AANPASSINGEN
BUITEN DE WONING
WAT NU?

ALGEMENE INFO
Als de voorschriften uit deze folder niet
nageleefd worden, behoudt Ons Dak zich het
recht voor om het herstel in de oorspronkelijke
staat te eisen, zowel tijdens als na de
huurovereenkomst.
De huurder staat in voor de correcte en
vakkundige plaatsing en ook voor het onderhoud.
De huurder is verantwoordelijk ten opzichte van
derden.
Ons Dak komt niet tussen in de kosten.
U dient er rekening mee te houden dat eventuele
herstellingen voor uw rekening zijn.
De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid
voor de installatie in geval van overlast of schade
ten opzichte van derden.

Aarzel niet om ons te contacteren
TECHNISCHE DIENST
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
089 518401

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur
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AFSLUITINGEN, POORTEN, TUINAANLEG,
TUINPAD, TERRAS, OPRIT, TUINHUIS,
VOLIÈRE, HONDENHOK
U bezorgt Ons Dak een aanvraag met een
omschrijving van de werken, een plan met opsomming
van materiaalkeuzes, kleur en afmetingen en de wijze
van bevestiging.
U mag de werken uitvoeren na een schriftelijke
goedkeuring van Ons Dak.

Let op !
Zorg voor een vakkundige plaatsing
en afwerking.
AFSLUITINGEN – POORTEN
Wilt u een omheining of tuinpoortje plaatsen?
U mag enkel een draadafsluiting plaatsen
(Bekaertdraad) al dan niet in combinatie met een
haag. Bij voorkeur adviseren wij de aanplanting van
beukenhagen. Deze hagen groeien vrij snel dicht en
zijn in de winter gedeeltelijk bladhoudend.
Eventueel kan er ingestemd worden met het plaatsen
van houten schotten of groen doek ter hoogte van het
terras om u enige privacy te geven. U vraagt dit wel
vooraf aan bij Ons Dak.
Het is verboden om betonplaten of houten schotten
met betonnen palen te plaatsen, evenmin mag u
draadnetten met stenen of schors plaatsen.
Het is verboden om de hagen of aanplanting en, die
door Ons Dak op de perceelgrens werden geplaatst,
te verwijderen.

Let op!
U mag de omheining, draad of schotten niet
aan de gevel vasthechten.
De omheining (haag, draad) mag maximum 1m80 hoog
zijn. Een omheining mag enkel op de scheiding van twee
percelen geplaatst worden als beide bewoners hiermee
akkoord zijn. Is er geen akkoord, dan wordt er voldoende
afstand gehouden van de perceelgrens, zodat de haag
zonder betreding van de aanpalende eigendom kan
onderhouden worden.

TUINAANLEG, TUINPAD, TERRAS, OPRIT
Wilt u uw terras groter maken?
Wilt u een tuinpad aanleggen?
Gaat u een vijver maken in uw tuin?
Ons Dak hecht er belang aan dat de tuinen netjes
onderhouden worden. Dit betekent dat u regelmatig het
gras maait, het onkruid verwijdert, de haag snoeit maar
ook eventuele bomen en struiken bijsnoeit.
U mag bloemen en kleine heesters planten maar geen
coniferen of hoogstambomen. U mag
een groentetuin aanleggen maar op het
einde van de huurovereenkomst moet u
de tuin in oorspronkelijke staat herstellen
(de grond terug egaliseren, aanvullen met
teelaarde en terug inzaaien met gras).
Het is verboden om een extra
parkeerplaats aan te leggen naast de
bestaande oprit of in uw voortuin.

VASTE CONSTRUCTIES (TUINHUIS,
VOLIÈRE, HONDENHOK)
U wilt een tuinhuis of volière plaatsen?
Uw hond heeft een hok nodig?
Vaste constructies kunnen de volgende zijn: een
tuinhuis, een hondenhok, een volière, een garage
of carport, een overdekking van het terras of een
veranda, …
U mag de werken pas uitvoeren nadat u van Ons
Dak een schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen.
Aanvraagformulieren voor tuinhuis, volière en
hondenhok zie www.onsdak.be

