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Onderhoudslijstje voor de woning
Elke week

 Reinig de vloeren met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren.

 Reinig de spiegels met water en een niet schurend schoonmaakmiddel.

	 Reinig de lavabo, bad, douche en gootsteen met water en een gepast schoonmaakmiddel.

 Reinig de WC. 

 Poets de tegels in de keuken en de badkamer met water en een gepast schoonmaakmiddel.

Om de 2 weken
	 Stof de trap af of reinig hem met een zacht schoonmaakmiddel.

	 Maai het gras en verwijder onkruid in de tuin.

Elke maand
	 Poets de ramen.

	 Draai de radiatorkranen open en dicht.

Om de 2 maanden
	 Poets de kasten en de legplanken met een vochtige doek.

Om de 6 maanden
	 Smeer de scharnieren van kasten, deuren en ramen met smeerolie.

	 Schuur opritten en paden. 

	 Was binnendeuren en buitendeuren af met een licht vochtige doek.

	 Poets het glas en het houtwerk van de dakvlakramen.

	 Was de garagepoort af met water en een schoonmaakmiddel.

	 Smeer de assen van de rolletjes in de geleider van de garagepoort in met smeerolie.

	 Veeg de kelder.

	 Reinig de plinten met een vochtige doek.

	 Reinig de schakelaars met een licht vochtige doek.

 Reinig de stopcontacten met een licht vochtige doek.

	 Reinig de houders van de lampen aan de binnenzijde en buitenzijde met een licht vochtige doek.

	 Reinig snoeren en drukknopen van de bellen met een licht vochtige doek.

	 Reinig of vervang regelmatig de filter van de dampkap.

	 Reinig de dakgoten, liefst in december en in april. Wacht tot de goot droog is en verwijder 

de bladeren met een vuilblik.

	 Verlucht het tuinhuis en veeg de vloer met een harde borstel.



71

Elk jaar

    Ontlucht de radiator.

    Laat uw boiler jaarlijks nakijken.

    Reinig dorpels, tabletten en vensterbanken met water 
    en een schuurmiddel.

    Maak de afvoergaatjes van de ramen vrij. 
    Gebruik hiervoor eventueel een breinaald.

    Poets de buitenkant van de rolluiken met water.

    Reinig de lamellen van het zonnescherm met een licht vochtige doek.

    Reinig het plafond met water en een schoonmaakmiddel.

   	Ontkalk de kranen en kraantoppen met azijn.

   	Draai kleine afsluitkraantjes aan de WC en de lavabo’s open en dicht.

   	Reinig de buitenkant van de regenwaterpomp met een vochtige doek.

   	Reinig de zekeringkast met een droge doek.

   	Reinig de leuningen en het traliewerk van de balkons met water.

   	Poets het tuinhuis met water.

   	Snoei struiken, planten en hagen.

   	Laat de beerput of septische put ruimen.

Om de 5 jaar

    Vernis of schilder de houten plinten.

Jaar: 20.. 20.. 20..

Jaar: 20.. 20.. 20..
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TIPS vOOR EEN GOEd ONdERHOUd vaN dE WONING

Lees mij en voorkom zo onnodige herstellingen …

Ramen, deuren en poorten

	 De SHM zal regelmatig het buitenschrijnwerk en de metalen garagepoorten schilderen 

en onderhouden.

	 Laat van de sleutels van de voordeur, de achterdeur, de garagedeur en de brievenbus een 

reservesleutel maken.

	 Woont u in een appartment en bent u de sleutel van de voordeur kwijt?

	 Verwittig dan de SHM. 

Elektriciteit
	 Is het elektronisch zonnescherm kapot? Laat het herstellen door een vakman.

	 Vervang een defecte zekering altijd door eenzelfde soort zekering. Het aantal ampères 

moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat.

	 Schakel uw TV-toestel of andere toestellen uit als u ze niet meer gebruikt. Zorg er dus 

voor dat het lichtje van uw toestellen niet meer brandt. Zo bespaart u heel wat energie.

	 Is het lood voor de verzegeling van de tellers en meters weg? Verwittig dan altijd de 

netbeheerder (Eandis).

Verwarming en verluchting
	 Laat uw woning nooit afkoelen tot onder de 10 graden. Zet dus nooit ’s nachts de 

thermostaat onder de 10 graden. Dat bespaart u heel wat energie.

	 Stel uw boiler nooit in op meer dan 60 graden.

	 Verlucht de ruimte waar de boiler staat om CO-vergiftiging te voorkomen.

	 Hangt er een gasgeur in uw woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en ver-

wittig de SHM en de netbeheerder (Eandis).

	 Verlucht uw woning regelmatig. Zo voorkomt u condens (=vocht op de ramen).
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Sanitair
	 Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons.

	 Is er een defect aan de hoofdkraan of de waterteller? Verwittig dan de watermaatschappij.

	 Sluit altijd de hoofdkraan van de waterleiding af als u voor lange tijd afwezig bent.

Buiten de woning
	 Moet uw dak hersteld worden? Verwittig dan altijd de SHM.

	 Zijn er olievlekken op uw terras of oprit? In de doe-het-zelf-zaak vindt u producten om 

deze vlekken te verwijderen.

Varia
	 Woont u in een appartement? Betaalt u niets voor het onderhoud van de gemeenschappelijke 

delen? Voorzie dan een beurtrol met de andere appartementsbewoners voor het poetsen 

van de gemeenschappelijke delen.

	 Reinig linoleum nooit met teveel water. Gebruik een aangepast product voor het reinigen 

van linoleum.
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WaT MaG U ZEKER NIET dOEN IN dE WONING

Dak, gevel en muren
	 U mag geen gaten maken in de keldermuren. Ook niet om rekken te bevestigen.

	 U mag geen gaten kappen of boren in de gevel. U mag geen bloembakken of houten 

latten vastmaken aan de gevel. U mag de gevel niet zelf schilderen.

	 U mag niet op uw dak lopen. Ook niet als het een plat dak is.

	 U mag het onderhoud van uw dak nooit zelf doen.

Ramen, deuren en (houten) trappen
	 U mag de aluminium- of kunststof- (=plastic of glasal) deuren en ramen nooit schilderen.

	 U mag geen gaten maken in ramen en deuren.

	 U mag een dakvlakraam nooit schilderen.

	 U mag een geverniste trap nooit schilderen. Bevestig geen trapbekleding.

	 U mag in de vensterbanken, dorpels en tabletten aan de deuren en ramen niet schroeven, 

boren, zagen of er een nagel in slaan. U mag de vensterbanken, dorpels en tabletten ook 

niet schilderen.

Inrichting van de woning
	 U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) of 

platen in piepschuim (=isomo). U mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten 

plaatsen.

	 Hang gordijnen nooit op met nagels of duimspijkers.

Verwarming
	 U mag het onderhoud van uw verwarming niet zelf doen. Hebt u geen onderhoudscontract 

voor uw verwarming? Laat dan een vakman van de SHM komen voor de herstelling.

	 U mag geen natte kleren of handdoeken te drogen hangen op uw radiator.

Elektriciteit
	 U mag de schakelaars of de stopcontacten niet schilderen.

	 U mag de wachtdraden (dit zijn de draden die uit het plafond komen) van de verlichting  

en/of de lusterhaak niet afknippen.

	 U mag een defecte zekering niet overbruggen. U mag er dus geen koperdraadje insteken 

om ze toch te gebruiken.
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Sanitair
	 U mag geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken, pampers, kattebakvulling, 

vochtige doekjes of resten van eten in de WC gooien. Dit kan voor verstopping zorgen.

	 U mag het bad niet gebruiken als douche, als uw muurtegels niet tot aan het plafond 

komen.

	 U mag nooit het loodje aan de waterteller verbreken. U kan hiervoor een boete krijgen.

Rondom de woning
	 U mag geen afval in uw tuin begraven of verzamelen.

	 U mag geen caravan of auto (zonder nummerplaat) in uw tuin parkeren.

	 U mag geen voorwerpen (zoals rieten matten) aan de (afsluit)draad hangen.

	 U mag nooit een afsluiting tussen 2 woningen weghalen.

Appartement
	 U mag de personenlift in appartementen niet gebruiken om te verhuizen. Schade aan de 

lift is immers ten laste van de huurder.

	 U mag de veiligheidskoepels in de centrale delen van de appartementen nooit openen.


