HUISDIEREN
OVERLAST ?

Bij langdurige overlast en gegronde
klachten van buurtbewoners kan de sociale
huisvestingsmaatschappij de huurder verplichten
om het huisdier te verwijderen.
Uw dieren mogen geen schade toebrengen aan
de woonst of de gemeenschappelijke delen van
het gebouw of ze bevuilen.
Herstellingen van schade die rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt werd door een
huisdier, zijn ten laste van de huurder of de
eigenaar van het huisdier.
Indien u een hondenhok, volière of een
omheining wenst te plaatsen voor uw huisdier,
moet u eerst een schriftelijke aanvraag indienen
bij de Technische Dienst van Ons Dak.
Zie brochure ‘vaste constructies’.

Aarzel niet om ons te contacteren
Sandra PAAS
medewerker bewonerscontacten
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
089 518404
sandra.paas@onsdak.be

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur
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Meer informatie vindt u op
www.onsdak.be

HUISDIEREN
Een huurder mag kleine huisdieren houden.
Deze dieren mogen geen hinder veroorzaken in of
aan de woning of overlast veroorzaken voor de naaste
omgeving.

WOONT U IN EEN HUIS?

U mag maximum drie gezelschapsdieren
(hond, kat, ...) houden en maximum enkele kippen in
de tuin.

WOONT U IN EEN APPARTEMENT?

U mag maximum twee kleine gezelschapsdieren
houden.
Het houden van vee, zoals (hangbuik)varkens, geiten,
schapen, koeien, pony, paarden,…. is verboden.
Deze dieren horen omwille van hun gedrag,
leefomgeving of omvang niet thuis in de tuin van een
sociale woning. Ook het fokken van dieren is niet
toegelaten.

WAT KAN BESCHOUWD WORDEN
ALS HINDER?

-

-

Het langdurig lawaai of geluid van een dier,
vb. blaffen van een hond. Zeker in een
appartementsgebouw kan dit storend zijn voor de
medebewoners;
Agressief gedrag van het huisdier;
Bevuiling (urine, uitwerpselen,...) van de
gemeenschappelijke delen (lift, hal, trap) maar ook
van het openbaar domein (voetpad, grasplein);
Loslopende dieren in gemeenschappelijke delen;
Geurhinder van het dier.

TIPS

-

-

Laat uw dieren niet te lang alleen. Uw huisdieren
moeten rustig zijn, ook als u niet thuis bent.
Hou geen agressieve dieren.
Huisdieren, zoals een hond, kan u trainen.
Hou uw hond steeds aan de leiband als u uw woning
verlaat, ook in de gemeenschappelijke delen van een
appartementsgebouw.
Laat uw huisdieren niet vrij rondlopen of rondvliegen.
Ruim steeds de uitwerpselen van uw huisdier op in
uw tuin/op uw terras, bij voorkeur minstens één keer
per dag. Wanneer uw huisdier zijn behoefte doet in
de gemeenschappelijke delen of op het openbaar
domein, dint u dit onmiddellijk op te ruimen. Neem
steeds een hondenpoepzakje mee indien u met uw
hond gaat wandelen.
Zorg er steeds voor dat uw huisdier niet kan uitbreken.

