Belangrijke definities:
Goede huisvader  
De huurder moet verantwoord omgaan met de woning 
die hem toevertrouwd werd alsof die van hem is. Hij 
moet zich gedragen als een vooruitziend en zorgvuldig 
persoon.

Normale slijtage  
Schade die voorkomt ook al gebruikt de huurder de 
woning als een goede huisvader.

Ouderdom  
Onvermijdelijke slijtage of schade die het gevolg is van 
de tijd (en die het ding onbruikbaar maakt).

Overmacht 
Uitzonderlijke gebeurtenis waar men niks aan kan doen. 
Onvoorspelbare, onweerlegbare en externe gebeurte-
nis.

Bibliografie
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SWL, 2013. 32 pagina’s.
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1 - ELEKTRICITEIT
LIFTEN

  De uitvoering van grote herstellingen en 
pechverhelping: kabels, motoren, oude 
onderdelen…

 

 Iedere storing meteen melden.

 

FORNUIS – OVEN – KOOKPLAAT
  Het gratis ter beschikkingstelling brengt 
met zich mee dat geen van de partijen iets 
verschuldigd is tegenover de andere in ge-
val van niet-functioneren van de toestellen

  

  Gepaste producten voor het onderhoud 
gebruiken

  Gloeilampen, drukknoppen, voegen...  
vervangen

B I N N E N
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1 - ELEKTRICITEIT
ROOKMELDERS

  Bij definitieve panne (levensduur van 5 of 
10 jaar) vervangen

 

  Rookmelders moeten afgestoft worden

  Testen regelmatig uitvoeren

  De Zuiderhaard bij storing waarschuwen

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
  Niet-conforme installatie herstellen of ver-
vangen 

  Schakelaars en stekkers, (hoofd)zekeringen, 
gloeilampen en lampfittingen vervangen

  Bekleding, barsten herstellen ten gevolge 
van het demonteren van installaties uitge-
voerd door de huurder. Deze werken wor-
den uitgevoerd na de plaatsbeschrijving bij 
uittrede en worden in mindering gebracht

In geen enkel geval zal de huurder de bestaande instal-laties mogen veranderen en/of uitbreiden
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1 - ELEKTRICITEIT
DEURTELEFOONS – VIDEOFOONS – DEURBELLEN

  Defecte onderdelen vervangen   De hoorn, standaard en snoer schoonma-
ken en onderhouden

 Kapotte onderdelen vervangen
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2 - LOODGIETERIJ
INDIVIDUELE WATERVERZACHTERS – FILTERS – WATERBEHANDELINGSTOESTELLEN
  Defecte onderdelen vervangen   Wanneer het nodig is, regelmatig de toe-

stellen onderhouden en schoonmaken

  Zout bijvullen in het zoutvat van de indivi-
duele waterverzachters

  Kapotte onderdelen vervangen

BOILER
  Veiligheidsgroep van de boiler, de thermo-
staat en de weerstand vervangen

  Bij het niet of slecht functioneren vervangen

  Tegen vorst beschermen

  De temperatuur regelen

  Zout bijvullen in het zoutvat van de indivi-
duele waterverzachters

  Ventielen en afsluitkranen controleren en 
gebruiken

      



B I N N E N 13

Werken uitgevoerd door  
      de            

Werken uitgevoerd door 
         de         HUURDER

IN
HO

UD

IN
HO

UD

2 - LOODGIETERIJ
WATERLEIDINGEN EN BUIZEN

  Lekken herstellen ten gevolge van slijtage 
of van moeilijk bereikbare leidingen

  Overgangsstukken en defecte kranen ver-
vangen

  Grote herstellingen uitvoeren

  Regelmatig de ventielen en afsluitkranen 
gebruiken

  De goede afvoer en lozing van de afvoer-
buis, goten en sifons controleren

  Water afsluiten bij lange afwezigheden

  Tegen vorst beschermen

  Schade herstellen veroorzaakt door het 
gebruik van ongeschikte producten

  Schade herstellen veroorzaakt door een ver-
stopping in een afvoerbuis (privégedeelte)

HEETWATERTOESTEL

 

  Regelmatig laten onderhouden, schoon-
maken en ontkalken door een professional, 
conform de beschikkingen van het huurcon-
tract of de onderhoudsinstructies
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2 - LOODGIETERIJ
SANITAIRE INSTALLATIE – KRANEN – DOUCHE/BAD/WC

  Defecte toestellen vervangen en herstellen

 

  Met gepaste producten legen, schoonma-
ken en onderhouden

  Kalk, vlekken en sporen van alle aard 
schoonmaken

  De straalbrekers regelmatig schoonmaken

  De filters, straalbrekers en ventielvoegen, 
de kranen en waterspoeling vervangen

  De voegen, scharnieren, toiletzittingen en 
-deksels vervangen

  De knoppen van de waterspoelingen ver-
vangen

  Regelmatig de kranen, ventielen en afsluit-
kranen gebruiken

  De soepele voeg rond wasbakken, bad-
kuipen, douches en wastafels vervangen 
(sanitaire siliconenkit)

  De klokdichting en vlotter van de wc ver-
vangen
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3 - VERWARMING
CENTRALE VERWARMING

  De defecte ketel en brander vervangen en 
grote herstellingen uitvoeren

  Indien defect, de kamerthermostaat vervan-
gen

  De installaties beschermen

  Beschermen tegen vorst, sifon voor con-
densafvoer controleren en ontstoppen

  Opletten om de installaties niet te overladen

  De ventilaties niet afsluiten

  De kranen, ventielen, waterdruk, expansie-
vaten en veiligheidsgroepen controleren en 
onderhouden 

RADIATOREN – THERMOSTATISCHE VENTIELEN
  Vervangen van de defecte onderdelen

 

  Radiatoren ontluchten

  Kapotte onderdelen vervangen
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3 - VERWARMING
NATUURLIJKE VENTILATIE EN TOESTELLEN MET DUBBELE STROMING

  Defecte onderdelen vervangen   De gehuurde lokalen regelmatig luchten en 
voldoende verwarmen

  De kokers niet afsluiten
  De opening van de kokers controleren
  De kokers controleren en schoonmaken
  De staat van de filter in de ventilatiegroep 

controleren (2 keer/jaar) en stofzuigen in-
dien nodig
  Regelmatig laten onderhouden en schoon-
maken door een professional, conform de 
beschikkingen van het huurcontract of de 
onderhoudsinstructies (minimum 2 keer/
jaar)
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4 - SCHRIJNWERKEN
KASTEN

  Gebroken of door water beschadigde on-
derdelen herstellen of vervangen 
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4 - SCHRIJNWERKEN
RAMEN – DEUREN

  Schade veroorzaakt door overmacht herstel-
len. Het geval van overmacht dient bewe-
zen te worden aan de hand van een PV 
opgesteld door de politie (diefstal, vandalis-
me) zodat de Zuiderhaard de herstelling ten 
laste neemt

  Vervangen bij slijtage

  De toegankelijke en/of openende binnen- 
en buitenoppervlakten schoonmaken

  Al het hang- en sluitwerk onderhouden en 
smeren (sloten, cilinders, grendels, scharnie-
ren, klinken...)
  Gebroken onderdelen herstellen of vervan-
gen. Snijden, houwen en boren zijn verbo-
den

  Geen enige verandering van de zogenaam-
de “brandwerende deuren” wordt toegela-
ten (o.a. de plaatsing van een kijkgaatje)
  Het terug in staat brengen na het plaatsen 
van een slot, het snijden of houwen in de 
deuren wat zou kunnen leiden tot de ver-
vanging van het gehele deurblad
  Herstellen en vervangen (indien geen be-
wijs van overmacht aan de hand van een PV 
opgesteld door de politie (diefstal, vandalis-
me))
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4 - SCHRIJNWERKEN
GLASWERK

  Schoonmaken - vervangen bij breuk

  Geverfde of geplakte versieringen wegha-
len

TRAPPEN
  De structuurelementen herstellen    Normaal onderhouden met aangepaste 

producten
  Bij het vertrekken de verf, tapijten (of enige 

andere bekleding) op de treden weghalen, 
en terug in staat brengen
  De losgekomen spillen (paaltjes) en trapleu-
ningen herstellen
  Andere beschadigingen dan die ten gevol-
ge van normale slijtage herstellen
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5 - HANG-EN-SLUITWERK
SLEUTELS > Het gaat om alle sleutels (binnen en buiten)

  De cilinders en sleutels vervangen bij verlies 
of diefstal van de sleutels

  De ontbrekende sleutels terugbetalen bij 
het einde van het huurcontract

HANG-EN-SLUITWERK – KLINKEN – GRENDELS
  Vervangen in geval van defect en wanneer 
de huurder niet aansprakelijk is

  Al het hang- en sluitwerk herstellen, onder-
houden en smeren (sloten, cilinders, gren-
dels, scharnieren, klinken...)



B I N N E N 21

Werken uitgevoerd door  
      de            

Werken uitgevoerd door 
         de         HUURDER

IN
HO

UD

IN
HO

UD

6 - RUWBOUW
KELDER

  Schoonmaken en legen bij het einde van 
het huurcontract

  Onderhouden

 

SPIJKERS – HAKEN – SCHROEVEN
  Alle bevestigingen weghalen en de gaten 

binnen dichten

 

PLEISTERLAAG – PLAMUUR
  Ten gevolge van waterinsijpeling herstellen 
(behalve indien de huurder dit niet heeft 
gemeld)

 

  Schade herstellen

  Advies aanvragen bij de huisvestingsmaat-
schappij over de te gebruiken materialen

  Alle bevestigingen weghalen, beschadigin-
gen en gaten herstellen
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6 - RUWBOUW
FAIENCE WANDTEGELS

   Schoonmaken

  Gaten herstellen

  Soepele voegen onderhouden en herstellen 
(silicone)

DAKVENSTERS (“Velux”)
  Voor handmatige modellen: zelfde als ra-

men

  Voor elektrisch bediende modellen, de 
batterijen vervangen

WATERINSIJPELING
  Lekken aan het dak, aan de afvoerbuizen of 
andere verborgen onderdelen herstellen

  Lekken aan zichtbare onderdelen of soepele 
voegen van het bad of douche herstellen
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6 - RUWBOUW
SCHIMMELS

   Alle vlekken van schimmelvorming schoon-
maken

  Luchten en stokenMURS

WANDEN
  Beschadigde plafonnering en grote barsten 
veroorzaakt door structurele gebreken aan 
het gebouw herstellen

  Kleine barsten herstellen

Decoratieve plafonnering is verboden  
(gestructureerde bepleistering)
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6 - RUWBOUW
BEHANG

  Afstoffen, schoonmaken en weer vastlijmen

  De kosten voor het weghalen van behang 
en herstellen van plamuur terugbetalen bij 
schade veroorzaakt door de huurder

VLOERBEKLEDING
  Vervangen indien onbruikbaar   Schoonmaken en onderhouden

  Vervangen indien beschadigd door de  
huurder

Wandbekledingen opstapelen of behang 

verven is verboden

Glasvezel plaatsen zonder de goedkeuring 

van de huisvestingsmaatschappij is verboden

Tegels in polystyreen, kurk... (alle sierele-

menten) zijn verboden
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1 - ELEKTRICITEIT
PRIVE-ANTENNES

  De juiste bevestiging controleren

  De muren of werken herstellen nadat anten-
nes verwijderd werden

  Alle beschadigingen veroorzaakt door het 
plaatsen van antennes herstellen

27

Het plaatsen van (schotel-)anten-

nes is gebonden aan de van kracht 

zijnde gewestelijke regle
menteringen en 

die van de huisvestingsmaatschappij. 

(Het is verboden om gaten te boren in 

het raamwerk voor de kabels of om op 

het dak te plaatsen)

HR Art. 20 - Het is verboden tele-

visie-, schotel- en radioantennes op 

de gevel of op het dak van huizen en 

appartementsgebouwen of op de muur 

en wand van terrassen te plaatsen
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2 LOODGIETERIJ
TOEZICHTPUT – GOOT – RIOLERING

  Bij slijtage of beschadiging herstellen of 
vervangen

  Het traliewerk bij slijtage vervangen

  Alle beschadigingen melden aan de eige-
naar (gebroken leiding, lekkage...)

  Sterfputten en goten onderhouden, 
schoonmaken en reinigen

  Water in sterfputten gieten bij slechte geuren

  Regelmatig de afvoeren van privé-terrassen 
schoonmaken en ontstoppen

  In gebouwen met meerdere appartemen-
ten worden de werken voor het schoonma-
ken en ontstoppen door de Zuiderhaard 
geregeld en zijn ten laste van de huurders 
als gemeenschappelijke kosten (verticale 
leidingen)

  Leidingen schoonmaken en ontstoppen.  
De huurder is verantwoordelijk voor ver-
stopte goten veroorzaakt door voorwerpen 
of vet (horizontale leidingen)
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4 SCHRIJNWERKEN
RAMEN – DEUREN

  Het in staat herstellen van verf na slijtage of 
natuurlijke verandering

  Schade veroorzaakt door overmacht herstel-
len

  Het geval van overmacht dient bewezen te 
worden aan de hand van een PV opgesteld 
door de politie (diefstal, vandalisme) zodat 
de Zuiderhaard de herstelling ten laste 
neemt

  Randvoegen vervangen

  Vervangen bij slijtage

  De toegankelijke en/of openende binnen- 
en buitenoppervlakten schoonmaken

  De kleine afvoergroeven van de ramen 
schoonmaken en ontstoppen

  Regelmatig de openende delen gebruiken 
teneinde het vastzitten te vermijden

  Al het hang- en sluitwerk onderhouden en 
smeren (sloten, cilinders, grendels, scharnie-
ren, klinken...)

  De ventilatie van het raamwerk niet verstop-
pen en ze ontstoppen indien nodig

  Gebroken onderdelen vervangen of her-
stellen indien veroorzaakt door gebrek aan 
onderhoud of verkeerd gebruik 



30

Werken uitgevoerd door  
      de            

Werken uitgevoerd door 
         de         HUURDER

IN
HO

UD

5 HANG-EN-SLUITWERK
BALUSTRADE – LEUNING

  Het terug in staat herstellen van de verf   Regelmatig schoonmaken en onderhouden

  Problemen met bevestiging melden aan de 
huisvestingsmaatschappij
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5 HANG-EN-SLUITWERK
BRIEVENBUS

  Het in staat herstellen van verf na slijtage 
of natuurlijke verandering

  Schade veroorzaakt door overmacht her-
stellen

  Het geval van overmacht dient bewezen te 
worden aan de hand van een PV opgesteld 
door de politie (diefstal, vandalisme) zodat 
de Zuiderhaard de herstelling ten laste 
neemt

  Vervangen bij slijtage

  Regelmatig legen

  De sloten, scharnieren, hangslot onderhou-
den en smeren

  Gebroken of defecte cilinders vervangen

  De huurder is verantwoordelijk in geval van 
diefstal of verlies van de sleutel

HEKWERK – DEURTJE
  Het terug in staat herstellen van de verf   Regelmatig schoonmaken en onderhouden

  Problemen met bevestiging, slijtage...  
melden aan de huisvestingsmaatschappij
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5 HANG-EN-SLUITWERK
LUIKEN

  Vervangen bij slijtage   Het mechanisme onderhouden en de mobie-
le onderdelen smeren

  Het lint vervangen bij slijtage

  De oproller of elektrische bediening vervan-
gen
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6 RUWBOUW
LUIFELS

  Dakpannen, zinkbedekkingen... vervangen   Schoonmaken en onderhouden

 

BALKONS
  Het ruwbouw herstellen

 

  Schoonmaken en onderhouden, inbegre-
pen de sifons en sterfputten

 Ontstoppen en reinigen indien nodig

Opgelet op bloembakken, dozen... die vlek-
ken laten!

DAKGOTEN – REGENGOTEN
  Lekken melden aan de eigenaar
  Dak- en regengoten schoonmaken en 

reinigen. Werken uitgevoerd door de 
Zuiderhaard ten laste van de huurder in de 
gemeenschappelijke kosten
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6 RUWBOUW
GROENHEKKEN

  Alle dode heggen vervangen, tenzij dat het 
gevolg is van nalatigheid van de huurder

  Snoeien (max. 1m50 hoog en circa 50 cm 
breed volgens het gemeentelijke regle-
ment) en de heggen onderhouden langs de 
3 zijden en uiteinden

  Niet toegelaten beplantingen weghalen bij 
het einde van het huurcontract

TUINEN EN PRIVE GROENZONES VAN DE WONING
  Snoeiing van hoogstambomen  Bomen snoeien, inkorten en onderhouden

  Stelen van heggen snoeien, inkorten, ver-
vangen indien nodig

  Bomen tegen rupsen, mos en korstmos 
beschermen

  Gras maaien en grasmaaisel verwijderen
  Niet toegelaten beplantingen zijn verboden
  Let op het respect van de lokale en gewes-

telijke reglementeringen
  Onkruid en dode bladeren verwijderen
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6 RUWBOUW
DAKEN VAN HUIZEN

  Bij slijtage of beschadiging herstellen of 
vervangen

  De Velux, daklantaarns, lichtkoepels en dak-
raampjes onderhouden, smeren en gebrui-
ken

  Schoon houden, groene aanslag verwijde-
ren aan de buitenzijde (indien deze bereik-
baar is)

PRIVE-STOEPEN
  Onbegaanbare stoepen herstellen

  Sneeuw en ijzel van de stoep weghalen bij 
de gebouwen met een conciërge

 

  Stoepen schoonmaken, inbegrepen de 
gootstenen

  Sneeuw en ijzel verwijderen

  Onkruid tussen de voegen verwijderen
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COMPAGNONS DÉPANNEURS VZW

 SOORTEN WERKEN 
Werken: verven, behangen, verwarming (convector), 
loodgieterij, elektriciteit; verhuizingen (enkel het vervoer 
indien de wagen beschikbaar is, geen personeel voor 
laden/lossen).
Opslag/aankoop meubels: het publiek kan meubels, 
vaat, huishoudapparatuur, pannen tegen zachte prijzen 
kopen.

DOELGROEP 

personen met een laag inkomen

ADRES 
Ijskelderstraat 37 - 1060 Sint-Gillis 
✆	02/537.51.30
 02/539.46.39
Permanentie : van maandag tem vrijdag  
van 9u30 tot 12u
E-mail : bruxelles@compagnonsdepanneurs.be  

LES PETITS BOULOTS DE BOULOT VZW

 SOORTEN WERKEN 
een ruit vervangen, behangen, betegelen, stukadoren, 
metselen, depanneren met elektriciteit en verwarming, 
“Ikea-type” meubels monteren, luiken monteren, wo-
ningen opknappen, verhuizingen (lift + personeel).

DOELGROEP 

iedereen, maar met voorrang aan personen met een 
laag inkomen (OCMW, werkloos...), senioren, personen 
met een handicap, personen in moeilijkheden

ADRES 
Fransmanstraat 131 - 1020 Brussel    
✆		02/217.48.70 - 02/217.24.62
	02/215.15.79
Permanentie  : van maandag tem vrijdag van 8u00  
tot 16u00 
E-mail  : boulot.asbl@scarlet.be 

LIJST VAN VERENIGINGEN VOOR WERKEN/VERHUIZINGEN TEGEN ZACHTERE PRIJZEN

V E R E N I G I N G E N
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ENTRAIDE ET CULTURE VZW (VORST)

 SOORTEN WERKEN 
verven, behangen, kleine onderhoudswerken, diverse 
herstellingen, ruiten wassen, binneninrichting, tuinwer-
ken, kleine verhuizingen

DOELGROEP 

personen met een laag inkomen, senioren, personen 
met een handicap...

ADRES 
Van Volxemlaan 525 - 1190 Brussel   
Contactpersoon : Heylemans René 
✆	02/539.43.60
	02/539.43.70
E-mail : secretariat@entraideetculture.be 

ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE : PETITS BOULOTS

 SOORTEN WERKEN 
verven, verhuizingen, grote schoonmaak na een verhui-
zing of voor woonhygiënische problemen, depanneren 
in de buurt, thermische binnenisolatie

TELEFONISCHE PERMANENTIE 
van 9u tot 13u en van 14u tot 17u

DOELGROEP 

voor personen met een laag inkomen of met een zwak-
heid:
indien de persoon gevolgd wordt door een sociale 
dienst is het beter dat deze laatste de aanvraag indient

ADRES 
Slachthuislaan 27 - 1000 Brussel
✆	02/548.98.00
	02/502.49.39
E-mail petitsboulots@tele-service.be 
www.guidesocial.be/tele-service 
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BRICOTEAM VAN EVA VZW

 SOORTEN WERKEN 
kleine herstellingen & renovaties, verven, kleine wer-
ken, betegelen, elektriciteit, loodgieterij...

ADRES 
Vooruitgangstraat 323 - 1030 Brussel    
✆	02/274.01.95
	02/274.01.91
E-mail : secretariat@evavzw.net

ECO&CO / ECO-ARBEIDERS

 SOORTEN WERKEN 
kleine werken i.v.m. energiebesparingen (kraan herstel-
len, deuren en ramen isoleren, wc-spoeling, enz.) 

DOELGROEP 

gevolgd worden door de CAFA voor een schuldbemid-
deling, of de 2 volgende voorwaarden vervullen:
•  personen met een laag inkomen (equivalent leefloon 

+ 10%);
•  personen die hebben deelgenomen aan de workshops 

van deze dienst. Een bezoek zal gepland worden 
teneinde een audit uit te voeren gericht op energiebe-
sparingen en teneinde na te gaan of de tussenkomst 
van een eco-arbeider nodig is.

Het werk van de eco-arbeider is gratis. 

ADRES 
Fortstraat 33 - 1060 Sint-Gillis 
✆	02/533.95.90
E-mail : eco&co@cpasstgilles.irisnet.be 

V E R E N I G I N G E N
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CASABLANCO VZW

 SOORTEN WERKEN 
stukadoren, schrijnwerken, plaatsen van wanden en 
kasten, thermische en geluidsisolatie, deklaag en bete-
gelen, verven, vloerbekleding (vinyl, parket, linoleum). 
Geen werken aan elektriciteit, loodgieterij of verwar-
ming 

ADRES 
François Malherbelaan 42 - 1070 Brussel 
✆	02/527.57.75
	02/527.49.43
E-mail : info@casablanco.be 

RÉGIE DE QUARTIER VZW

 SOORTEN WERKEN 
renovatie- en afwerkingswerken in het kader van grote 
of kleine renovaties en gevelbewerkingen, afwerkingen, 
verven, bepleisteren, betegelen en vloerbekleding, 
verwarming, raamwerk. Geen kleine renovaties

DOELGROEP 

personen met een laag inkomen

ADRES 
Vestje 7 - 1000 Brussel    
✆	02/512.47.88 ou 0476/30.20.91
	02/512.36.12
E-mail : info@regiedequartier.be
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HET DUWTJE – OCMW SINT-PIETERS WOLUWE

 SOORTEN WERKEN 
verhuizingen, tuinieren, kleine werken (verven, behan-
gen...), huishoudelijke hulp
Meer informatie : geen zware werken in de woning

DOELGROEP 

personen met een laag inkomen van alle Brusselse 
gemeentes

ADRES 
Stoeterijlaan 100 - 1150 Brussel
✆	02/762.66.49
Van maandag tem vrijdag 
van 8u tot 12u en van 13u tot 16u30
Op vrijdag van 8u tot 13u30

LA ROSÉE - SINT-VINCENTIUSVERENIGING

 SOORTEN WERKEN 
verhuizingen en korte vervoer (bv. een meubel...), liften 

ADRES 
Dauwstraat 7- 9 - 1070 Anderlecht    
✆	02/523.30.25

LA POUDRIÈRE

 SOORTEN WERKEN 
weghalen van meubels in goede staat (beschikt niet 
over een lift)
+ tweedehandswinkel (kleding, meubels, boeken, spul-
letjes…)

ADRES 
Kruitmolenstraat 60-64 - 1000 Brussel    
✆	02/512.90.22 
	02/512.32.86



42

IN
HO

UD

NET BRUSSEL

 SOORTEN WERKEN 
ophaling van grof huisvuil aan huis oude huishoudappa-
ratuur, sofa, matras, tafels... (opgelet: geen groen afval, 
puin, giftige producten, bouw- en renovatieafval)

DOELGROEP 
voor ieder gezin een keer per jaar

PRIX  
3 m³ gratis; €27,23 per extra m³,  
5 m³ maximum

ADRES 
✆	0800/981.81 u dient de hoeveelheid in te schatten, 
en het soort afval te melden tijdens het boeken (tussen 
15 en 21 werkdagen op voorhand)
Site : http://www.netbrussel.be/ 
Opmerking : u kunt ook zelf uw gros huisvuil naar het 
containerpark brengen 3 m³/dag
Adres : Brits Tweedelegerlaan 676 - 1190 Vorst
Openingsuren : Zon- en maandag: 14u tot 20u15
Dinsdag en woensdag: 9u tot 20u15
Donderdag, vrijdag en zaterdag: 9u tot 16u15

“OPENBARE REINHEID”, GEMEENTE VAN SINT-GILLIS

 SOORTEN WERKEN 
ophaling van grof huisvuil aan huis: oude huishoudap-
paratuur, sofa, matras, tafels... (opgelet: geen groen 
afval, puin, giftige producten, bouw- en renovatieafval)

DOELGROEP 

Gratis en toegankelijk voor alle bewoners en gezin-
nen van Sint-Gillis

ADRES 
De ophalingen gebeuren op afspraak, te nemen via  
✆	0800/97.613 of ter plekke : secretariaat van open-
bare reinheid, Vorstsesteenweg, 1060 Sint-Gillis 
van maandag tot donderdag van 7u30 tot 16u en  
op vrijdag van 7u30 tot 12u

•  Bij het maken van een afspraak dient u het type afval te mel-
den, alsook de geschatte hoeveelheid in m³. 
Opgelet: geen groen afval, puin, giftige producten, bouw- en 
renovatieafval, vuilniszakken, kleding.
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“OPENBARE REINHEID”, GEMEENTE VAN VORST

 SOORTEN WERKEN 
de gemeente van Vorst biedt geen ophalingsdienst van 
grof huisvuil en beschikt niet over een gemeentelijke 
containerpark. Ze beschikt evenwel over het gewestelij-
ke containerpark op haar grondgebied gelegen te Brits 
Tweedelegerlaan 676 - 1190 Vorst  
(zie Net Brussel)
•  Flessen met gebruikte frituurvet en -olie.  

Deze dienst is gratis
  Inzamelpunten : Victor Rousseaulaan, links van Vorst 

Nationaal; bij het kruispunt van de Pieter/Baillon- en 
Kersbeekstraten; en Brusselsesteenweg tegenover 
nr. 112. Deze dienst strekt uit tot alle wijken van 
Vorst

•  Antigraffitidienst (verwijderen van tags) alsook rat-
tenbestrijding   
Gratis voor de bewoners van Vorst 

ADRES 
Voor meer informatie ✆	0800 95 333

"PROXIMITÉ SANTÉ"

 SOORTEN WERKEN 
schoonmaken (hof en tuin), ruiten wassen, meubels 
monteren, verven, kleine loodgieterij en elektriciteits-
werken, en nog veel meer...
Een vakman, met het aangepaste materiaal, zal ter 
plekke komen van maandag tem vrijdag van 9u00 tot 
16u00  
PUBLIC CIBLE 

DOELGROEP 
Senioren, geïsoleerde personen, personen met een han-
dicap, met een zware ziekte of met een laag inkomen 
hebben voorrang

ADRES 
Malibranstraat 49 – 1050 Elsene
✆	02 644 5131
	02 644 51 33
info@proximitesante.be



Uw huurdersnummer  ____________________________________________________________

Naam   ___________________________________________________________________________________

Voornaam  ________________________________________________________________________________

Adres   ___________________________________________________________________________________

Plaats   ___________________________________________________________________________________

Tel.  ___________________________________________________________________________________

mee te delen met elke aanvraag aan de Zuiderhaard

TECHNISCHE DIENST - REGIE > 02/536 88 58 

TECHNISCHE DIENST - PROJECTEN > 02/563 27 17
HUURDIENST > 02/534 78 80 

BOEKHOUDING > 02/536 88 57 
SOCIALE DIENST > 02/536 88 56
HR & SECRETARIAAT > 02/563 27 16

Bronstraat 18  I  1060 Brussel  I  fds@foyerdusud.be  I  TEL. 02 563 27 27  I  FAX 02 537 49 52
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