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Uw dossiernummer
huurder:

Uw contactpersonen

Uw conciërge/ 
opzichter(-ster)
(indien u er één hebt)

Uw kantonnier
(indien u er één hebt)

Zijn/haar gegevens

Zijn/haar gegevens

Zijn/haar gegevens

Zijn/haar werkuren

Zijn/haar werkuren

Bij afwezigheid

Uw PSC 
(project voor sociale cohesie,
indien u er één hebt)
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Uw fiche Contactpersonen 2

Welkomstwoord 4

Inhoudsopgave 5

U hebt al een eerste 
onthaalboekje en het 
Huishoudelijk Reglement (HR) van 
de Brusselse Woning ontvangen 
bij de ondertekening van uw 
huurcontract.

Nu hebt u het technisch boekje 
in handen. Misschien hebt 
u zich al bepaalde vragen 
gesteld over uw woning. Om de 
informatie die u van ons sociaal 
verhuurkantoor ontvangen hebt 
aan te vullen, stellen we dit 
boekje ter beschikking, dat voor 
u een referentie zal zijn tijdens uw 
volledige huurperiode.

Ter aanvulling staat er ook nog 
een boekje "Trips en tricks" tot 
uw beschikking. Daarin wordt in 
detail uitgelegd hoe u bepaalde 
kleine herstellingen moet 
uitvoeren en hoe u uw woning 
moet onderhouden.

Wij staan steeds tot uw dienst. 
Met vriendelijke groeten,

Het team  
van de technische dienst

Beste huurder, Beste huurster, 
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1 Uw woning inrichten
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1 Uw woning inrichten _  VRAGEN EN 
ANTWOORDEN

Wanneer men een nieuwe woning betrekt, heeft men 
vaak zin om die naar eigen smaak te decoreren, en 
dat is volstrekt normaal.

Hier zijn enkele suggesties om uw woning te 
personaliseren, met naleving van de verhuurregels. 

JA. U moet wel de bestaande 
situatie volgen: schilderen 
op muren die al geschilderd 
zijn, behangen op muren die 
al behangen zijn. Verwijder 
altijd eerst het bestaande 
behangpapier alvorens nieuw 
behangpapier te plakken. 
Wanneer u uw woning zult 
verlaten, zullen de muren in lichte 
kleuren geschilderd moeten zijn.

JA. Normaal gesproken zijn de 
woningen uitgerust met een 
dubbele rail voor vitrages en 
overgordijnen. Als dat niet het 
geval is, hebt u de toelating 
om een dubbele rail aan te 
brengen op het plafond of een 
vaste stang aan de muur te 
bevestigen. De technische dienst 
kan u advies geven over het 
beste systeem (roede, rail). Het is 
verboden om gaten te boren in 
de ramen.

NIET HELEMAAL. U mag deze 
werken uitvoeren, maar u 
moet vooraf toelating vragen 
aan de technische dienst. Het 
is mogelijk om een nieuwe 
vloerbedekking te leggen op 
een parketvloer, een tegelvloer, 
vinyl of tapijt indien dit kortharig 
is (vast tapijt bijvoorbeeld). Als u 
kiest om vinyl te leggen op een 
bestaande tegelvloer, dan moet 
dit zwevend geplaatst worden, 
d.w.z. enkel verlijmd op de 
omtrek (dubbelzijdig).

NEE. Het is niet mogelijk om 
daarvoor een aanvraag in te 
dienen. Als dat echt problemen 
stelt, kunt u best contact 
opnemen met de sociale dienst.

JA. Aarzel niet om contact op 
te nemen met de technische 
dienst, die u advies kan geven 
over de beste bevestigingswijze 
voor een bepaalde ondergrond.

NEE. Elektrische wijzigingen zijn 
verboden omdat ze leiden 
tot non-conformiteit van de 
installatie.

>  Mag ik het behangpapier 
veranderen of de muren 
schilderen?

>  Mag ik gordijnen hangen? 
Waar?

>  Mag ik de vloer van mijn 
woning veranderen?

>  Mag ik mijn bad omvor-
men tot een douche en 
omgekeerd?

>  Mag ik kaders ophangen 
in bepaalde ruimten?

>  Mag ik nieuwe elektrische 
stopcontacten 
toevoegen in mijn 
woning?

Wist u dat?
Toestellen in waaktoestand: ze 
verbruiken energie en kunnen 
veel geld kosten. Denk eraan 
om uw toestellen uit te trekken 
en uw stekkerblokken uit te 
zetten.

Lampen: kies voor 
energiezuinige lampen 
zoals LED, TL, fluocompacte 
lampen.
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_  DE JUISTE HANDELINGEN EN DE 
GOEDE AANPAK

Wist u dat?
Een waterlek kan u veel geld kosten.
Een druppende kraan: vertegenwoordigt 4 liter water/uur  
(of 30 m3/jaar). 

Een lekkende wc-spoelbak: vertegenwoordigt 25 liter water/uur 
(of 200 m3/jaar) 

(1m3 komt overeen met 1.000 liter water)

De installatie van 
verlichtingstoestellen (luchters)

Kelder 
(als u er één hebt)

Aanwezigheid van muizen of 
kakkerlakken in uw gebouw

Hoe kunt u weten of er geen 
waterlek is bij u?

De lift is defect

Badge verloren of defect

Indien nodig kunt u de 
technische dienst bellen 
voor advies. Zware luchters 
moeten met geschikte 
schroeven bevestigd worden 
(hollewandpluggen met 
schroeven) indien uw woning 
voorzien is van een verlaagd 
plafond. De aansluiting van 
het lichtpunt (luchterklem-
wago) moet op conforme wijze 
uitgevoerd worden.

Het is verboden om gevaarlijke, 
ontvlambare, ontplofbare of 
hinderlijke stoffen op te slaan.

Wend u tot uw conciërge of tot 
de technische dienst om een 
desinfectie van uw gebouw aan 
te vragen.
Daartoe zult u een formulier 
moeten ondertekenen. 
Afhankelijk van het type 
schadelijke dieren zal de 
opvolging verschillen: 
•  Behandeling tegen muizen en 

ratten: de aanvraag zal naar 
de gratis dienst van de Stad 
Brussel gaan, die onmiddellijk 
contact met u zal opnemen (1 
of 2 bezoeken)

•  Behandeling tegen wantsen: 
de aanvraag zal worden 
toevertrouwd aan een private 
firma die ook rechtstreeks 
contact met u zal opnemen 
om de bezoeken vast te 
leggen (controle + 2 tot 4 
behandelingen). 

Dat kunt u zelf controleren. Uw 
meterstand opnemen voordat 
u gaat slapen, en de volgende 
ochtend opnieuw (geen 
activiteit gedurende de nacht). 
Als het cijfer identiek is, dan 
hebt u geen lek. Als het cijfer 
verschillend is, dan zit u met een 
lek. Een andere manier om dit 
te controleren is te kijken of het 
bedrag van uw waterverbruik 
ongeveer gelijk is aan dat van 
uw gewoonlijk verbruik. Als u in 
één klap een stijging vaststelt, 
terwijl uw verbruik niet veranderd 
is, dan zijn er lekken. 

Bel naar de firma die instaat voor 
het beheer van de lift (naam en 
telefoonnr. aangeduid in de kooi 
of op het mededelingenbord 
in de inkomhal) of naar de 
technische dienst van de LBW.

Neem contact op met de 
technische dienst.

•  Als uw badge defect is, maar 
nog in goede staat, dan krijgt u 
gratis een nieuwe badge.

•  Als uw badge verloren is 
gegaan of beschadigd is, 
dan zal u een nieuwe badge 
ontvangen tegen betaling 
van 30 € (dat bedrag wordt 
geëist op de volgende 
huurafrekening). 
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2  Uw woning  
onderhouden 
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2  Uw woning  
onderhouden 

De huurder moet zijn woning 
onderhouden als een goed 
huisvader zoals gepreciseerd in 
het huurcontract.

Wist u dat?
Wij bieden een hele reeks 
tips & tricks aan (Zie gids 
"tips & tricks") om tijd en 
geld te besparen en 
technische problemen 
op te lossen. Eenvoudige 
handelingen om uw 
woning jaar na jaar in 
goede staat te houden. 
Er wordt uitleg 
gegeven over de 
verwarming (radiatoren, 
thermostatische kranen), 
loodgieterij, kranen 
(filters/schuimers van de 
kranen, kraandichtingen 
en onderhoud van de 
wc's), het ventilatie- en 
verluchtingssysteem 
(condensatie). 
Ook de technische dienst 
kan u helpen. 
Onthoud dat de kosten 
voor uw rekening zullen 
zijn. 

Vermijd om drooglijnen voor 
de was en andere omvangrijke 
voorwerpen op de balkons en 
terrassen te plaatsen, dat is niet 
aangenaam voor de buurt.
Als u een paraboolantenne wilt 
plaatsen, kies dan voor een 
antenne op een voet, met een 
maximale hoogte van 60 cm.
Het is verboden om de 
borstwering te bedekken met 
zeilen of platen. Een parasol 
op voet is toegelaten indien hij 
windvast bevestigd is.

Denk eraan

Hoe de kosten van herstellingen 
beperken? Vraag een offerte 
aan verschillende firma's om te 
kunnen vergelijken. 

Kies voor een interventie tijdens 
de werkuren. De tarieven van 
de werkuren zijn altijd hoger voor 
interventies tijdens de avond of 
het weekend. 

Zorg ervoor dat u aanwezig 
bent op de afspraak, anders 
kunnen u verplaatsingskosten 
aangerekend worden. 

Voor kleine werken kunt u een 
beroep doen op een sociale 
ondernemer, die werkt voor 
gezinnen met een laag inkomen.
 
Bijvoorbeeld: 

•  Multijobs op 02 262 31 58 

•  Compagnons dépanneurs op 
02 537 51 30 

Om uw woning in goede 
staat te houden, kiest u 
onderhoudsproducten die 
geschikt zijn voor de bekledingen 
en materialen (betegeling, 
parket, vast tapijt): voor de ruiten 
en vensters moet u alkalische 
producten en schuurmiddelen 
vermijden.

Onze aanbevelingen voor het 
onderhoud van de verschillende 
materialen: 

•  PVC: spons + zeepsop

•  Lino: microvezeldoek + 
water met enkele druppels 
afwasmiddel of zwarte zeep

•  Vinyl: microvezeldoek + 
neutraal detergens

•  Hout: vochtige microvezeldoek 
met indien nodig een beetje 
zwarte zeep. Als het hout 
sterk beschadigd is, afschuren 
en een beschermingslaag 
aanbrengen (beits)

>  BALKONS  
EN TERRASSEN

> ONDERHOUD 



1616 17

In onze woning produceren 
we veel waterdamp (bij het 
ademen, het nemen van een 
douche, het bereiden van 
maaltijden, enz.).

Een familie van 4 personen 
produceert elke dag gemiddeld 
ongeveer 10 liter water in de 
vorm van waterdamp!

Een woning bevat dus altijd 
onzichtbare waterdamp. 
Wanneer deze warme, vochtige 
lucht een koud oppervlak 
(een venster, een koude 
muur...) tegenkomt, wordt 
de waterdamp omgezet in 
vloeibaar water.

Dat noemt men condensatie. 
Vochtproblemen worden vaak 
veroorzaakt door condensatie, in 
het bijzonder in de winter.

> VOCHT

>  Hoe zie ik het verschil 
tussen condensatie en 
infiltratie?

>  Hoe condensatie 
beperken?

>  Hoe ontdoe ik me van 
schimmels?

Als u plots geelachtige vlekken 
op uw muren of plafonds ziet 
verschijnen, dan gaat het 
waarschijnlijk om een lek of om 
infiltratie. In dat geval verwittigt u 
de technische dienst van de LBW 
(tel.: 02/435.28.02)

Condensatie wordt gekenmerkt 
door kleine zwarte vlekken op 
de muren. Die bevinden zich 
meestal rond vensterramen, in de 
hoeken van slaapkamers, aan 
het plafond en achter meubels 
die tegen de muren staan. 
Het betreft zwammen aan de 
oppervlakte, in het algemeen 
schimmels genoemd.

Enkele handelingen die zullen 
helpen om condensatie te 
beperken:

Verwijder de schimmels met 
een spons gedrenkt in een 
antibacterieel reinigingsmiddel 
(type Dettol).

Vergeet niet om het product 
te verdunnen volgens de 
gebruikshandleiding.

Herhaal de operatie indien 
nodig.

In geval van vlekken 
op behangpapier: 

•  Wrijf de schimmels weg met 
een droge doek

•  Wrijf zachtjes over de vlekken 
met een doek die gedrenkt is in 
antibacterieel reinigingsmiddel

• Onmiddellijk afdrogen

1.  Ventileer uw appartement 
elke dag.

Creëer tocht door uw 
vensters gedurende  
15 minuten open te zetten. 
Dat is zeker belangrijk in de 
winter wanneer het koud 
is. Denk eraan wanneer u 
wakker wordt (verlucht de 
kamer 's morgens), eten 
maakt, een douche neemt 
of binnen was laat drogen.

2.  Verwarm uw woning 
voldoende.

De temperatuur mag niet 
lager zijn dan 16°C, zowel 
overdag als 's nachts. 
Opdat de radiatoren 
optimaal kunnen werken, 
mag u er niets voor zetten, 
noch erboven, dat zou de 
verdeling van de warmte in 
het vertrek beperken.

3.  Pas eventueel bepaalde 
gewoontes aan

•  Zet een deksel op de 
kookpotten.

•  Kook met de dampkap 
aan.

•  Plaats geen banken noch 
zetels voor de radiatoren 
of direct tegen de muren. 
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In Brussel is het sorteren van afval 
verplicht. Opslag van vuilzakken 
buiten het vuilnisbakkenlokaal 
leidt tot de aanwezigheid van 
ratten, muizen en bacteriën, in 
het bijzonder tijdens de zomer 
wanneer het heet wordt. Denk 
eraan om uw gebouw gezond 
en gezellig te houden. 

Als u twijfels heeft bij het sorteren,   
dan kunt u raad vragen aan uw 
conciërge of de website van  
Net Brussel raadplegen:

https://www.arp-gan.be/nl/

Papier  
en karton 

in de gele containers,  
gele vuilzakken 

Plastic flessen, conservenblikken 
en drankkartons

in de blauwe containers in de 
blauwe vuilzakken 

Al het andere  
huishoudafval 

in de grijze containers  
in witte vuilzakken

Illegale opslag van vuil of 
grof huisvuil in uw gebouw is 
VERBODEN. Dit wordt bestraft 
door aanrekening van de kosten 
voor het wegvoeren, voor een 
forfaitair bedrag van 45 €/m3. 

De ophaling zal door LBW 
verzorgd worden, maar 
doorgerekend worden aan de 
geïdentificeerde huurder.

Illegaal grof huisvuil:

• belemmert de evacuatie van 
de bewoners bij brand

• brengt schade toe aan de 
directe omgeving en het welzijn 
van de huurders in de gebouwen 
(vuil, ongemak)

Welke oplossing is er voor het 
wegvoeren van uw grof huisvuil?

Als u grof huisvuil (matrassen, 
zetels, meubels, koelkast) weg 
te voeren heeft, neem dan 
contact op met Net Brussel. Bel 
gratis naar 0800 981 81 voor een 
afspraak.

U kunt gratis 3 m3 per jaar laten 
ophalen.

Het is streng verboden om 
voedsel te zetten op de 
terrassen, op de binnenplaatsen 
of groene ruimten of om brood 
uit het venster te gooien. Dat 
trekt ratten en muizen aan.

>  HUISVUIL  
EN GROF HUISVUIL 



2020 21

3 Risico's vermijden 
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3 Risico's vermijden 

Uw rookmelder:

Alle woningen moeten uitgerust 
zijn met een rookmelder. Die 
zendt een geluidssignaal uit 
wanneer de rookconcentratie in 
de lucht een bepaalde drempel 
overschrijdt.

Hoe onderhoud ik mijn 
rookmelder?

•  Test uw rookmelder ongeveer 
3 keer per jaar door op de 
testknop te drukken. Verwijder 
het stof van uw toestel.

•  Een pieptoon betekent dat de 
detector zwak is en vervangen 
moet worden. Het volstaat om 
contact op te nemen met de 
technische dienst. Deze dienst 
is gratis.

Bel 0800 19 400
Noodnummer van SIBELGA

Zodra u in veiligheid bent,

•  Zet alle deuren en vensters 
open (het gas vermengt zich 
met de lucht, wat het gevaar 
zal verkleinen).

•  Maak geen vonken, gebruik 
geen elektrische schakelaar 
(schakel uw GSM, de 
verlichting, de bel, enz. uit), 
lucifers, kaarsen, sigaretten.

•  Waarschuw de buren en de 
omwonenden indien u in een 
appartement woont.

•  Verlaat het gebouw via de 
nooduitgangen, de trappen, 
maar niet via de liften.

•  Het is streng VERBODEN om de 
lift te gebruiken in geval van 
brand.

Waak erover wie er in uw 
gebouw binnenkomt en 
aanwezig is en let op dat de 
toegangsdeuren tot het gebouw 
dicht zijn.

U moet altijd vragen wie er 
aanbelt alvorens de deur te 
openen. Als u de persoon niet 
kent, doe de deur dan niet open.

Uw technisch beheerder zal 
u een brochure bezorgen 
(gebruiksaanwijzing van de 
Intratone, indien u over dit 
systeem beschikt). 

Controleer de 
geldigheidsdatum 
van uw gasslang 
(zijn levensduur is 
gewoonlijk beperkt tot 
5 à 10 jaar).

Laat de gangen en toegangen 
tot de gemeenschappelijke 
ruimten vrij voor uw veiligheid 
(in geval van brand) en om uw 
gebouw praktisch en gezellig te 
houden.

De deuren van de 
brandcompartimentering in 
kleuren moeten altijd dicht 
blijven omdat ze bij brand 
de verspreiding van het vuur 
verhinderen. Ze mogen niet 
"in open stand" geblokkeerd 
worden met spieën.

In geval van vandalisme op 
de appartementsdeuren, de 
kelderdeuren, de brievenbussen, 
bergingen, enz. moet u aangifte 
doen en een kopie van het PV 
van de politie aan de technische 
dienst bezorgen. De LBW zal de 
kosten dan voor haar rekening 
kunnen nemen.

Bij glasbreuk door vandalisme 
is er ook een PV van de politie 
nodig en moet u de factuur 
van de herstelling aan uw 
verzekeringsmaatschappij 
bezorgen om een terugbetaling 
te krijgen.

Bijzonder geval:
Als het vandalisme glasbreuk 
betreft en uw verzekering 
weigert om de kosten voor 
haar rekening te nemen, stuur 
dan de weigeringsbrief van uw 
verzekeraar en het PV van de 
aangifte bij de politie naar de 
technische dienst.

Denk eraan om de 
gastoevoer af te sluiten 
door uw kraan dicht te 
draaien (gaskraan KVBG) 
wanneer u gedurende 
lange tijd weggaat.

Gebruik geen gasflessen 
(propaan, butaan) in 
uw woning. Dat is streng 
verboden.

Kraan open

Kraan dicht

> BRAND >  GASGEUR, WAT 
MOET IK DOEN? 

>  TOEGANG TOT  
UW GEBOUW

>  INKOMHALLEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJ-
KE LOKALEN

>    BIJ VANDALISME

Bij een noodgeval verlaat u het 
gebouw via de nooduitgangen, 
die aangeduid zijn met groene 
pictogrammen. Ze duiden de te 
volgen weg aan.

De brandblussers en haspels 
(bluslans) mogen enkel in deze 
gevallen gebruik worden.

>  NOOD- 
UITGANGEN
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4 Wie betaalt wat?
Wanneer herstellingen in de 
woning gedaan moeten worden, 
is het soms moeilijk om te weten 
wie de kosten betaalt: de 
huurder of de eigenaar (LBW)?

Om te bepalen wie de herstelling 
voor zijn rekening moet nemen, 
onderzoeken wij de oorzaak 
van het probleem en baseren 
wij ons op het "vademecum 
huurschade", dat op dat vlak het 
referentiewerk is.

Hieronder vindt u, in beelden, de 
meest frequente herstellingen. 
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1
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3 4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

Ten laste van de huurder Ten laste van de huurderTen laste van de eigenaar Ten laste van de eigenaar 

  Sleutels en badges 
Vervanging bij verlies of 
schade (via de LBW).

  Cilinder 
Vervanging (via de LBW). 

  Kruk 
Vervanging (hetzelfde in de 
andere vertrekken).

  Schakelaars 
Vervanging (hetzelfde in de 
andere vertrekken).

  Stopcontacten, tv- en 
telefoonaansluitdozen 
Vervanging (hetzelfde in de 
andere vertrekken).

  Zekeringen en 
uitschakelautomaten  
Vervanging.

   Vensters 
Herstelling van de krukken en 
van de dichtingen Regeling 
en smering (hetzelfde in de 
andere vertrekken). 

Rolluiken
Vervanging van de riemen.

   Radiatorkranen 
Deblokkeren en vervangen 
van de handwielen. Dat 
geldt ook voor de andere 
vertrekken van de woning. 

  Beglazing 
Herstelling van de dichtingen 
en vervanging van 
beschadigde ruiten (idem 
voor alle andere vertrekken).  
 
Bij glasbreuk dient u de 
tussenkomst van uw 
verplichte verzekering "brand-
waterschade" te vragen (die 
ook glasbreuk "alle risico's" 
dekt).

 Plafonds en muren  
Schilderen en vullen van 
gaten (hetzelfde in de andere 
vertrekken).

 Radiatoren  
Ontluchting (hetzelfde in de 
andere vertrekken). 

  Fittings 
Vervanging (hetzelfde in de 
andere vertrekken). 

  Lampen 
Vervanging (hetzelfde in de 
andere vertrekken).

Parlofonie
Herstelling en vervanging.

 Deur van het elektriciteitsbord 
Vervanging.

 Wandkasten 
Vervanging van de 
legplanken en de rails. .

 Binnendeuren 
Vervanging (behalve indien 
schade).

 Elektriciteitsbord   
Vervanging.

 Rookmelder   
Vervanging.

 Slot
Vervanging.

 Plinten  
Vervanging.

 Omgevingsthermostaat 
Vervanging (behalve batterij). 

 Vloerbedekkingen 
Vervanging, behalve indien 
schade (hetzelfde in de 
andere vertrekken).

 Radiatoren 
Vervanging, behalve indien 
schade (hetzelfde in de 
andere vertrekken).

 Ramen en vensteromlijsting 
Vervanging, behalve indien 
schade (hetzelfde in de 
andere vertrekken). 

 Rolluiken 
Vervanging van de elementen 
(behalve riem). 

 Vensterkrukken 
Vervanging van versleten 
krukken. 

> IN DE INKOM >  IN DE LEEFRUIMTEN  
EN DE SLAAPKAMERS 
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Ten laste van de huurder Ten laste van de eigenaar 

  Kraanwerk 
Onderhoud en vervanging 
van de dichtingen en 
schuimers.

  Doucheslang, handdouche 
en stang 
Vervanging.

   Afvoer 
Onderhoud en ontstopping 
tot aan de hoofdkolom 
(kolom = gemeenschappelijke 
delen).

  Spoelbak wc 
Vervanging van de 
dichtingen en de vlotter.

  Wc-bril 
Vervanging.

  Gasslang 
Vervanging (te vervangen in 
functie van de vervaldatum). 

  Ventilatie 
Reiniging van de luchtroosters.

 Watertoevoerkranen  
(afsluitkranen) Vervanging.

Siliconenvoeg
Onderhoud en vervanging.

 Gootsteen, wastafel, bad, 
douche en wc 
Kalk verwijderen.

 Keukenuitrustingen 
Onderhoud van de 
keukenmeubelen, dampkap, 
oven en kookplaat.

 Filter dampkap 
Reiniging of vervanging 
(naargelang het systeem).

 Individuele verwarmingsketel 
Onderhoud door een 
vakman.

Hevel 
Vervanging.

 Gasleiding en -kraan 
Herstelling en vervanging door 
een erkende firma.

Afvoerbuis voor afvalwater 
Vervanging en herstelling.

Ventilatiekoker
Herstelling en vervanging.

Watertoevoer 
Herstelling en vervanging.

 Uitrustingen van de keuken 
Vervanging van de 
keukenmeubelen en 
dampkap behalve indien 
schade.
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>   IN DE BADKAMER,  
DE WC'S EN DE KEUKEN
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Ten laste van de huurder Ten laste van de huurderIn de gemeenschappelijke 
lasten 

In de gemeenschappelijke 
lasten  **Ten laste van de eigenaar 

 Balkons en terrassen 
Schoonmaak, ontstopping 
van de afvoer.

 Kelders 
Onderhoud van de poort, 
vervanging van de sleutel in 
geval van verlies.

 Parking / garagebox 
Vervanging van de sleutel bij 
verlies, vervanging van de 
afstandsbediening bij verlies, 
vervanging van de batterijen.

 Slot van de brievenbus 
Vervanging.

 Schoonmaak van de 
bordessen en de traparmen*. 
(indien er een brandtrap 
aanwezig is, wordt het 
onderhoud uitgevoerd 
door onze conciërges en 
kantonniers)

 Bordesbellen
Vervanging

*De schoonmaak moet één 
keer per week uitgevoerd 
worden door de huurders, om 
beurt (behalve in bepaalde, 
specifieke gebouwen, waar de 
schoonmaak door een externe 
firma uitgevoerd wordt en 
betaald wordt door de huurders). 

 Grof huisvuil  
Ophaling (indien identificatie 
van de verantwoordelijke 
huurder: individuele factuur) 

 Schoonmaak van 
de inkomhallen, 
kelderverdiepingen, lokalen, 
liften.

Verlichting - Vervanging.

 Brandbeveiligingsuitrustingen: 
brandblussers, haspels, alarm, 
detectoren. Onderhoud.

 Bewakingscamera's  
Onderhoud en vervanging.

Liften
Onderhoud en noodherstelling

Schoonmaak van de ruiten

**Onderhoud en herstellingen 
uitgevoerd door de LBW of een 
externe firma, maar betaald 
door de huurders via de 
gemeenschappelijke lasten. 

 Omheiningen en terrassen 
Herstelling.

 Brievenbus  
Vervanging indien versleten. 
Bij vandalisme: voor rekening 
van de LBW indien ontvangst 
van een PV van de politie. 

 Buitenbellen en parlofonie 
Vervanging en herstelling.

 Toegangscontrolesysteem 
Herstelling.

> BUITEN >  IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
LOKALEN
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5  Contact opnemen 
met onze kantoren

> Dienst kandidaten > Dienst technisch

> Dienst Geschillen

• Een sociale woning aanvragen
• Het dossier actualiseren 
• Mutatie-aanvraag 
• Een garage huren

Tel.: 02 435 28 01
candidat@lbw.brussels

• Technisch probleem
• Plaatsbeschrijving
• Nieuwe badge
•  Schadegeval: bluswater, 

waterschade

Tel.: 02 435 28 02
en nummer wachtdienst:  
02 542 05 69
technique@lbw.brussels

• Betalingsachterstand en schuld
• Afbetalingsplan
• Huurgeschillen 

Tel.: 02 435 28 04 
contentieux@lbw.brussels

_  MET WELKE DIENST MOET IK  
CONTACT OPNEMEN?

> Dienst boekhouding

•  Wijziging  
(gezin, inkomen)

• Berekening van de huur
• Lasten en verbruik

Tel.: 02 435 28 03
locataires@lbw.brussels

> Sociale Dienst

•  Individuele sociale begeleiding
• Collectieve sociale begeleiding

Tel.: 02 435 28 05
social@lbw.brussels 
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           Centraal 
Station

_  WAAR, WANNEER EN 
HOE KAN IK LANGSKOMEN

Versailleslaan 130 - 1120 Brussel
 
Maandag van 9u00 tot 11u30

Kardinaal Mercierstraat 37* - 1000 Brussel

Maandag en dinsdag van 13u30 tot 16u
Donderdag van 9u tot 11u30

* PBM
Als u een "PBM-toegang" tot 
onze kantoren in het centrum 
nodig hebt, dan kunt u 
contact opnemen met uw 
maatschappelijk assistent(e) die 
u zal uitleggen wat u moet doen.

_  WANNEER KAN IK TELEFONEREN?

Per e-mail

_  HOE KAN IK U SCHRIJVEN?

Per post Kardinaal Mercierstraat, 37
1000 Brussel

Kandidaten   candidat@lbw.brussels

Boekhouding  locataires@lbw.brussels

Technisch  technique@lbw.brussels

Geschillen   contentieux@lbw.brussels

Sociaal   social@lbw.brussels

Metro
Halte CENTRAAL STATION

BUS
Halte CENTRAAL STATION

Tram
Halte PARK (400m)

Trein
Brussel - Centraal (150m)
Brussel Congres (850m)
Brussel Kapel (950m)

Station Villo
Centraal Station
Infante Isabellestraat
(200m)

Halte BRUSSELS  
PARLEMENT (550m)
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Kandidaten Technisch Boekhouding Geschillen Sociaal

02 435 28 01  02 435 28 02  02 435 26 03  02 435 28 04  02 435 28 05

Maandag 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Dinsdag 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Woensdag 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Donderdag 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Vrijdag 9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00



www.brusselsewoning.be


