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Beste,

Gent	is	met	zijn	70.000	studenten	in	het	hoger	onderwijs	de	grootste	studenten-
stad	in	Vlaanderen.	De	unieke	combinatie	van	een	hoogstaand	onderwijsaanbod	
met	een	gevarieerd	vrijetijdsleven	zorgt	er	voor	dat	Gent	een	grote	aantrekkings-
kracht	uitoefent	op	studenten.
Voor	30.000	studenten	is	Gent	meer	dan	de	stad	waar	toevallig	hun	hogeschool	
of	universiteit	gelegen	is.	Het	is	ook	de	stad	waar	ze	voor	het	eerst	een	eigen	stek	
vinden.	Na	de	zoektocht	naar	een	gepaste	studie	en	school,	komt	dus	meestal	de	
zoektocht	naar	een	kot.	Aangezien	slechts	een	klein	aantal	van	deze	studenten	
terecht	kan	in	huisvesting	van	de	onderwijsinstelling	zelf,	is	het	kameraanbod	van	
prive-verhuurders	onmisbaar	om	aan	de	vraag	te	voldoen.

Met	deze	brochure	willen	we	u	wegwijs	maken	in	alle	reglementering	inzake	
studentenhuisvesting.	Zo	is	het	voor	u	gemakkelijker	om	een	en	ander	correct	
te	volgen	en	uit	te	voeren	wanneer	alles	is	samengebracht	tot	een	overzichtelijk	
geheel.

Graag	laten	we	u	ook	kennismaken	met	Kotatgent.	Kotatgent	is	een	samen-
werkingsproject	van	de	Stad	Gent,	de	Universiteit	Gent	en	de	Gentse	Hoge-
scholen.	In	samenwerking	met	de	universiteit	Gent,	de	Hogeschool	Gent,	de	
Arteveldehogeschool,	HUB-KAHO	en	LUCA,	School	of	Arts	wil	de	Stad	Gent	de	
zoektocht	naar	een	geschikte,	veilige	en	aangepaste	kamer	vergemakkelijken	
en	verduidelijken.	Op	langere	termijn	streven	wij	ernaar	dat	alle	studenten-
huisvesting	wordt	aangeboden	via	Kotatgent.

Ten	slotte	wensen	wij	u	met	deze	brochure	eveneens	te	wijzen	op	mogelijke	
problemen,	die	een	dergelijke	massa	studenten	met	zich	meebrengt.	Ook	als	
‘kotbaas’	hebt	u	een	aantal	verantwoordelijkheden.	We	willen	u	graag	enkele	
richtlijnen	meegeven	zodat	onze	stad	leefbaar	blijft	voor	alle	bewoners.	Met	
wederzijds	respect	is	het	immers	prettig	samenleven	in	onze	prachtige	stad.

Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen
Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd



Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama

Sinds	het	academiejaar	2004-2005	volgt	Vlaanderen	het	Bologna-akkoord.	Dat	
legde	een	eenvormige	structuur	vast	voor	het	hoger	onderwijs	in	Europa.	Een	
pijler	daarvan	is	de	bama-structuur,	voluit	bachelor-masterstructuur.

Door	deze	hervorming	bestaat	het	hoger	onderwijs	in	Vlaanderen	uit	twee	types:

>	Het	hoger	professioneel	onderwijs:	dit	zijn	bacheloropleidingen	aan	hogescholen.
>	Het	academisch	onderwijs:	dit	zijn	bachelor-	en	masteropleidingen	aan	
	 universiteiten	en	aan	hogescholen	die	ermee	geassocieerd	zijn.

1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS

SAMENWERKING	TUSSEN
HOGESCHOOL	EN	UNIVERSITEIT

Door	dit	partnerschap	werken	
hogescholen	en	universiteiten	
samen	aan	een	goede	wissel-
werking	tussen	onderwijs	en	
wetenschappelijk	onderzoek.	

Vlaanderen	telt	vijf	associaties:
>	Associatie	KU	Leuven
>	Associatie	Universiteit-
	 Hogescholen	Limburg
>	Associatie	Universiteit	Gent
>	Associatie	Universiteit	en
	 Hogescholen	Antwerpen
>	Universitaire	Associatie	Brussel
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Flexibel hoger onderwijs,
flexibele verhuring

Tot	voor	kort	ging	het	zo:	een	student	
schrijft	zich	in	voor	een	studiejaar,	volgt	
alle	opleidingsonderdelen	en	legt	binnen	
het	academiejaar	examens	af	van	alle	
vakken.

Dankzij	het	flexibiliseringsdecreet	ver-
loopt	een	studieloopbaan	veel	soepeler.	
Opleidingen	worden	nu	opgedeeld	in	se-
mesters,	in	plaats	van	in	academiejaren.	
Elk	academiejaar	heeft	twee	semesters,	
elk	goed	voor	30	studiepunten.	Deeltijds	
studeren	gaat	zo	veel	vlotter.	Het	helpt	
ook	dat	de	klassieke	deliberaties	over	
globale	studieresultaten	verdwijnen.

De	gevolgen	hiervan	voor	u	als	kotbaas?	
De	vraag	naar	afwijkende,	kortlopende	
huurcontracten	neemt	toe.

Gent én zijn studenten-
kamers gaan internationaal

Liefst	drieduizend	buitenlandse	studenten	
verblijven	in	Gent.	En	dat	worden	er	steeds	
meer,	dankzij	de	internationaliseringstrend.	
Maar	het	aanbod	aan	studentenhuisvesting	
binnen	de	onderwijsinstellingen	is	beperkt.	
Dus	zoeken	de	meeste	buitenlandse	
studenten	hun	kamer	op	de	privémarkt.	
Wat	hen	zo	speciaal	maakt?	Ze	zijn	ook	in	
het	weekend	in	Gent,	want	hun	kot	is	hun	
buitenlandse	thuis.

Kot verhuren aan
uitwisselingsstudenten

Een	kamer	vinden	als	uitwisselingsstudent	
kan	tegenvallen.	Je	opleiding	duurt	vaak	
maar	enkele	maanden	of	een	semester.	
Dus	heb	je	een	flexibele	kotbaas	nodig.

Sommige	onderwijsinstellingen	doen	aan	
‘kamerruil’.	Dan	verhuurt	een	Gentse	
student	die	voor	een	korte	periode	naar	
het	buitenland	trekt,	tijdelijk	zijn	kamer.	
Dat	systeem	werkt	natuurlijk	alleen	als	
zijn	kotbaas	soepel	is	en	zijn	toestemming	
geeft.

Vreest	u	een	taalbarrière?	De	huisvestings-
diensten	van	de	onderwijsinstellingen	
bemiddelen	graag	bij	verhuur	aan	buiten-
landse	studenten.



Voor	elke	woning	in	Vlaanderen	bestaan	minimale	kwaliteits-	en	veiligheids-
normen.	Voldoet	uw	woning	niet?	Dan	kan	ze	ongeschikt	of	onbewoonbaar	
verklaard	worden.	U	betaalt	dan	een	jaarlijkse	heffing	en	krijgt	geen	con-
formiteitsattest.

De	minimale	kwaliteits-	en	veiligheidsnormen	liggen	verankerd	in	de	
Vlaamse	wetgeving:	het	Integratiedecreet	Woonkwaliteitsbewaking.	

Dit	decreet	omschrijft	de	elementaire	kwaliteits-,	veiligheids-	en	gezond-
heidsnormen	van	zelfstandige	woningen	en	(studenten)kamers.	Een	zelf-
standige	woning	heeft	alle	basisfuncties:	een	eigen	toilet,	wasgelegenheid	
en	kookgelegenheid.	Bij	een	kamer	ontbreekt	minstens	een	van	deze	drie	
basisfuncties.	Die	functie	moet	dan	gemeenschappelijk	beschikbaar	zijn.

Het	decreet	definieert	een	student	als	iemand	die	ingeschreven	is	bij	een	
instelling	van	het	hoger	onderwijs,	waarvan	hij	of	zij	de	lessen	volgt	als	
hoofdbezigheid.

2. KWALITEITS- EN VEILIGHEIDS-
 NORMEN VOOR KAMERS
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Verhuurt	u	studentenkamers?	Dan	is	het		
Integratiedecreet	Woonkwaliteitsbewaking	
voor	u	de	belangrijkste	regelgeving.	Het	
somt	onder	meer	deze	bepalingen	op:

LIGGING	EN	INRICHTING
De	ligging	en	inrichting	van	de	kamer	
moeten	de	bewoner	genoeg	privacy	
bieden.	De	kamer	moet	rechtstreeks	toe-
gankelijk	en	met	een	slot	af	te	sluiten	zijn.

VERLICHTING	EN	VENTILATIE
Elke	kamer	moet	rechtstreeks	verlicht	en	
verlucht	kunnen	worden	via	een	gewoon	
raam	of	een	dakraam	dat	open	kan.	De	on-
derkant	hiervan	mag	niet	hoger	dan	1,20	
meter	boven	de	vloer	zitten.	De	totaalop-
pervlakte	van	de	ramen	is	minstens	1	m².

GROOTTE
Een	kamer	moet	minimaal	12	m²	groot	zijn.	
Uitzondering?	Er	geldt	een	minimumop-
pervlakte	van	8	m²	indien	de	kamer	al	op	
1	september	1998	in	gebruik	was	én	een	
conformiteitsattest	heeft.	Het	gaat	over	
een	eerste	conformiteitattest,	aangevraagd	
voor	1	september	2001,	het	werd	nooit	in-
getrokken	of	vervallen,	en	moet	na	de	gel-
digheidsduur	van	10	jaar	verlengd	worden	
zonder	onderbreking.	Vraag	de	verlenging	
aan	3	maand	voor	het	verstrijken	van	de	
geldigheidsduur	om	een	onderbreking	te	
vermijden.	
Een	tweepersoonskamer	is	minimaal	18	
m²	groot.
Elke	kamer	moet	minstens	2,20	meter	
hoog	zijn.	Ligt	een	kamer	gedeeltelijk	
onder	de	grond?	Dan	moet	het	plafond	mi-
nimaal	1	meter	boven	de	grond	uitsteken.	

Waaraan moet een kamer voldoen? 
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BADKAMER	EN	TOILET
De	gemeenschappelijke	badkamer	en	het	
toilet	moeten	afsluitbaar	zijn.	Is	er	geen	
gemeenschappelijke	badkamer?	Dan	moet	
er	een	douche	of	bad	zijn	op	de	kamer	zelf.		
In	dat	geval	moet	de	kamer	minimaal	12	
m²	zijn	voor	studenten,	en	15	m²	voor	
niet-studenten.
Een	wastafel	met	koud	én	warm	water,	
afvoerbuis	en	stankafsluiter	is	verplicht	
op	elke	kamer.

Hebt	u	een	groot	studentenhuis?	Per	tien	
bewoners	moet	er	minstens	één	douche	
of	bad	gemeenschappelijk	zijn.	Per	zes	
bewoners	moet	er	één	gemeenschappelijk	
toilet	zijn	met	waterspoeling	en	stank-
afsluiter.	Huisvest	u	elf	studenten?	Dan	
voorziet	u	dus	ten	minste	twee	douches	
of	baden,	en	twee	wc’s.

VERWARMING	EN	VERLICHTING
Er	moeten	genoeg	veilige	elektrische	aan-
sluitpunten	zijn	om	de	kamer	te	verlichten	
en	om	elektrische	toestellen	te	gebruiken.

Een	veilig	verwarmingstoestel	moet	de	
kamer	voldoende	verwarmen.	De	toe-
gelaten	methodes	hiervoor	zijn:	centrale	
verwarming,	elektrische	toestellen	op	
een	afzonderlijk	circuit	en	luchtdichte	
verwarmingstoestellen	met	schoorsteen	
of	gevelafvoer.

KEUKEN
U	berekent	de	minimale	grootte	van	de	
gemeenschappelijke	keuken	door	vanaf	
de	vijfde	bewoner	1,5	m²	per	bewoner	bij	
6	m²	te	tellen.	Voor	een	studentenhuis	
met	6	bewoners	is	dat	dus	6	+	(2	x	1,5)	=	9	
m².	De	keuken	moet	een	gootsteen	met	

koud	én	warm	water	hebben,	die	aange-
sloten	is	op	het	rioleringsstelsel.	Ook	een	
kooktoestel	op	gas	of	elektriciteit	en	een	
koelkast	zijn	verplicht.

FIETSEN
Elk	studentenhuis	moet	voorzien	zijn	
van	een	ruimte	die	zo	groot	is	dat	er	per	
studentenkamer	een	fiets	kan	staan.	

Mogen studenten samen 
een woning of appartement 
huren? 

Het	Gentse	stadsbestuur	kiest	ervoor	
om	woningen	en	appartementen	voor	te	
behouden	aan		gezinnen.		En	samenwo-
nende	studenten	worden	niet	beschouwd	
als	een	gezin.	In	de	meeste	gevallen	is	hun	
hoofdverblijfplaats	bij	de	ouders,	is	het	
samenwonen	van	korte	duur	en	is	er	een	
groot	verloop	van	medebewoners.		

Wil	u	toch	een	woning	of	een	appar-
tement	verhuren	aan	studenten?	Dan	
moet	u	een	vergunning	aanvragen	om	de	
eengezinswoning	om	te	vormen	tot	een	
meergezinswoning.		Hou	er	bovendien	
rekening	mee	dat	de	meergezinswoning	
dan	ook	moet	voldoen	aan	het	algemeen	
bouwreglement	van	de	Stad	Gent.	U	leest	
hierover	meer	bij	‘Omvormen	eengezins-
woning	tot	kamerwoning’	op	pagina	14.
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Politiereglement
op kamerwoningen:
brandveiligheid

Het	politiereglement	op	kamerwoningen	
is	een	aanvulling	op	het	Integratiedecreet	
Woningkwaliteitsbewaking	en	behandelt	
de	brandveiligheid.	De	burgemeester	en	
andere	organen	blijven	bevoegd	over	de	
veiligheid	en	openbare	gezondheid.

Het	reglement	is	praktijkgericht.	De	
controlerende	brandweerofficier	krijgt	dus	
een	ruime	bevoegdheid.	Hij	interpreteert	
de	normen	volgens	de	concrete	situatie,	de	
effectieve	vuurbelasting	en	het	brandrisico	
van	het	gebouw.

BRANDWEERSTAND
Hoe	lang	houdt	uw	gebouw	het	uit	in	
een	brand?	De	brandweerstand	van	uw	
gebouw	is	heel	belangrijk.	Daarom	let	
de	brandweer	vooral	op	hoe	lang	de	
structurele	bouwelementen	functioneel	
blijven	bij	brand.	Het	Belgisch	Instituut	
voor	Normalisatie	legt	de	brandveilig-
heid	vast	en	drukt	ze	uit	in	Rf	(résistance 
au feu).

Muren,	vloeren	en	zolderingen	die	de	
grens	vormen	tussen	verschillende	
compartimenten	van	uw	woning,	moeten	
minstens	een	uur	weerstand	bieden	tegen	
vuur.	Gaf	u	uw	kamerwoning	al	aan	bij	de	
brandweer	vóór	2005?	Dan	volstaat	een	
halfuur	brandweerstand.

TRAPPEN
Trappen	en	de	muren	en	vloeren	van	de	
traphal	moeten	altijd	uit	moeilijk	brand-
baar	materiaal	bestaan.	Trappen	die	geen	
compartimenten	scheiden,	moeten	mini-
maal	een	halfuur	weerstand	bieden.

Trappen	of	trapdelen	die	compartimenten	
scheiden,	hebben	minstens	dezelfde	brand-
weerstand	als	die	compartimenten.	

STABILITEITSELEMENTEN
De	bouwelementen	die	de	stabiliteit	van	
de	woning	verzekeren,	of	een	deel	ervan,	
moeten	uit	moeilijk	brandbare	materialen	
bestaan	met	minstens	een	uur	brand-
weerstand.

ANDERE	BRANDVEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
Het	politiereglement	bepaalt	ook	vlucht-
wegen,	breedte	van	de	traphal	en	de	
gangen,	bereikbaarheid	voor	de	brand-
weer	in	noodsituaties,	aanwezigheid	van	
brandblussers,	noodverlichting,	rookluik	
en	rookdetectie.

GAS	EN	ELEKTRICITEIT
Elektrische	leidingen	en	toestellen	
plaatst	u	volgens	de	AREI-voorschriften.	
Dat	is	het	algemeen	reglement	voor	
elektrische	installaties.	U	laat	ze	elke	vijf	
jaar	controleren,	en	bij	elke	wijziging	of	
uitbreiding.	Gasleidingen	en	-toestellen	
plaatst	u	volgens	de	Belgische	regels	van	
het	goede	vakmanschap.

Conformiteitsattest

Een	conformiteitsattest	bevestigt	dat	
uw	woning	voldoet	aan	de	veiligheids-,	
gezondheids-	en	kwaliteitsnormen.	
Met	dit	attest	controleert	de	Vlaamse	
overheid	de	kwaliteit	van	woningen.	
U	vraagt	het	attest	aan	voor	gewone	
huurwoningen	én	voor	kamerwoningen.	
Toch	is	het	géén	vergunning.

PROCEDURE
U	vraagt	als	verhuurder	gratis	een	con-
formiteitsattest	aan	bij	het	college	van	
burgemeester	en	schepenen.	Dat	kan	via	
de	post	of	in	een	van	de	woonwinkels.	U	
krijgt	een	ontvangstbewijs	en	na	maximaal	
zestig	dagen	volgt	een	beslissing.

Een	technisch	controleur	van	de	Stad	Gent	
kijkt	uw	woning	na.	Eenmaal	uw	attest	
binnen	is,	kunnen	de	gemeentelijke	en	de	
gewestelijke	ambtenaren	nog	altijd	een	
controlebezoek	brengen.

TIEN	JAAR	GELDIG	ONDER	VOORWAARDEN
Uw	conformiteitsattest	is	tien	jaar	geldig.	
Voldoet	uw	woning	niet	meer	aan	de	
geldende	normen?	Dan	kan	de	gemeente	
het	attest	intrekken.	Voert	u	structurele	
werken	uit	en	wordt	uw	woning	daarna	on-
geschikt,	onbewoonbaar	of	overbewoond	
verklaard?	Dan	vervalt	uw	attest.



Hebt	u	een	stedenbouwkundige	vergunning	
nodig?	Dat	hangt	af	van	wanneer	u	de	
kamers	inricht.

Vroeger	had	u	alleen	voor	constructieve	
werken	een	bouwvergunning	nodig.	
Instandhoudings-	of	onderhoudswerken	
die	de	stabiliteit	niet	beïnvloedden,	mocht	
u	zonder	vergunning	uitvoeren,	zelfs	als	
u	het	aantal	woonentiteiten	daarmee	
wijzigde.

Sinds	1	augustus	1996	hebt	u	wél	een	
vergunning	nodig	wanneer	u	het	aantal	
woonentiteiten	verandert	door	sanitaire,	
elektrische,	verwarmings-,	isolerings-	of	
ventilatie-installaties	te	plaatsen.	Of	door	
inrichtings-	of	opknapwerken	aan	kamers	
uit	te	voeren.

Verbouwde	u	sindsdien	uw	woning	
tot	kamerwoning,	bijvoorbeeld	door	
douches,	toiletten	of	extra	wanden	
te	plaatsen?	Dan	hebt	u	daarvoor	een	
vergunning	nodig.

VLAAMSE	CODEX	RUIMTELIJKE	ORDENING
Ook	de	Vlaamse	Codex	Ruimtelijke	
Ordening	neemt	die	verplichting	sinds	1	
september	2009	op.	Wilt	u	een	woning	
opsplitsen	of	het	aantal	woongelegen-
heden	aanpassen	in	uw	woning	die	voor	
de	huisvesting	van	u	of	uw	gezin	bedoeld	
zijn?	Dan	hebt	u	een	vergunning	nodig.	
Het	maakt	hierbij	niet	uit	of	het	om	een	
eengezinswoning,	etagewoning,	flatge-
bouw,	studio	of	-	al	dan	niet	bemeubelde	
-	kamer	gaat.

BIJKOMENDE	VOORSCHRIFTEN
Soms	zijn	er	bijkomende	voorschriften	
van	toepassing	op	uw	woning.	Die	vloeien	
bijvoorbeeld	voort	uit	(bijzondere)	
plannen	van	aanleg	(BPA),	of	ruimtelijke	
uitvoeringsplannen	(RUP).	Sommige	BPA’s,	
RUP’s	of	verkavelingen	verbieden	meer-
gezinswoningen	op	sommige	percelen.	
Informeer	hiernaar	bij	het	loket	Steden-
bouw	en	Openbaar	Domein..

Stedenbouwkundige vergunningsplicht

Wilt	u	een	meergezinswoning	of	kamerwoning	oprichten?	Of	kamers,	
studio’s	of	appartementen	inrichten	in	een	bestaande	woning?	Dan	moet	u	
rekening	houden	met:

>	de	Vlaamse	Codex	Ruimtelijke	Ordening.	Op	www.ruimtelijkeordening.be	
	 vindt	u	meer	informatie.	Klik	bovenaan	op	‘wetgeving’;

>	de	stedenbouwkundige	verordening	van	Stad	Gent.	Dat	is	het	Algemeen	
	 Bouwreglement.	Meer	informatie	vindt	u	op	www.Gent.be.

3. STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN  
 VOOR STUDENTENKOTEN
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De	totale	vloeroppervlakte	van	uw	
eengezinswoning	is	groter	dan	250	m²

Is	uw	gebouw	niet	‘te	beschermen’?	Dan	
krijgt	u	een	stedenbouwkundige	vergun-
ning	als	u	voldoet	aan	de	bepalingen	over	
meergezinswoningen	van	het	Algemeen	
Bouwreglement	van	de	Stad	Gent.	Lees	die	
bepalingen	dus	eerst	grondig	door.

Verhoogt	u	het	aantal	woonentiteiten	in	uw	
meergezinswoning?	Dan	moet	minstens	één	
woonentiteit	een	minimale	vloeroppervlak-
te	van	80	m²	hebben.	Een	nieuwe	kamerwo-
ning	met	alleen	(studenten)kamers?	Dat	is	
onmogelijk:	zowel	met	een	nieuwbouw	als	
door	de	opdeling	van	een	bestaand	gebouw.

De	stad	kan	extra	voorwaarden	opleggen	
om	een	goede	ruimtelijke	ordening	te	
verzekeren.	Die	voorwaarden	hangen	af	
van	de	schaal	van	het	project,	de	ligging,	
situatie,	mobiliteitsaspecten	…	De	stad	
wil	een	sociale	mix	krijgen	door	een	afwis-
seling	van	types	en	groottes	van	woon-	
entiteiten.	Dat	komt	bijvoorbeeld	ook	de	
parkeervoorzieningen	en	de	aanwezig-
heid	van	buitenruimtes	ten	goede.

Algemeen Bouwreglement: mogelijkheden en beperkingen 

Hebt	u	een	eengezinswoning,	een	meer-
gezinswoning	of	doet	u	aan	grootschalige	
studentenhuisvesting?	Het	Algemeen	Bouw-
reglement	van	de	stad	heeft	voorschriften	
voor	elke	situatie.	Het	beschouwt	een	
kamerwoning	als	een	meergezinswoning:	ze	
moet	dus	ook	aan	die	bepalingen	voldoen.

Hieronder	vindt	u	het	antwoord	op	de	
meest	voorkomende	vragen	over	studenten-
huisvesting.	Meer	informatie?	Die	krijgt	
u	bij	het	loket	Stedenbouw	en	Openbaar	
Domein	van	de	dienst	Administratie.	De	
dienst	Stedenbouw	en	Ruimtelijke	planning,	
afdeling	Stedenbouwkundige	Vergunningen	
helpt	u	graag	met	de	voorbespreking	van	
uw	concrete	plannen.

1.	OMVORMEN	EENGEZINSWONING	
TOT	KAMERWONING	

De	totale	vloeroppervlakte*	van	uw	
eengezinswoning	is	maximaal	250	m²

Dit	soort	woning	opdelen	in	kamers,	
studio’s,	appartementen	of	een	mix	van	
de	drie?	Dat	mag	niet.	

Stad	Gent	wil	een	mengeling	van	woon-
vormen	realiseren	én	wonen	in	de	stad	
aantrekkelijk	maken	voor	gezinnen.	
Daarom	mag	u	niet	zomaar	een	‘te	be-
schermen	eengezinswoning’	opdelen	tot	
meergezinswoning.	Daarmee	wordt	elke	
eengezinswoning	met	een	totale	vloerop-
pervlakte	van	maximaal	250	m²	bedoeld.	
Wilt	u	dit	verbod	omzeilen	door	zo’n	
woning	samen	te	voegen	met	een	ander	
gebouw?	Dan	doet	u	moeite	voor	niets,	
want	ook	dát	mag	natuurlijk	niet

*Definitie totale vloeroppervlakte van een 
woongebouw: de som van de horizontale 
vloeroppervlakte van elke bouwlaag. De 
omtrek van een horizontale vloeropper-
vlakte wordt gevormd door de binnenkant 
van de muren of de vergelijkbare bouw-
delen die het gebouw begrenzen. Worden 
- bij meergezinswoningen - niet in rekening 
gebracht: zolders en kelders die niet voor 
bewoning kunnen worden ingericht reke-
ning houdend met de minimum vloerop-
pervlaktes vervat in artikel 27 t/m 29 van 
deze verordening. Worden - bij eengezins-
woningen - niet in rekening gebracht: de 
kelder(s) en het gedeelte van de zolder, 
waarvan de vrije hoogte tussen vloer en 
plafond minder bedraagt dan 2,20 m.
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2.	VERBOUWEN	KAMERWONING	MET	
VERGUNNING	

Aantal	woonentiteiten	verhogen

U	mag	het	aantal	woonentiteiten	alleen	
verhogen	als	u	minstens	één	woonentiteit	
met	een	minimale	totale	vloeroppervlakte	
van	80	m²	overhoudt.

Aantal	woonentiteiten	behouden	of	
verlagen

Uw	kamerwoning	moet	na	uw	verbouwings-
werken	voldoen	aan	de	normen	uit	het	Al-
gemeen	Bouwreglement	van	de	stad	Gent.	
De	kamers	moeten	dus	minimaal	12	m²	
groot	zijn,	voldoende	lichtinval	hebben,	de	
noodzakelijke	gemeenschappelijke	ruimtes	
moeten	er	zijn	…	Lees	vóór	u	verbouwt	het	
Algemeen	Bouwreglement	grondig	na.

3.	EEN	OF	MEERDERE	KAMERS	IN	UW	
WONING	VERHUREN	AAN	STUDENTEN	

Wilt	u	studenten	opvangen	bij	u	thuis?	
Dan	creëert	u	een	bijkomende	woon-
entiteit.	U	deelt	uw	woning	dus	op.	Ze	
moet	nu	voldoen	aan	de	vereisten	voor	
meergezinswoningen.

De	totale	vloeroppervlakte*	van	uw	
woning	is	hoogstens	250	m²

Dit	soort	woning	opdelen	in	kamers,	
studio’s,	appartementen	-	of	een	mix	
van	de	drie	-	mag	niet.	U	mag	dus	geen	
kamers	verhuren	in	uw	woning.
Stad	Gent	wil	een	mengeling	van	woon-
vormen	realiseren	én	wonen	in	de	stad	
aantrekkelijk	maken	voor	gezinnen.	
Daarom	mag	u	niet	zomaar	een	‘te	
beschermen	eengezinswoning’	opdelen	
tot	meergezinswoning.	Daarmee	wordt	
elke	eengezinswoning	met	een	totale	
vloeroppervlakte	van	maximaal	250	m²	
bedoeld.	Wilt	u	dit	verbod	omzeilen	
door	zo’n	woning	samen	te	voegen	met	
een	ander	gebouw?	Dan	doet	u	moeite	
voor	niets:	ook	dat	mag	natuurlijk	niet

*definitie totale vloeroppervlakte: zie 
voetnoot op pagina 14

De	totale	vloeroppervlakte	van	uw	
woning	is	groter	dan	250	m²

Is	uw	gebouw	niet	‘te	beschermen’?	Dan	
krijgt	u	een	stedenbouwkundige	vergun-
ning	als	u	voldoet	aan	de	bepalingen	over	
meergezinswoningen	van	het	Algemeen	
Bouwreglement	van	de	Stad	Gent.	Lees	
die	bepalingen	dus	eerst	grondig	door.

Verhoogt	u	het	aantal	woonentiteiten	
in	uw	meergezinswoning?	Dan	moet	
minstens	één	woonentiteit	een	minimale	
vloeroppervlakte	van	80	m²	hebben.	
Reserveert	u	maar	een	klein	deel	van	
uw	woning	voor	studenten?	Dan	zal	uw	
privédeel	ruimschoots	aan	die	bepaling	
voldoen.	Ziet	u	het	groter?	Dan	leest	u	het	
best	even	de	tekst	hierboven	na,	onder	
puntje	1.

Verhuurt	u	kamers	of	studio’s	in	uw	woning?	
Dat	komt	overeen	met	de	realisatie	van	
een	nieuwe	meergezinswoning.	Uw	
woning,	en	alle	woonentiteiten	op	zich,	
moeten	nu	aan	de	normen	van	het	
Algemeen	Bouwreglement	voldoen.	
Daardoor	moet	u	misschien	extra	ingrepen	
uitvoeren,	bijvoorbeeld	om	kamers	bereik-
baar	te	maken	of	om	verplichte	gemeen-
schappelijke	ruimtes	te	creëren.

4.	GROOTSCHALIGE	NIEUWBOUW	OF	RE-
NOVATIE	DOOR	PRIVATE	INITIATIEFNEMERS

Wilt	u	een	grootschalige	collectieve	verblijfs-
accommodatie	voor	studenten	opzetten?	
Sinds	1	oktober	2010	kan	dit	ook	als	
private	initiatiefnemer.	Bij	nieuwbouw	
moet	u	minstens	vijftig	kamers	voorzien,	
bij	renovatie	van	niet-woongebouwen,	
zoals	voormalige	kantoorgebouwen,	
minstens	dertig.	Deze	studentenvoorziening	
mag	geen	beschermde	eengezinswoningen	
vervangen.

Het	Algemeen	Bouwreglement	stelt	extra	
voorwaarden	voor	grootschalige	studenten-
huisvestingsprojecten.	Voorbeelden?	
Oppervlaktenormen,	voorwaarden	over	
de	gemeenschappelijke	voorzieningen	en	
verplichte	mengingsbepalingen.	U	moet	
ook	aantonen	dat	u	alleen	aan	studenten	
verhuurt,	en	dat	u	veel	aandacht	aan	het	
beheer	besteedt.

Deze	brochure	gaat	niet	verder	in	op	
grootschalige	initiatieven.	Voor	meer	
informatie	leest	u	het	best	de	voorschrif-
ten	in	het	Algemeen	Bouwreglement	na.	
De	dienst	Stedenbouw	en	Ruimtelijke	
Planning,	afdeling	Stedenbouwkundige	
Vergunningen	helpt	u	ook	graag	met	een	
voorbespreking	van	uw	concrete	plannen.
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Voldoet	u	aan	de	voorwaarden	voor	
studentenhuisvesting	uit	het	vorige	
hoofdstuk?	Dan	moet	u	ook	nog	rekening	
houden	met	een	aantal	stedenbouw-
kundige	voorschriften	uit	het	Algemeen	
Bouwreglement.	Die	zijn	voor	alle	woon-
gebouwen	van	toepassing.

BEREIKBAARHEID
Elke	woonentiteit	moet	rechtstreeks	
toegankelijk	zijn	vanaf	de	openbare	weg	
via	een	circulatieruimte	binnen	of	buiten	
het	gebouw.	Die	ruimte	mag	geen	deel	
uitmaken	van	een	andere	woonentiteit.

KAMER,	STUDIO	OF	APPARTEMENT
Wilt	u	kamers	inrichten?	Dat	mag	pas	als	
u	er	minstens	twéé	inricht	in	uw	gebouw.	
Wilt	u	toch	één	woonentiteit	oprichten?	
Dan	is	dat	een	appartement	of	een	studio	
-	géén	kamer.	Raadpleeg	ook	dan	de	
oppervlakte-	en	kwaliteitsnormen	die	van	
toepassing	zijn.

GEMEENSCHAPPELIJKE	RUIMTES
Ontbreken	er	voorzieningen	op	de	
kamer(s)?	Dan	moeten	die	gemeenschap-
pelijk	beschikbaar	zijn.	Dat	is	een	keuken	
van	minstens	8	m²,	één	wc	per	vier	
kamers	zonder	wc,	en	één	badkamer	per	
vier	kamers	zonder	bad	of	douche.

OPPERVLAKTE
Elke	kamer	moet	minstens	12	m²	groot	
zijn.	Zijn	er	extra	voorzieningen	op	de	
kamer,	zoals	een	douche,	wc	of	kook-
ruimte?	Dan	moet	u	per	extra	voorziening	
3	m²	optellen	bij	de	minimale	grootte.	Dat	
wordt	dus	15	of	18	m²	voor	bijvoorbeeld	
een	extra	douche	of	een	extra	douche	plus	
kookruimte.

Beschikt	een	kamer	over	alle	voorzieningen?	
Dan	is	het	een	studio.	En	díé	moet	minstens	
30	m²	groot	zijn.

Ook	voor	appartementen	zijn	er	ge-
detailleerde	oppervlaktenormen.	Is	er	
een	afzonderlijke	keuken?	Dan	moet	de	
woonkamer	minstens	14	m²	groot	zijn	en	
de	keuken	6	m².	Is	de	keuken	deel	van	de	
woonkamer?	Dan	zijn	ze	samen	minstens	
18	m².	Het	appartement	moet	minstens	
één	slaapkamer	van	10	m²	hebben.	De	
andere	slaapkamers	zijn	minstens	6,5	m².

HOOGTE
Bouwt	u	een	nieuwe	woning?	Dan	moeten	
de	kamers	minstens	2,5	m	hoog	zijn.	
Verbouwt	u	een	woning?	Dan	is	2,2	m	
voldoende.	Deze	norm	geldt	voor:
>	kamerwoningen:	kamer	en	keuken;
>	studio’s;
>	appartementen:	woonkamer,	keuken	
	 en	slaapkamer.

DAGLICHT
Een	kamer,	een	studio,	en	de	keuken,	
woon-	en	slaapkamer	van	een	appartement	
moeten	daglicht	krijgen	vanuit	de	open	
lucht.	Voor	een	studio	en	een	kamer	maakt	
de	totale	oppervlakte	van	de	vensters	met	
daglicht	minimaal	een	tiende	van	de	totale	
vloeroppervlakte	van	de	kamer	uit.

FIETSENBERGPLAATS
Hebt	u	een	meergezinswoning?	Dan	moet	
uw	fietsenbergruimte	goed	toegankelijk	
zijn	vanaf	de	openbare	weg,	al	dan	niet	via	
een	gemeenschappelijke	circulatieruimte.	
Per	woonentiteit	in	uw	gebouw	rekent	u	
1	m²	in	de	fietsenbergplaats.

Hou	ook	rekening	met	de	gewestelijke	
verordeningen	over	toegankelijkheid.	
Op	www.toegankelijkgebouw.be	vindt	u	
meer	info.

Stedenbouwkundige voorschriften
uit het Algemeen Bouwreglement
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Aanvraag indienen:
formaliteiten

Veranderen	uw	geplande	werken	de	
stabiliteit	van	uw	gebouw	niet,	én	lossen	
ze	geen	constructieprobleem	op?	Dan	vol-
staat	gewoonlijk	een	aanvraag	tot	steden-
bouwkundige	vergunning	met	eenvoudige	
dossiersamenstelling.	Dat	gaat	zonder	
architect.	Onderneemt	u	wél	constructieve	
ingrepen?	Dan	hebt	u	een	uitgebreid	dos-
sier	en	een	architect	nodig.

Benieuwd	welke	dossiersamenstelling	voor	
u	van	toepassing	is?	Meer	informatie	vindt	
u	op	www.Gent.be	.

Ook	op	de	website	van	de	Vlaamse	Over-
heid	www.ruimtelijkeordening.be	vindt	u	
onder	‘Wetgeving’	en	dan	‘Uitvoerings-
besluiten’	de	nodige	informatie.

Stedenbouwmisdrijven

Voert	u	werken	uit	zonder	stedenbouw-
kundige	vergunning?	Dan	begaat	u	een	
stedenbouwmisdrijf.	Een	ambtenaar	van	
de	stad	kan	de	overtreding	bij	u	vaststel-
len	in	een	proces-verbaal,	desnoods	met	
huiszoekingsbevel.

HERSTELMAATREGEL
Komt	u	tijdens	de	werken	tot	inkeer?	Dan	
dient	u	alsnog	een	aanvraag	tot	regulari-
satie	in.	Doet	u	dat	niet,	en	weigert	u	om	
de	aanpassingen	vrijwillig	te	herstellen?	
Dan	vordert	het	college	van	burgemees-
ter	en	schepenen	een	herstelmaatregel.	
Die	kan	bepalen	dat	u	uw	pand	niet	meer	
als	meergezinswoning	mag	gebruiken	
en	dat	u	het	tot	zijn	oorspronkelijke	toe-
stand	moet	terugbrengen.	Soms	volstaan	
aanpassingswerken.	Zeer	zelden	komt	u	
er	maar	met	een	betaling	vanaf.

CORRECTIONELE	RECHTBANK
Het	parket	van	de	procureur	des	Ko-
nings	kan	u	ook	voor	de	correctionele	
rechtbank	dagvaarden.	Dan	loopt	u	het	
risico	op	een	veroordeling,	een	geld-
boete	of	een	gevangenisstraf.	Ook	de	
verbeurdverklaring	van	de	inkomsten	die	
u	ontving	door	het	bouwmisdrijf	hangt	u	
dan	boven	het	hoofd.

VERJARING
Na	vijf	jaar	zijn	stedenbouwmisdrijven	
strafrechtelijk	verjaard.	Merkt	het	parket	
uw	verbouwing	dus	de	eerste	vijf	jaar	
niet	op?	Dan	kan	het	u	daarvoor	niet	
meer	vervolgen.	Toch	krijgt	het	college	
van	burgemeester	en	schepenen	dan	nog	
extra	tijd	om	een	herstelvordering	in	te	
dienen	voor	de	burgerlijke	rechtbank.	
Verbouwt	u	in	ruimtelijk	kwetsbaar	
gebied	of	openruimtegebied?	Dan	is	die	
termijn	tien	jaar.	Elders	vijf	jaar.

BOUWMISDRIJF	KOPEN
Koopt	u	een	huis	met	een	bouwmisdrijf?	
Dan	kunt	u	niet	strafrechtelijk	vervolgd	
worden	als	dader.	Maar	als	eigenaar	kunt	
u	wel	verplicht	worden	om	herstelmaat-
regelen	uit	te	voeren.	Laat	u	dus	goed	
informeren	voor	u	werken	uitvoert	of	
een	gebouw	koopt.



GEMEEN	HUURRECHT
Verkondigt	u	de	verhuring	van	uw	woon-
gebouw	officieel	of	publiek?	Dan	moet	u	
altijd	het	bedrag	van	de	gevraagde	huur-
prijs	en	de	gemeenschappelijke	lasten	
vermelden.*

Ten	laatste	tijdens	de	eerste	maand	van	
verhuring	moet	u	een	plaatsbeschrijving	
(laten)	opmaken.	Dit	is	op	tegenspraak	en	
voor	gezamenlijke	rekening.	Dat	wil	zeg-
gen	dat	u	en	de	huurder	allebei	aanwezig	
zijn	en	het	verslag	ondertekenen.	Scha-
kelt	u	een	professional	in?	Dan	deelt	u	
de	kosten.	U	voegt	de	plaatsbeschrijving	
bij	de	huurovereenkomst	en	u	laat	ze	
samen	registreren.

*Dit principe staat in het ‘Politiereglement 
op de verplichte mededeling van het be-
drag van de gevraagde huurprijs en van de 
gemeenschappelijke lasten bij elke officiële 
of publieke aankondiging van de verhuring 
van een goed bestemd voor bewoning in de 
private sector’. Verkondigt u de verhuring 
van uw woongebouw publiek? Dan moet u 
sinds 1 maart 2008 altijd het bedrag van de 
gevraagde huurprijs en de gemeenschap-
pelijke lasten vermelden. Deze regel geldt 
voor de bekendmaking via een website, 
een advertentie én op een ‘te huur’-affiche. 
Houdt u u niet aan deze regel? Dan riskeert 
u een administratieve boete van 60 euro. 

WONINGHUURWET
U	draait	op	voor	alle	herstellingen,	behalve	
de	‘huurherstellingen’.	U	kunt	er	dus	ook	niet	
van	afwijken	bij	overeenkomst.	Er	komt	nog	
een	KB	dat	deze	herstellingen	definieert.

In	de	bijlage	van	het	KB	van	4	mei	2007	vindt	
u	uitleg	over	de	wettelijke	huurbepalingen.	
Dat	gaat	over	de	gezondheidsnormen,	veilig-
heids-	en	bewoonbaarheidsnormen,	uitleg	
over	de	aard	van	dwingende	regels,	uw	
mogelijkheden	om	de	huurprijs	te	herzien	…	
U	voegt	deze	bijlage	verplicht	toe	aan	elke	
huurovereenkomst.

Voor	de	waarborg	hebt	u	nu	drie	opties:
>	Waarborg	op	een	geïndividualiseerde	
	 bankrekening	op	naam	van	de	huurder.
	 De	huurwaarborg	mag	niet	meer	zijn	dan		
	 twee	maanden	huur.
>	Bankwaarborg,	waarbij	de	bank	van	de	
	 huurder	automatisch	een	waarborg	voor		
	 maximaal	drie	maanden	huur	garandeert.		
	 De	huurder	betaalt	de	waarborg	tijdens		
	 de	huurperiode	maandelijks	zonder	rente		
	 af	aan	zijn	of	haar	bank.	Die	afbetaling		
	 spreidt	hij	of	zij	maximaal	over	drie	jaar.		
	 Vindt	de	bank	de	huurder	niet	krediet-	
	 waardig?	Dan	mag	ze	de	waarborg	niet
	 om	die	reden	weigeren.
>	Bankwaarborg	via	het	OCMW.	Het	
	 OCMW	komt	dan	met	een	financiële		
	 instelling	een	waarborg	overeen	ten		
	 gunste	van	de	verhuurder.	Het	bedrag	is		
	 niet	meer	dan	drie	maanden	huur.

De	andere	bepalingen	over	de	waar-
borg	blijven	hetzelfde:	hij	wordt	alleen	
vrijgegeven	na	schriftelijk	akkoord	of	een	
rechterlijke	beslissing,	en	u	plaatst	hem	
op	een	geïndividualiseerde	rekening	of	
betaalt	rente	aan	de	huurder.
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Gemeen huurrecht of woninghuurwet?

Huurovereenkomsten	voor	studenten	kunnen	onder	de	woninghuurwet	of	
het	gemeen	huurrecht	vallen.	Dat	hangt	af	van	de	hoofdverblijfplaats	van	de	
student.	Is	dat	de	studentenkamer?	Dan	valt	ze	onder	de	woninghuurwet.	In	
het	andere	geval	is	het	gemeen	huurrecht	van	toepassing.

Sinds	de	wet	van	25	april	2007	moet	elke	huurovereenkomst	schriftelijk	vastlig-
gen.	Een	mondelinge	overeenkomst	is	dus	niet	langer	voldoende	-	ook	niet	
voor	studentenkamers.	Die	wet	veranderde	de	woninghuurwet	én	het	gemeen	
huurrecht	grondig.	De	bepalingen	werden	gepubliceerd	in	het	Belgisch	Staats-
blad	van	8	mei	2007.	Dit	zijn	de	voornaamste	wijzigingen:

4. HUURWETGEVING EN CONTRACT
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Modelhuurovereenkomst

Stad	Gent	stelde	samen	met	haar	partners	
een	modelhuurovereenkomst	op.	Handig,	
omdat	studentenkamers	verhuren	niet	
hetzelfde	is	als	een	heel	huis	verhuren.	
Gebruik	dus	die	huurovereenkomst:	ze	ver-
deelt	de	rechten	en	plichten	van	huurder	
en	verhuurder	evenwichtig.

Op	de	volgende	pagina’s	vindt	u	de	meest	
recente	versie	van	de	modelhuurovereen-
komst.	Bij	de	dienst	Wonen	vraagt	u	uw	
gratis	exemplaar	aan.	Bel	naar	09	266	76	
40	of	mail	naar	kot@Gent.be.	Of	haal	ze	
gratis	af	op	de	eerste	verdieping	op	het	
Woodrow	Wilsonplein	1	in	Gent.

Huishoudelijk reglement

Ook	aan	een	standaard	huishoudelijk	
reglement	hebben	Stad	Gent	en	haar	
partners	gedacht.	Hiermee	verloopt	
het	leven	in	een	studentenwoning	zo	
aangenaam	mogelijk.	U	sensibiliseert	
de	studenten,	en	herinnert	hen	aan	de	
afspraken.	U	laat	het	reglement	samen	
met	het	contract	ondertekenen,	en	
hangt	het	op	een	zichtbare	plaats	in	uw	
studentenwoning.

U	downloadt	het	standaard	huishoudelijk	
reglement	op	www.studentingent.be	of	
op	www.kotatgent.be.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: 

Verhuurder enerzijds : naam : …………………………… voornaam : ……………………………….
wonende te (straat en nr.) …………………………………………………………………………………
postnummer : …………………………… gemeente : …………………………….…………................
telefoon : ………………………………… GSM :..………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………................

Huurder anderzijds : naam : ………………………………… voornaam : …………………………….
met hoofdverblijfplaats te (straat en nr.) …………………………………………………………………
postnummer : …………………………… gemeente : …………………………………………………..
telefoon : ………………………………… GSM : …………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………................
geboorteplaats en –datum : ……………………………………………………………………………….
rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………................
nummer identiteitskaart / paspoortnummer:  ..…………………………………………………………..
student aan de onderwijsinstelling : ……………………………………………………………………...
studiejaar en –richting : ……………………………………………………………………………………

De huurder verklaart dat de gehuurde kamer*, studio* of appartement* zijn*/haar* tweede verblijfplaats is.

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Art. 1 : Beschrijving van het gehuurde goed
De verhuurder verbindt zich in huur te geven aan de huurder, die aanvaardt, een niet*/gemeubileerde kamer*, studio*, appartement*, 
gelegen te (gemeente en postnummer) ………………………………………, 
(straat) …………………………………………………………………………………………………………………..
gelegen voorzijde* / achterzijde* van het gebouw op de ……… verdieping*/gelijkvloers* met kamernummer ………… , bestemd als 
studentenverblijf.
De huurder heeft ter beschikking:
a. Meubilair: bed met matras / bureau / tafel / ……… stoel(en) / zetel / boekenkast / kleerkast / andere meubelen: ……………………

…………………………………………………………………………………...
b. Sanitaire installatie: - in de kamer : warm en koud stromend water 

                                - in de kamer / gemeenschappelijke ruimte*: gebruik van bad / douche 
             - in de kamer / gemeenschappelijke ruimte*: gebruik van toilet

c. Kookgelegenheid: uitsluitend voor koffie / volledige maaltijden / toegelaten in kamer / in gemeenschappelijk ingerichte keuken / 
elders: ………………………………………………………………

d. Gemeenschapsruimte: ja / nee
e. Plaats voor fiets* / auto*: ja / nee
f. Verwarming: centrale verwarming / gasradiator / elektrische verwarming / stookolie
g. Andere: ……………………………………………………………………………………………………………

Art. 2 : Termijn
De huurperiode bedraagt :
- 10 maanden* met de mogelijkheid tot verlenging voor 1 of 2 maanden bij tweede zit en dit aan           dezelfde voorwaarden (huurprijs 

en eventuele bijkomende kosten) als  beschreven in Art.3.
- 12 maanden*

- … maanden*

en neemt aanvang op ……………………………… om te eindigen op ………………………………………….

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake stilzwijgende wederverhuring zijn niet van toepassing.

 
* Schrappen wat niet van toepassing is    

Kotatgent.be
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                                      Exemplaar bestemd voor de verhuurder

Art. 3 : Prijs
De huurprijs bedraagt ………………… euro per maand.  De huurprijs en de eventueel maandelijks te betalen kosten moeten betaald 
worden ten laatste de vijfde kalenderdag van de maand waarop ze betrekking hebben.
De verhuurder is verplicht een kwijtschrift af te leveren, behalve bij storting op rekeningnummer:
………………………………………

In deze huurprijs is begrepen*:
        •     de huur van een kamer, studio of appartement
        •     de levering van water
        •     de levering van elektriciteit voor standaardverlichting, (wekker)radio, scheerapparaat, haardroger, computer, …………………
………………………………………………………………………………….
        •     de kosten van verwarming (gas, elektriciteit, stookolie)
        •     in voorkomend geval het energieverbruik van de gemeenschappelijke delen
        •     in voorkomend geval het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen
        •     in voorkomend geval het gebruik van de fietsenbergplaats
        •     de levering van het internet
        •     de brandverzekering
        •     andere : ……………………………………………………………………………………………………….

In deze prijs is niet begrepen*:
        •     De kosten spruitend uit de nutsvoorzieningen water*/gas*/elektriciteit*/andere*:……………….. worden bepaald op   
               …………………… euro per maand forfaitair / voorschot*. 
        Bijkomende kosten: 
        - schoonmaak gehuurde goed: ……………… euro per ……………………………… 
        - internet: ………………………………… …….euro per ……………………………… 
        - andere: ……………………………………….. euro per ………………………………...

Afspraken rond de betaling van het saldo: 
Tijdstip(pen) waarop de verhuurder een afrekening maakt van de werkelijke kosten: ………………. .
De verhuurder moet die afrekening(en) staven met de meterstanden en de factuur. De afrekening en stavingsstukken worden aan de 
huurder overgemaakt.  Indien uit de afrekening blijkt dat de huurder nog een saldo moet betalen, dan moet dit binnen de 30 
kalenderdagen na ontvangst van de afrekening betaald worden op het rekeningnummer van de verhuurder. Indien uit de afrekening 
blijkt dat de huurder te veel betaald heeft, dan moet de verhuurder binnen de 30 kalenderdagen na het hierboven bepaald tijdstip 
waarop de afrekening gemaakt moest worden, het saldo betalen aan de huurder op volgend rekeningnummer 
……………………………. .

Tellerstand bij aanvang van de huurovereenkomst: 
Water: ……………………… Gas: …………………………. Elektriciteit:………………………….. 
 
Art. 4 : Waarborg
De waarborgsom, betaalbaar bij de aanvang van de huurovereenkomst bedraagt één maand huur, nl. ………………… euro en kan 
uitsluitend dienen tot vergoeding van de schade aan het verhuurde goed, toegebracht door de huurder of door derden aan wie hij 
toegang tot het verhuurde goed heeft verleend.  De waarborgsom zal door de huurder nooit als huur worden aangerekend.
De waarborgsom of het saldo ervan, wordt aan de huurder teruggegeven op het ogenblik dat deze de sleutel terugbezorgt en dit 
uiterlijk de laatste dag van de huurovereenkomst.  De terugbetaling zal gebeuren door middel van contante betaling of storting op 
rekeningnummer: …………………………… en dit binnen de acht dagen na het beëindigen van de huurovereenkomst of na de 
einddatum van de ‘verlengde’ periode (cfr. Art. 2) ook indien de waarborgsom op een geïndividualiseerde rekening werd gestort. 

Art. 5 : Bijkomende bepalingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Beide partijen verklaren in te stemmen met de algemene beschikkingen vermeld op de keerzijde van deze huurovereenkomst.
Opgemaakt te (plaats) ………………………………, op (datum) ………………………… in vier exemplaren. Huurder en verhuurder 
erkennen één exemplaar te hebben ontvangen. Het ‘gele’ exemplaar is bestemd voor de Universiteit Gent, het ‘blauwe’ exemplaar voor 
het Registratiekantoor. 

De verhuurder   De huurder  De wettelijke vertegenwoordiger van de huurder**

** enkel noodzakelijk indien de student minderjarig is bij de aanvang van de huurovereenkomst             

Art. 6 : Gebruik van het gehuurde goed
De huurder ontvangt het goed enkel voor persoonlijk gebruik.
Onderverhuring en huuroverdracht zijn verboden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.  Tot 
onderverhuring zal ondermeer schriftelijke toestemming worden verleend in geval de student elders verblijf dient te houden ingevolge 
een stage of een studie-uitwisselingsprogramma e.a.

Art. 7 : Beëindiging van de huurovereenkomst
Beide partijen kunnen onderhavige huurovereenkomst gedurende de 30 kalenderdagen die volgen op de datum van het in voege 
treden éénzijdig beëindigen door middel van een aangetekende brief.  Elke partij dient hierbij een opzeggingstermijn van één maand in 
acht te nemen. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de betekening. Er dient een 
schadevergoeding van één maand huur betaald te worden, overeenkomstig het bedrag in art. 3.   

De huurder kan in de volgende gevallen de huurovereenkomst beëindigen zonder schadevergoeding:
      • mits een opzeggingstermijn van één maand via een aangetekend schrijven bij:

-   voortijdig stopzetten van de studie, bevestigd door een ‘bewijs van uitschrijving’ van de onderwijsinstelling.
-   overlijden van één van beide ouders.
• mits een opzeggingstermijn van één maand kan de huurovereenkomst steeds worden beëindigd indien een nieuwe huurder wordt  
  aangebracht, die door de verhuurder uitdrukkelijk moet worden aanvaard.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maandelijkse huurperiode.

De huurovereenkomst neemt een einde bij overlijden van de huurder, zonder dat een opzeggingstermijn moet worden nageleefd.
De huurovereenkomst eindigt op datum zoals bepaald onder art. 2.
Bij het beëindigen van de huurovereenkomst moeten de sleutels aan de verhuurder overhandigd worden en dient de kamer volledig 
ontruimd te zijn.
Indien de bijzondere verlengde termijn voorzien in de bepalingen van art. 2 van de huurovereenkomst toepasselijk is, dienen de 
huurder en de verhuurder schriftelijk een overeenkomst te sluiten omtrent de ontruiming van de kamer*, studio* of het appartement* en 
de afgifte van de sleutels.
Ook indien een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten tussen beide partijen voor het volgende academiejaar, komen de partijen 
onderling schriftelijk overeen in welke mate moet worden ontruimd en wanneer de afgifte / ontvangst van de sleutels plaatsvindt.
De verhuurder moet de nodige schikkingen nemen om de sleutel in ontvangst te nemen.
De huur blijft verder enkel verschuldigd indien de verhuurder de huurder schriftelijk vruchteloos heeft aangemaand.
De huurder mag beschikken over het goed tijdens de weekends en vakantieperioden voor de duur van de huurovereenkomst.
Bij het beëindigen van de huurovereenkomst moeten de sleutels ‘tegen gedateerd ontvangstbewijs’ aan de verhuurder overhandigd 
worden.

Art. 8 : Rechten en plichten van huurder en verhuurder
Met betrekking tot de verdeling van de lasten inzake onderhoud en herstelling verklaren de partijen zich te richten naar de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek.
De huurder verbindt er zich toe bij het einde van de huurovereenkomst het goed in dezelfde staat als bij aanvang van de 
huurovereenkomst terug te geven.  Tevens verbindt de huurder er zich toe onmiddellijk de verhuurder te verwittigen zo er zich schade 
voordoet of dreigt voor te doen.  De huurder staat in voor de schade rechtstreeks door hemzelf toegebracht of door anderen aan wie 
hij de toegang tot het goed verleende, voor zover die schade niet het gevolg is van een normaal gebruik.  De huurder wordt vermoed 
gemeenschappelijk en voor zijn deel aansprakelijk te zijn voor schade aangebracht aan gemeenschappelijke delen van het huis en dit 
enkel indien de dader niet kan worden aangetoond.

De huurder verbindt zich ertoe:
    •      met het oog op schoonmaak de toegang tot zijn kamer te verschaffen aan het onderhoudspersoneel indien het onderhoud ten
           laste is van de verhuurder.
    •      de verhuurder de toegang tot het gehuurde goed te verschaffen in geval van dringende noodzakelijkheid en / of in overleg met 
           en in aanwezigheid van de huurder.
    •      zich te onthouden van alles wat de rust van de medebewoners of buren zou kunnen storen, zowel door hem/haar zelf als door 
           derden aan wie hij toegang heeft verleend. 

De verhuurder verbindt zich ertoe:
    •      de kamer zo in te richten dat deze voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd is.
    •      de verwarmingstoestellen degelijk te onderhouden (verwarmingstoestellen waarbij het verbrande gas niet naar buiten afgevoerd 
           wordt zijn verboden).
    •      er zorg voor te dragen dat in de kamer een minimale temperatuur heerst van 18° tussen 7u en 24u en van 13° tussen 24u en 
           7u.
    •      de privacy van de student te respecteren.
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Gemeentelijke heffing

De	stad	heft	geen	belasting	op	het	verhuren	van	studentenkamers.	En	het	be-
lastingreglement	op	tweede	verblijven	stelt	studentenwoongelegenheden	vrij.	
U,	of	de	student,	bewijst	dit	met	een	kopie	van	inschrijving	of	van	de	studenten-
kaart	van	het	academiejaar	waarin	1	januari	van	het	belastingjaar	valt.

De	belastingen	die	de	staat	heft,	blijven	uiteraard	van	toepassing.

Onroerende voorheffing

De	onroerende	voorheffing	is	een	gewestelijke	belasting	op	onroerende	goede-
ren	in	België.	Het	Vlaamse	gewest	int	de	basisheffing,	maar	de	provincie	en	de	
gemeente	heffen	opcenten.

Hoeveel	bedraagt	de	onroerende	voorheffing?	Een	percentage	van	uw	geïn-
dexeerde	kadastraal	inkomen.	Wie	betaalt	hem?	De	‘houder	van	het	zakelijk	
recht’:	eigenaar,	vruchtgebruiker,	erfpachter,	opstalhouder	of	bezitter.	De	
onroerende	voorheffing	aanrekenen	aan	uw	huurders	is	wettelijk	verboden	
wanneer	men	de	woning	als	hoofdverblijfplaats	gebruikt.

5. FISCALITEIT

Art. 9 : Plaatsbeschrijving
Uiterlijk de 15de dag van het effectief gebruik van het gehuurde goed en telkens wanneer tijdens de huurperiode in de gehuurde plaats 
belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, dient verplicht een omstandige plaatsbeschrijving te worden  
opgesteld, dit op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. In geval van weigering kan de belanghebbende partij zich wenden tot de 
Vrederechter. Bij het einde van de huur wordt eveneens een plaatsbeschrijving opgemaakt.

Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving wordt de huurder, behoudens het tegenbewijs, geacht het goed te hebben ontvangen in de staat 
waarin het zich bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat.

Art. 10 : Werken
De verhuurder heeft het recht om dringende herstellingen uit te voeren gedurende de overeenkomst. De verhuurder mag echter geen 
verbouwingswerken / wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde goed tijdens de blok- en examenperiode.  De aangevraagde 
verbouwings- of veranderingswerken dienen duidelijk omschreven te worden.

Art. 11 : Brandverzekering
Voor alle wooneenheden, waarvoor gebruikgemaakt wordt van deze overeenkomst, voorziet de UGent in een collectieve, aanvullende 
verzekering voor huurdersaansprakelijkheid bij brand, ontploffingen en waterschade, maar enkel indien één exemplaar (per 
wooneenheid) de afdeling Huisvesting van de UGent tijdig bereikt. Onder tijdig bereikt wordt verstaan uiterlijk tegen 31 oktober indien 
de huurovereenkomst werd ondertekend tussen 15 juni en 15 oktober of binnen de 14 dagen ná aanvangsdatum van de 
huurovereenkomst indien deze tussen 16 oktober en 30 juni ondertekend werd. Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om 
de huurovereenkomst tijdig te bezorgen.
Persoonlijke bezittingen van de huurder zijn niet gedekt. 
Deze verzekering wordt afgesloten ter dekking van de huuraansprakelijkheid van de studenten ingeschreven op de rol van de 
Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool, KAHO Sint-Lieven/KULeuven@Gent en de Hogeschool voor 
Wetenschap & Kunst Campus Sint-Lucas Gent. 

Art. 12 : Registratie en andere fiscale verplichtingen
De lasten, de toekomstige taksen, belastingen en dergelijke van het onroerend goed, met uitsluiting van gemeentebelasting, vallen 
volledig ten laste van de verhuurder.  
De verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren. Ook de huurder kan echter de overeenkomst laten 
registreren, indien hij of zij dit wenselijk acht. Eventuele kosten die verbonden zijn aan de niet-tijdige registratie van de
huurovereenkomst zijn eveneens volledig ten laste van de verhuurder.

Art. 13 : Verkoop van het verhuurde goed
De verhuurder verplicht er zich toe om bij verkoop van het verhuurde goed de huurder per aangetekend schrijven op de hoogte te 
brengen.  De huurder verplicht er zich toe het gehuurde goed volledig te laten bezichtigen gedurende twee nader te bepalen avonden 
per week.

Art. 14 : Bemiddeling – geschil
Beide partijen verbinden zich er toe elk geschil inzake interpretatie, uitvoering of beëindiging van onderhavige huurovereenkomst, ter 
kennis te brengen aan de huisvestingsdienst van de onderwijsinstelling vooraleer het bij het Vredegerecht aanhangig te maken.
Enkel de Vredegerechten te Gent zijn bevoegd om uitspraak te doen in verband met geschillen met betrekking tot deze 
huurovereenkomst.

Art. 15 : Algemene bepalingen
Voor alles wat niet in deze overeenkomst is voorzien, worden beide partijen verwezen naar de geldende wetgeving.
Indien een reglement van inwendige orde bestaat, dient de huurder zich naar de bepalingen ervan te gedragen, op voorwaarde dat de 
huurder er kennis heeft van kunnen nemen vóór de ondertekening van de huurovereenkomst en dat het er niet mee in tegenspraak is.

 
                                                                    Kot@Gent is een realisatie van:

                                     

versie juni 2014

Stuvo KAHO SINT-LIEVEN
Gebr. De smetstraat 1

9000 Gent
09 265 86 10 
www.stuvokahosl.be

 Stuvo SINT-LUCAS GENT
Hoogstraat 41

9000 Gent
09 329 95 92

http://www.sintlucas.org/nl/studentenvoorzieningen

Dienst Wonen
Stad Gent

W. Wilsonplein 1
9000 Gent

09 266 76 26

Arteveldehogeschool
Studentenvoorzieningen 

Huisvestingsdienst 
Kortrijksepoortstraat 254

9000 Gent
09 269 60 61 

www.artveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen

Hogeschool Gent
Directie Studentenvoorzieningen

Afdeling Huisvesting
Voskenslaan 38

9000 Gent
09 243 37 38

www.hogent.be/studentenvoorzieningen

UNIVERSITEIT GENT
Directie Studentenvoorzieningen 

    Afdeling Huisvesting
Stalhof 6

9000 Gent
09 264 71 09 

  www.ugent.be/huisvesting
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De	registratie	van	uw	huurovereenkomst	is	verplicht	-	ook	voor	studenten-
kamers	die	als	tweede	verblijfplaats	dienen.	Ten	laatste	in	de	eerste	maand	
van	bewoning	stelt	u	ook	een	nauwkeurige	plaatsbeschrijving	op,	die	u	beiden	
tekent.	Voeg	ze	bij	het	contract	en	laat	ze	samen	registreren.	De	kosten	voor	
de	opmaak	van	de	plaatsbeschrijving	deelt	u	met	de	huurder.

Registreren is nuttig

Sinds	1	januari	2007	bent	u	als	verhuurder	verplicht	om	het	huurcontract	van	
een	onroerend	goed	dat	enkel	bestemd	is	voor	bewoning,	te	laten	registreren.	
Dit	geldt	ook	voor	studentenkamers.

Dankzij	de	registratie	krijgt	uw	huurcontract	een	‘vaste	datum’	en	wordt	het	
bindend	voor	derden.	Dat	wil	zeggen	dat	de	huurder	vanaf	die	‘vaste	datum’	
beschermd	is	tegen	uitzetting	door	een	nieuwe	eigenaar.	Bijvoorbeeld	wanneer	
u	het	onroerend	goed	verkoopt.

Verhuurt	u	uw	gebouw	gedeeltelijk	voor	bewoning	en	gedeeltelijk	voor	beroeps-
doeleinden?	Dan	betaalt	u	dankzij	de	registratie	de	inkomstenbelasting	
afzonderlijk	voor	elk	deel.	Dat	is	voordeliger.	Want	zonder	registratie	betaalt	
u	belastingen	op	de	volledige	netto-huurinkomsten.

6. HUURCONTRACT REGISTREREN

30 31

Registreren: inhoud

Bij	de	registratie	van	uw	huurcontract	
schrijft	het	bevoegde	registratiekan-
toor	de	belangrijkste	gegevens	in	een	
register.	U	krijgt	een	stempel	op	uw	
huurcontract	ter	bevestiging.	U	en	de	
huurder	ondertekenen	het	origineel	of	
een	kopie.	Uw	contract	moet	minstens	
deze	gegevens	bevatten:

>	uw	naam	en	adres;
>	de	naam	van	de	huurder;
>	de	datum	waarop	de	huur	ingaat;
>	de	huurprijs;
>	de	omschrijving	van	uw	gebouw.	
	 Liefst,	maar	niet	verplicht,	met	ver-	
	 melding	van	de	kadastrale	legger	en		
	 het	perceelnummer.

U	registreert	uw	huurcontract	bij	het	
registratiekantoor	dat	bevoegd	is	voor	de	
regio	waarin	uw	gebouw	ligt.	U	vindt	het	
bevoegde	kantoor	op	twee	manieren:

>	Op	http://annuaire.fiscus.fgov.be	klikt	
	 u	op	bevoegdheden	>	AKRED	>		
	 Registreren	van	huurcontracten	van		
	 onroerende	goederen.	Daar	geeft	u	de		
	 postcode	en	eventueel	de	straat	van		
	 uw	gebouw	in.	Klik	daarna	op	de	ge-	
	 vonden	straat	of	gemeente.
>	Bel	op	een	werkdag	tussen	8	en	17	uur	
	 naar	het	callcenter	van	Financiën	op		
	 02	572	57	57.

Het	registratiekantoor	van	Gent	is	van	
maandag	tot	en	met	vrijdag	open	van	8	
tot	12	uur.

AKRED	-	Registratiekantoor
(2651267)	GENT	II
Sint-Lievenslaan	27
9000	GENT
telefoon:	02	577	32	60
fax:	02	579	78	21
kant.reg.gent2@minfin.fed.be
.
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Uw mogelijkheden

U	kiest	uit	vijf	mogelijkheden	om	uw	
huurcontract,	dat	door	beide	partijen	werd	
ondertekend,	te	registreren.

1.	U	scant	het	in	en	mailt	het	in	pdf-formaat		
	 naar	uw	registratiekantoor.
2.	U	stuurt	het	per	post	op	naar	uw		
	 registratiekantoor.	Stuurt	u	meteen	twee		
	 (ondertekende)	exemplaren?	Dan	gaat		
	 het	sneller.
3.	U	faxt	het	naar	uw	registratiekantoor.
4.	U	levert	het	persoonlijk	af	bij	het		
	 registratiekantoor.	Ook	dan	brengt	u	het		
	 best	twee	exemplaren	mee.	U	krijgt	dan		
	 meteen	uw	geregistreerde	contract	mee.
5.	U	registreert	het	op	www.myrent.be.

Zijn	uw	contactgegevens	niet	dezelfde	als	
die	in	het	huurcontract?	Vermeld	dat	dan	
zeker	bij	uw	registratie.	Even	later	ontvangt	
u	het	geregistreerde	huurcontract	per	post.

Wettelijke termijn

U	registreert	het	huurcontract	binnen	
twee	maanden	na	de	ondertekening	door	
beide	partijen.

Op tijd registreren is gratis

De	registratie	van	het	huurcontract	van	uw	
onroerend	goed	waarin	u	uitsluitend	een	
gezin	of	één	persoon	onderbrengt,	is	gratis	
sinds	1	januari	2007.	Bent	u	te	laat	met	uw	
registratie?	Dan	betaalt	u	25	euro	boete.
Voor	alle	duidelijkheid:	ook	de	huurder	kan	
het	contract	registreren	als	hij	dat	wil.
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Hebt	u	een	huurgeschil	met	uw	huurder?	Het	onder	elkaar	oplossen	is	voor	
iedereen	aangenamer.	Lukt	dat	niet?	Dat	moet	u	naar	de	vrederechter	van	de	
plaats	waar	uw	gebouw	gelegen	is.	Tijdens	de	gerechtelijke	procedure	hebt	u	
bewijzen	nodig	van	de	verzoeningspogingen.	Dat	zijn	bijvoorbeeld	aangetekende	
brieven	of	plaatsbezoeken.

Verplichte verzoeningspoging

Sinds	de	programmawet	van	24	december	2002	roept	de	vrederechter	u	bij	
bepaalde	huurprocedures	eerst	bij	zich	in	verzoening.	Pas	daarna	start	de	
eigenlijke	procedure	ten	gronde	(art.	1344	septies).	Dit	gebeurt	bijvoorbeeld	
als	uw	hoofdvordering	over	de	aanpassing	van	de	huurprijs,	de	invordering	van	
achterstallige	huur	of	de	vordering	van	uithuiszetting	gaat.

De	verplichte	verzoeningspoging	bij	de	vrederechter	geldt	alleen	als	uw	huurder	
zijn	of	haar	hoofdverblijfplaats	heeft	in	uw	gebouw.	In	het	andere	geval	kan	de	
procedure	meteen	ten	gronde	worden	gevoerd.

7. HUURCONFLICTEN
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Milieubewust	leven,	we	kunnen	er	niet	omheen.	Een	duurzame	levensstijl	houdt	
onder	andere	rekening	met	afvalpreventie,	beperking	van	papierverbruik	en	
selectieve	afvalaanbieding.	Voorzie	de	nodige	structurele	mogelijkheden	in	uw	
studentenhuis.	Zo	motiveert	u	de	studenten	om	hun	groene	principes	in	praktijk	
te	brengen.

Rationeel	water-	en	energiegebruik	is	goed	voor	het	milieu	én	voor	uw	
portefeuille.	Richt	u	uw	studentenhuis	in,	of	renoveert	u	het?	Overweeg	dan	
water-	en	energiebesparende	maatregelen.	Kleine	en	goedkope	ingrepen	
leveren	al	snel	een	enorme	winst	op	-	voor	u	én	voor	het	milieu.	Een	extra	
troef	voor	uw	studentenkamers!

8. MILIEUBEWUST STUDENTENHUIS
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Vrijwillige
verzoeningspoging

Wilt	u	toch	eerst	een	verzoeningspoging	
bij	de	vrederechter	ondernemen	zonder	
dat	het	verplicht	is?	Laat	dat	dan	schrif-
telijk	of	mondeling	aan	de	griffie	weten.	
De	procedure	is	gratis	en	gebeurt	in	het	
bureau	van	de	vrederechter.	

Die	minnelijke	verzoeningspoging	is	dus	
snel,	eenvoudig,	gratis	en	discreet.	Maar	
komt	een	van	de	partijen	niet	opdagen,	
of	komen	jullie	niet	tot	een	akkoord?	Dan	
heeft	ze	geen	nut.

Vonnis

Spreekt	de	rechter	een	vonnis	uit?	Dan	
kan	de	partij	die	hij	in	het	gelijk	stelt,	dit	
laten	betekenen.	De	termijn	tot	hoger	
beroep	begint	vanaf	dan	te	lopen.	Daagde	
een	van	de	partijen	niet	op?	Dan	kan	hij	
of	zij	hoger	beroep	aantekenen	tegen	dit	
verstekvonnis.	Zonder	betekening	kan	dat	
onbeperkt	in	de	tijd.	Na	betekening	alleen	
binnen	een	maand.	Het	verstekvonnis	
moet	u	als	in	het	gelijk	gestelde	partij	
bovendien	altijd	binnen	het	jaar	laten	
betekenen.	Anders	beschouwt	de	rechter	
het	als	onbestaande.	(art.	806	van	het	
Gerechtelijk	Wetboek)

Hebt	u	een	vonnis	op	tegenspraak?	Dan	is	
hoger	beroep	alleen	mogelijk	als	het	over	
meer	dan	1240	euro	gaat.

Verjaringstermijnen

Hou	ook	rekening	met	de	verjarings-
termijn	voor	de	vordering	van	huur.	
Die	bedraagt	vijf	jaar	(art.	2277	van	het	
Burgerlijk	Wetboek).	En	die	voor	de	
achterstallige	indexaanpassing	verjaart	
al	na	een	jaar	(art.	2273	BW).

Vordert	een	student	de	terugbetaling	
van	te	veel	aangerekende	huur	(kosten	
en	lasten)?	Dan	kan	dat	alleen	voor	
bedragen	die	vervallen	zijn	en	betaald	
werden	in	de	voorbije	vijf	jaar.	De	
student	moet	de	vordering	instellen	
binnen	het	jaar	na	het	terugbetalings-
verzoek	(art.	1728	quater	BW).
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Afval

In	Gent	pakken	we	het	afval	aan.	En	
voorkomen	is	beter	dan	genezen.	Kleef	
een	anti-reclamesticker	op	of	boven	
uw	brievenbus.	Dan	bespaart	u	al	veel	
papier.	Zet	een	compostvat	op	een	zon-
nig	plekje	op	de	binnenplaats	of	in	de	
tuin.	Daarin	composteren	de	studenten	
hun	gft-afval.	Tenminste,	als	ze	weten	
hoe	zoiets	werkt.	Bij	IVAGO	vraagt	u	een	
gedetailleerde	brochure	aan.	Laat	uw	
studenten	ook	een	compostverantwoor-
delijke	aanstellen.

DE	VERVUILER	BETAALT
Wist	u	dat	u	er	best	goedkoop	van	af-
komt	als	u	afval	vermijdt	en	grondig	sor-
teert?	Want	‘de	vervuiler	betaalt’.	Dus	
weinig	vervuilen,	is	…	weinig	betalen.
IVAGO	haalt	het	afval	strikt	gescheiden	
op.	Uw	studentenhuis	moet	daarop	zijn	
afgestemd.	Voorzie	een	opslagruimte	
waarin	u	aparte	afvalbakken	voor	rest-
afval,	glas,	papier,	pmd	en	eventueel	gft	
plaatst.	Hou	rekening	met	de	brandvei-
ligheid	en	de	hygiëne.	
Geef	in	het	huisreglement	duidelijke	
richtlijnen	over	de	selectieve	inzameling	
en	het	buitenzetten	van	het	afval.

AFVAL	SORTEREN	VOOR	BEGINNERS
Herbergt	u	veel	buitenlandse	studen-
ten?	Geef	dan	extra	uitleg	over	hoe	we	
afval	sorteren.	Want	dat	gebeurt	vaak	
helemaal	anders	in	hun	thuisland.	Zorg	
ook	voor	afvalinformatie	in	andere	
talen,	of	breng	duidelijk	beeldmateriaal	
aan	op	de	afvalbakken.	Bij	IVAGO	vindt	
u	ook	brochures	in	het	Engels,	Frans	en	
Spaans.	

AFVALINZAMELING
De	meeste	studentenkamers	liggen	in	
verstedelijkt	gebied.	IVAGO	haalt	daar	
het	restafval	op	dat	in	gele	IVAGO-
zakken	op	straat	staat.	Uitzondering	
hierop?	Hoogbouwappartementen,	
vanaf	elf	wooneenheden.	

Gent	heft	geen	forfaitaire	belasting	op	
afvalophaling.	De	huisvuiltaks	betaalt	
u	wanneer	u	de	zakken	aankoopt.	‘De	
vervuiler	betaalt’	dus.

Studentenwoningen	voor	tien	studenten	
of	minder

Huizen	in	een	studentenwoning	maximum	
tien	studenten?	Dan	vallen	ze	onder	de-
zelfde	regeling	als	alle	andere	particulieren	
in	Gent.

OPHAALKALENDER
Op	de	ophaalkalender	ontdekt	u	de	
ophaaldata	én	de	sorteer-	en	aanbiedings-
regels.	Ze	valt	eind	december	in	de	
brievenbus	van	uw	studentenhuis.

Ophaalkalender	kwijt?	
Op	www.ivago.be	vindt	u	hem	onder	
‘snel	naar’	(rechtse	kolom)	en	dan	‘op-
haalkalender’.	Of	vraag	een	nieuw	exem-
plaar	aan	bij	IVAGO	via	info@ivago.be.

WANNEER	AANBIEDEN
Om	7	uur	starten	de	IVAGO-ploegen	
hun	ronde.	U	zet	het	huisvuil	’s	morgens	
tussen	5	en	7	uur	buiten.	Het	politiere-
glement	verbiedt	om	het	afval	de	avond	
voordien	al	buiten	te	zetten.	Zo	vermijden	
we	samen	vandalisme	en	smurrie	door	
dieren	die	op	het	afval	azen.

In	45	straten	in	de	studentenbuurt	start	
de	ophaling	pas	om	12	uur	’s	middags.	
IVAGO	brengt	de	bewoners	hiervan	
schriftelijk	op	de	hoogte.
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RESTAFVAL
Restafval	is	brandbaar	huishoudelijk	afval	
dat	niet	gerecycleerd	kan	worden.	Bied	
het	aan	in	gele	IVAGO-huisvuilzakken	(60	
of	30	liter).	U	koopt	ze	in	supermarkten,	
buurtwinkels,	de	stadswinkel	of	bij	IVAGO.	
U	betaalt	1,50	euro	per	grote	zak	en	0,75	
euro	per	kleine	zak.	

Bind	de	zak	dicht,	zodat	er	een	strop	
overblijft.	Kleef	hem	dus	niet	toe.	Zo	
tillen	de	milieuwerkers	hem	gemakkelijk	
op.	Let	ook	op	het	gewicht.	Een	zak	van	
60	liter	mag	maximaal	15	kg	wegen,	een	
zak	van	30	liter	7	kg.

GFT
Gft	sorteren	is	niet	verplicht,	maar	u	
spaart	er	wel	geld	mee	uit.	U	vraagt	een	
container	aan	bij	IVAGO.	U	betaalt	op	
voorhand	voor	tien	ophaalbeurten.	Die	
registreren	de	ophalers	met	een	chip.	
Een	ophaalbeurt	kost	80	cent	voor	een	
container	van	60	liter.	Er	zijn	ook	containers	
van	40,	120	of	240	liter.

PMD
Pmd	zijn	plastic	flessen	en	flacons,	meta-
len	verpakkingen	en	drankkartons.	Bied	
ze	aan	in	de	lichtblauwe	IVAGO-zak.	Die	
koopt	u	in	supermarkten,	buurtwinkels,	de	
stadswinkel	of	bij	IVAGO	tegen	12	cent	per	
zak.	IVAGO	haalt	ze	om	de	twee	weken	op	
(zie	de	ophaalkalender).	Let	erop	dat	uw	
studenten	ze	niet	wekelijks	buitenzetten!

PAPIER	EN	KARTON
Dit	zijn	kranten,	tijdschriften	en	…	karton.	
Bind	ze	goed	samen	of	verzamel	ze	in	een	
gesloten	kartonnen	doos.	IVAGO	haalt	ze	
elke	maand	gratis	op.

GLAS
Dit	zijn	alleen	doorzichtige	flessen	en	bo-
kalen.	Dus	geen	vensterglas	of	porselein.	
Bied	ze	aan	in	een	stevige	bak	met	geslo-
ten	bodem	en	zijwanden.	IVAGO	verkoopt	
speciale	glasbakken	voor	zes	euro.	Elke	
maand	halen	ze	het	glas	gratis	op.

GROF	HUISVUIL
IVAGO	haalt	uw	grofvuil	op	aanvraag	op.	
Op	de	ophaalkalender	vindt	u	een	reeks	
data	waaruit	u	kiest.	Meer	informatie	
over	de	ophaling	en	de	tarieven	vindt	u	
op	www.ivago.be.

Ten	laatste	een	week	voor	uw	gekozen	da-
tum	reserveert	u	online	of	via	09	240	81	11.

IVAGO	haalt	alle	metaal	en	brandbaar	
afval	op	dat	te	groot	is	voor	de	gewone	
huisvuilzak.	Elektrische	toestellen	of	
steenpuin	nemen	ze	níét	mee.	Bied	
de	verschillende	afvalsoorten	netjes	
gescheiden	aan.

Studentenwoningen	met	méér	dan	tien	
studenten

Grote	studentenhuizen	(met	meer	dan	10	
studenten)	krijgen	een	aparte	inzamel-
regeling	met	andere	ophaaldata,	net	als	
hoogbouwappartementen.	U	gebruikt	
gratis	containers	om	restafval,	glas,	
papier	en	karton,	pmd	en	eventueel	gft	
in	te	verzamelen.	Het	onderhoud	is	uw	
verantwoordelijkheid.	

Neem	contact	op	met	een	IVAGO-mede-
werker	van	de	dienst	Klantenrelaties	voor	
praktische	afspraken,	zoals	uw	ophaaldata.

Restafval	verzamelt	u	in	gele	IVAGO-
zakken	in	de	container.	Daarvoor	mag	u	
ook	de	kleine	vijftienliterzakjes	gebruiken.	
Maar	pas	op:	die	zakken	mag	u	níét	afzon-
derlijk	op	straat	zetten!

Pmd-afval	moet	in	de	container	in	een	
blauwe	pmd-zak.

Glazen	flessen	mogen	los	in	de	glascon-
tainer.

Ook	papier	en	karton	mag	los	in	de	ver-
zamelcontainer.

IVAGO	haalt	uw	grofvuil	op	aanvraag	op.	
Op	de	ophaalkalender	vindt	u	een	reeks	
data	waaruit	u	kiest.	De	ophaling	gebeurt	
individueel	of	gemeenschappelijk:	dat	
hangt	af	van	het	aantal	wooneenheden	in	
uw	gebouw.

U	neemt	contact	op	met	IVAGO	via:
telefoon:	09/240	81	11
fax:	09/240	81	99
info@ivago.be	
Proeftuinstraat	43
9000	Gent
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RECYCLAGEPARK
IVAGO	baat	zeven	recyclageparken	uit.	
Als	inwoner	van	Gent	of	Destelbergen	
krijgt	u	elk	jaar	twaalf	keer	gratis	toe-
gang	met	een	elektronische	toegangs-
kaart.	Vraag	uw	kaart	aan	bij	IVAGO.	

De	recyclageparken	met	weegbrug	staan	
ook	open	voor	studenten	die	niet	in	Gent	
gedomicilieerd	zijn.	Zij	vragen	daarvoor	
een	toegangskaart	voor	niet-bewoners	
aan	en	betalen	volgens	gewicht.	Het	tarief	
hangt	af	van	de	afvalsoort.

SLUIKSTORTERS
Zet	u	uw	afval	op	een	verkeerde	dag	buiten?	
Of	biedt	u	het	verkeerd	aan,	zoals	glas	in	een	
kartonnen	doos?	Ook	dat	is	sluikstorten.	

De	sluikstortploeg	van	IVAGO	werkt	
samen	met	de	politie.	Identificeren	ze	u	
als	sluikstorter?	Dan	betaalt	u	voor	de	
opruiming.	Dat	kost	algauw	250	euro.

IVAGO-INFORMATIE
Met	deze	folders	en	stickers	helpt	
IVAGO	u	met	uw	afval:

>	studentenfolder	bij	het	begin	van	het	
	 academiejaar;
>	sorteerwijzers	met	de	belangrijkste	
	 aanbiedings-	en	sorteerregels;
>	affiches	met	sorteerregels;
>	ophaalkalender;
>	stickers	voor	verzamelcontainers;
>	 ‘geen	reclame’-stickers	om	papier-
	 verspilling	te	vermijden;
>	brochures	in	het	Engels,	Frans	en	
	 Spaans.

IVAGO-TIPS
IVAGO	geeft	u	graag	deze	tips	mee	om	
het	afvalbeheer	in	uw	studentenhuis	
vlot	te	laten	verlopen:	

>	Stel	een	verantwoordelijke	aan	voor	
	 het	afvalbeheer.
>	Maak	duidelijke	afspraken	over	het	
	 buitenzetten	van	het	afval.
>	Hang	de	ophaalkalender	of	lijst	met	
	 ophaaldata	in	het	zicht.
>	 Informeer	uw	studenten	over	de	huis-
	 vuilregels	in	Gent.

Bespaart u water en energie?

Dankzij	een	aantal	kleine	of	grotere	maat-
regelen	bespaart	u	geld,	stijgt	de	waarde	
van	uw	eigendom	én	draagt	u	zorg	voor	
het	milieu.	Waarop	wacht	u	nog?

TIEN	EENVOUDIGE	TIPS
OM	ENERGIE	TE	BESPAREN
1.	Thermostaat:	stel	de	thermostaat		
	 overdag	één	graad	lager	in,	en	bespaar		
	 80	euro	per	jaar.
2.	Douche	of	bad:	kies	voor	een	douche	in		
	 plaats	van	een	bad.	Die	verbruikt	vier		
	 keer	minder	energie.	U	bespaart	zo	75		
	 euro	per	student	per	jaar.
3.	Keukenboiler:	zet	een	timer	op	uw		
	 keukenboiler.	Zo	werkt	hij	niet	nodeloos		
	 de	hele	nacht.
4.	Spaarlampen:	vervang	gloeilampen		
	 door	spaarlampen.	Zo	bespaart	u	tot		
	 15	euro	per	lamp.	Vervangt	u	alle		
	 lampen	in	uw	studentenhuis?	Dan	levert		
	 dat	een	hoop	geld	op.	Wist	u	trouwens		
	 dat	een	traditionele	gloeilamp	90	tot		
	 95%	warmte	produceert	en	dus	maar	5		
	 tot	10%	licht?
5.	Diepvriezer:	vraag	uw	studenten	om		
	 regelmatig	de	diepvriezer	te	ontdooien		
	 en	bespaar	zo	12	euro	per	jaar.	Een		
	 ijslaag	van	maar	2	mm	levert	al	een		
	 stevig	meerverbruik	op.

6.	Koelkastmodel:	kies	een	koelkast	met		
	 A+-label.	U	bespaart	64	euro	per	jaar		
	 vergeleken	met	een	toestel	met	D-label.
7.	Koelkastlocatie:	installeer	uw	koelkast		
	 niet	naast	uw	kookfornuis,	maar	zet		
	 hem	op	een	koele	plaats.	Zo	bespaart	u		
	 30	euro	per	jaar.
8.	Koelkaststof:	ontstof	ten	minste	een		
	 keer	per	jaar	het	buisjesrooster	aan	de		
	 achterkant	van	de	frigo	en	win	zo	12		
	 euro.	Stof	vraagt	meer	energie.
9.	Radiatoren:	plaats	radiatorfolie	achter		
	 de	radiatoren	die	tegen	een	buitenmuur		
	 staan.	Zo	reflecteert	de	warmte	naar		
	 binnen.	U	bespaart	zo	7	euro	per	vier-	
	 kante	meter	folie.
10.	Fornuis:	kook	op	gas.	Dat	is	goedkoper		
	 én	beter	voor	het	milieu.	En	moderne		
	 gasfornuizen	zijn	absoluut	veilig.
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ZEVEN	EENVOUDIGE	TIPS
OM	WATER	TE	BESPAREN
1.	Wc:	een	wc	verbruikt	duizenden	liters.
	 4	studenten	trekken	samen	dagelijks	15		
	 tot	20	keer	de	wc	door.	Met	een	stortbak		
	 van	10	liter	komt	dat	neer	op	150	tot	200		
	 liter	water	per	dag,	of	55.000	tot	73.000		
	 liter	per	jaar.	Twee	derde	van	de	spoelingen		
	 is	voor	een	kleine	boodschap.	Dat	kan		
	 ook	met	veel	minder	water.	Beperk		
	 daarom	het	volume	van	de	spoelbak	met		
	 een	spaarspoeltoets.	Of	door	een	volle		
	 plastic	fles	in	de	stortbak	te	leggen.
2.	Lekkend	toilet:	herstel	lekkende	toiletten		
	 zo	snel	mogelijk.	Want	u	verliest	algauw		
	 een	kwart	liter	per	minuut.	Het	lijkt	een		
	 fijn	straaltje,	maar	u	verliest	zo	360	liter		
	 per	dag	of	meer	dan	130.000	liter	per	jaar.
3.	Kranen:	plaats	bruismondstukken	op	de		
	 kranen.	Ze	brengen	lucht	in	de	waterstraal		
	 waardoor	het	debiet	verkleint	maar	de		
	 waterdruk	gelijk	blijft.
4.	Douche	of	bad:	installeer	een	douche		
	 in	plaats	van	een	bad	en	bespaar	200		
	 euro	per	jaar.	Met	een	spaardouchekop		
	 bespaart	u	zelfs	nog	meer.	Zo	vermindert		
	 u	het	waterverbruik	met	40	tot	50%.		
	 Een	bad	verbruikt	ongeveer	13	emmers		
	 water,	een	douche	5,	en	een	douche	met		
	 spaardouchekop	3.

5.	Moderne	kranen:	vervang	oude	kranen,		
	 douchekop	en	toiletstortbak	door		
	 moderne	waterbesparende	varianten.		
	 Dat	vermindert	uw	waterverbruik	algauw		
	 met	30%:	van	gemiddeld	126	liter	naar		
	 minder	dan	90	liter	per	persoon	per	dag.
6.	Lekkende	leiding:	herstel	lekkende		
	 leidingen.	Tien	druppels	water	per		
	 minuut	lijkt	weinig,	maar	is	algauw	vijf		
	 tot	zes	liter	per	dag!
7.	Regenwater:	gebruik	regenwater	om		
	 uw	auto	te	wassen,	de	was	te	doen	en		
	 het	toilet	door	te	trekken.	Vang	het	op		
	 met	een	regenton.	Zo	helpt	u	om	jaarlijks		
	 duizenden	liters	leidingwater	te	besparen.

GROTERE	INGREPEN
1.	Vloerisolatie:	met	vloerisolatie	op	de		
	 begane	grond	bespaart	u	bij	een	opper-	
	 vlakte	van	50	m2	voor	127	euro	aan	gas		
	 per	jaar.
2.	Dak:	isoleer	uw	dak	en	bespaar	tot	30%		
	 op	uw	verwarmingsfactuur.	U	verhoogt		
	 zo	het	comfort,	want	het	blijft	ook	koeler		
	 in	de	zomer.
3.	Muren:	isoleer	uw	muren.	25	m²	gevel-		
	 of	spouwisolatie	levert	al	een	besparing		
	 op	van	250	m²	gas.	Goed	voor	168	euro.
4.	Verwarmingsleidingen:	isoleer	de		
	 verwarmingsleidingen	in	onverwarmde		
	 ruimtes	en	bespaar	12	euro	per	meter		
	 isolatie.
5.	Isolerend	glas:	vervang	enkel	glas	door		
	 isolerend	glas.	Bespaar	zo	450	tot	650	m3		
	 gas	per	jaar,	en	win	302	tot	436	euro.
6.	Thermostatische	kranen:	installeer		
	 thermostatische	kranen.	Ze	regelen	de		
	 verwarming	nauwkeuriger.	Zo	houden		
	 ze	ook	rekening	met	de	warmte	van	de		
	 zon.	Na	twee	jaar	is	uw	investering		
	 terugverdiend.
7.	Zonneboiler:	kies	voor	een	zonneboiler.		
	 U	verwarmt	uw	water	met	gratis	zonne-	
	 warmte.	Hij	neemt	per	jaar	ongeveer	de		
	 helft	van	de	warmwaterproductie	over.		
	 Dat	levert	140	euro	per	jaar	op.
8.	Condensatieketel:	kies	voor	een		
	 condensatieketel	want	70%	van	ons		
	 energieverbruik	gaat	naar	verwarming.	

STAD	GENT	STEUNT	UW	VERBOUWINGEN
Hebt	u	verbouwplannen?	Stad	Gent	
helpt	graag	mee	aan	comfortabele,	
energiezuinige	en	milieuvriendelijke	
koten.	Daarom	geeft	ze	u	gratis	drie	uur	
bouwadvies	in	de	MilieuAdviesWinkel	
(MAW).	Zij	zijn	gespecialiseerd	in	energie-	
en	waterbesparende	maatregelen	en	
milieuvriendelijke	materialen.

Isoleren

De	Milieudienst	van	de	Stad	Gent	streeft	
ernaar	om	de	wettelijk	verplichte	norm	
van	12	cm	isolatie	te	overtreffen.	Isoleert	
u	18	cm	in	plaats	van	12?	Dan	bespaart	u	
nog	10%	meer	energie.	Bovendien	levert	
het	vaak	subsidies	op.

Overweegt	u	duurzame	ingrepen?	Kijk	
na	op	www.energiesparen.be	voor	
welke	subsidies	u	in	aanmerking	komt.

Meer	informatie	vindt	u	op	www.Gent.be

Vraag	de	brochure	Woonpremies	in	Gent	
aan.	Ze	biedt	een	volledig	en	actueel	over-
zicht	van	alle	woonpremies	om	uw	woning	
in	Gent	kwalitatief,	veilig,	comfortabel	en	
energiezuinig	te	maken.	U	vindt	hier	alle	
premies,	tegemoetkomingen,	belasting-
verminderingen	en	gratis	adviesmogelijk-
heden.	Die	krijgt	u	van	de	stad	Gent,	of	
van	andere	premieverlenende	instanties.	
U	vindt	de	brochure	op	www.gent.be/
woonpremies.



Loopt	er	iets	mis	in	uw	studentenhuis?	Dan	is	het	vaak	moeilijk	om	snel	te	
achterhalen	wie	waar	woont	en	wie	de	verantwoordelijke	is.	Hang	daarom	in	
de	inkom	een	plan	van	uw	studentenwoning	met	een	duidelijke	nummering	
van	de	kamers.	Duid	ook	aan	wie	in	welke	kamer	woont.	

Hang	ook	uw	eigen	contactgegevens	uit,	zodat	de	politie	of	brandweer	u	
meteen	kunnen	contacteren	voor	praktische	informatie	in	noodgevallen.
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Studenten	blazen	leven	in	de	stad.	Logisch	dus	dat	Gent	bruist.	Want	we	hebben	
de	grootste	studentenpopulatie	van	België.

Een	bruisende	stad	heeft	al	eens	te	kampen	met	overlast.	De	meest	voor-
komende	studentikoze	overlast?	Geluidshinder,	fout	gestalde	fietsen	en	
verkeerd	aangeboden	afval.

Geïntegreerde aanpak

In	Gent	werken	de	stadsdiensten	samen	om	problemen	te	voorkomen	of	
beheersbaar	te	maken.	Deze	stadsdiensten	slaan	de	handen	in	elkaar	met	een	
geïntegreerde	aanpak:	Lokale	Preventie	en	Veiligheid,	de	studentenambtenaar,	
IVAGO,	Gebiedsgerichte	Werking,	Dienst	Mobiliteit,	de	Gemeenschapswacht,	
Dienst	Wonen,	Dienst	Stedenbouw	en	Ruimtelijke	Planning	en	de	Jeugddienst.

Die	diensten	maken	afspraken	over	de	aanpak	van	overlastmeldingen.	En	
proberen	altijd	eerst	sensibiliserend	te	reageren.

Maken	de	studenten	het	al	te	bont?	Dan	krijgen	ze	een	brief	van	het	stads-
bestuur.	Daarin	staat	welke	hinder	ze	voor	de	buurt	veroorzaken.	Bijvoor-
beeld	nachtlawaai,	verkeerd	aangeboden	afval	of	hinderlijk	gestalde	fietsen.	
Het	stadsbestuur	stelt	in	de	brief	ook	oplossingen	voor.	De	gemeenschaps-
wacht	geeft	ze	persoonlijk	af	met	een	woordje	uitleg.

Blijven	de	studenten	klachten	opleveren?	Dan	krijgen	ze	een	tweede	brief.	En	
stellen	we	ook	de	Dienst	Wonen,	en	u	als	koteigenaar	op	de	hoogte.	Deze	keer	
bezorgt	de	studentenpreventiecoach	van	Lokale	Preventie	en	Veiligheid	de	
brief.	Zij	bemiddelt	en	organiseert	eventueel	een	overleg	met	de	buurt.

Is	dat	nog	niet	genoeg	om	de	problemen	op	te	lossen?	Dan	neemt	de	politie	
de	zaak	over.	Deze	gestructureerde	aanpak	past	in	het	draaiboek	van	buur-
gebonden	overlast.	Ook	andere	diensten	kunnen	optreden,	bijvoorbeeld	met	
een	Gemeentelijke	Administratieve	Sanctie.

10. STUDENTIKOZE OVERLAST9. PRAKTISCHE TIPS VOOR KOTEIGENAARS
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MET	DEZE	TIPS
GAAT	U	ZELF	AAN	DE	SLAG:

>	Deuren	zijn	vaak	de	zwakste	schakel	in	
	 de	geluidsisolatie.	Een	vakkundig		
	 geplaatste	branddeur	heeft	een	prima		
	 geluidsisolerend	effect.
>	Vermijd	geluidshinder	van	water-	en	
	 afvoerleidingen	met	deze	tips:
	 -	 Tikt	de	centrale	verwarming?	Dan		
	 	 zijn	de	beugels	rond	de	leidingen	en		
	 	 radiatoren	waarschijnlijk	te	hard		
	 	 aangespannen.
	 -	 Hoort	u	geborrel?	Ontlucht	dan	de		
	 	 radiator.
	 -	 Het	geluid	van	doorstromend	water		
	 	 dempt	u	met	isolerend	materiaal	rond		
	 	 de	buizen.
>	Voetstappen	in	de	gang,	en	stem-	en	
	 muziekgeluid	uit	de	kamers	reduceert		
	 u	door	voetstappen	te	dempen	met	een		
	 zachte	vloerbedekking.	En	overgordijnen		
	 uit	absorberend	materiaal	slorpen		
	 stem-	en	muziekgeluid	op.
>	Geluid	van	buiten	werkt	u	tegen	met	
	 dubbele	akoestische	beglazing.	Dat	zijn		
	 twee	glasplaten	van	verschillende	dikte.	

VERBOUWINGEN

Wilt	u	uw	studentenhuis	verbouwen?	
Hou	dan	rekening	met	de	akoestische	
norm	voor	woongebouwen.	De	norm	
NBN S 01-400-1 Akoestische criteria voor 
woongebouwen	bepaalt	waaraan	uw	
afgewerkt	gebouw	moet	voldoen	qua	
gevel-,	lucht-	en	contactgeluidisolatie.	
Meer	informatie	vindt	u	op	de	website	
van	het	WTCB:	www.wtcb.be.	Dat	is	het	
wetenschappelijk	en	technisch	centrum	
voor	het	bouwbedrijf.

Veiligheid boven alles

Een	kotfuif	verstoort	weleens	de	avond-
rust	in	de	buurt.	Maar	ook	het	veiligheids-
niveau	van	het	gebouw	komt	al	snel	in	
gevaar.	Sfeerverlichting	plaatst	u	maar	
beter	vakkundig,	want	een	overbelast	
elektriciteitsnet	levert	brandgevaar	op.	
Vermijd	ook	kaarsen,	ze	vormen	een	te	
groot	risico	op	brand.	
Publiek	toegankelijke	gebouwen	voldoen	
aan	heel	strenge	vereisten	voor	de	evacua-
tiemogelijkheden.	Daarbij	is	de	bezettings-
graad	heel	belangrijk.	Heel	veel	volk	op	
één	kot	bemoeilijkt	de	vluchtmogelijkhe-
den.	Want	met	twee	geraak	je	gemakkelijk	
snel	buiten,	maar	met	twintig	gaat	dat	veel	
trager.	Het	is	dus	zeker	niet	even	veilig.

Geluidshinder

Zegt	u	studentikoze	overlast?	Dan	gaat	
het	vaak	over	geluidsoverlast.	Kotfuiven	
zijn	leuk,	zolang	ze	niet	de	hele	straat	
doen	daveren.	Maar	ook	gebabbel	in	de	
keuken,	radiatorgeborrel	en	luide	voet-
stappen	op	trappen	veroorzaken	ergernis	
op	kot.	Met	de	onderstaande	tips	houdt	u	
uw	studentenkot	én	de	buurt	leefbaar.	

GEEF	DEZE	TIPS	DOOR	AAN	DE	BEWONERS	
VAN	UW	STUDENTENHUIS:

>	Geef	je	een	feestje?	Laat	dat	dan	weten	
	 aan	de	buren.	Geef	hen	een	contact-
	 persoon	met	telefoonnummer.	Zo	weten		
	 ze	bij	wie	ze	terechtkunnen,	en	laten	ze		
	 de	politie	erbuiten.
>	Lawaai	maken	op	straat	is	verboden	
	 tussen	22	en	6	uur.	Hang	een	affiche	aan		
	 het	raam	die	aanmaant	om	de	nachtrust		
	 van	de	buren	te	respecteren.
>	Het	toegestane	geluidsniveau	voor	
	 elektronisch	versterkte	muziek	is	wettelijk		
	 bepaald	in	het	KB	van	24	februari	1977:
	 Het	maximale	geluidsniveau	in	openbare		
	 inrichtingen	is	90	dB(A).	In	de	onmiddel-	
	 lijke	omgeving	gelden	deze	regels	over		
	 het	geluidsniveau:
	 -	 Is	het	achtergrondgeluidsniveau	lager		
	 	 dan	30	dB(A)?	Dan	mag	het	geluids-	
	 	 niveau	in	de	buurt	niet	meer	dan	5		
	 	 dB(A)	hoger	liggen.
	 -	 Ligt	het	achtergrondgeluidsniveau		
	 	 tussen	30	en	35	dB(A)?	Dan	is	het		
	 	 geluidsniveau	in	de	buurt	maximaal		
	 	 35	dB(A).
	 -	 Is	het	achtergrondgeluidsniveau	hoger	
	 	 dan	35	dB(A)?	Dan	mag	het	geluids-	
	 	 niveau	in	de	buurt	niet	hoger	zijn	dan		
	 	 dat.

Wilt	u	zelf	het	geluidsniveau	meten?	Bij	
de	dienst	Milieutoezicht	leent	u	gratis	een	
decibelmeter.



Op	www.kotatgent.be	vindt	u:

>	de	modelhuurovereenkomst:	uw	garantie	op	rechtszekerheid;
>	 info	en	advies	over	het	aanbod,	de	veiligheid	en	uw	rechten	en	plichten	als	
	 verhuurder.

Contactgegevens

Tommy	Heleu
Contactpersoon	Kotatgent	-	Dienst	Wonen
Departement	Ruimtelijke	Planning,	Mobiliteit	en	Openbaar	Domein
Stad	Gent
Bezoekadres:	Woodrow	Wilsonplein	1,	9000	Gent	
Correspondentieadres:	Stadhuis,	Botermarkt	1,	9000	Gent
T	09	266	76	40
F	09	266	76	56
E	kot@gent.be
www.kotatgent.be	en	www.studentingent.be

12. CONTACTINFORMATIE

Een	onbekende	in	de	gang,	die	de	kamer	van	een	kotgenoot	binnengaat?	
Sinds	het	uitsterven	van	de	‘waakzame	kotmadammen’	stelt	niemand	zich	er	
nog	vragen	bij.	

De	Kot	op	Slot-actie	en	de	preventietips	in	de	brochure	Studenten	en	Preventie	
wijzen	de	studenten	erop	dat	het	belangrijk	is	om	hun	kot	goed	af	te	sluiten.	
Maar	toch	zijn	er	nog	te	veel	die	hun	ramen	of	deuren	vaak	openlaten.

Uw	bijdrage	als	koteigenaar?	U	vraagt	de	Kot	op	Slot-sticker	aan	bij	de	studenten-
preventiecoach.	En	plakt	die	aan	de	binnenkant	van	de	voordeur	en	op	de	
individuele	kotdeuren.	Zo	herinnert	u	de	studenten	er	elke	keer	ze	het	huis	
verlaten	aan	-	zélfs	als	ze	maar	eventjes	weggaan.

Studentenpreventiecoach	Chantal	Smits	
Lokale	Preventie	en	Veiligheid
Stad	Gent
T	09	266	82	18
E	chantal.smits@gent.be
Te	bereiken	tijdens	de	kantooruren,	behalve	op	vrijdag.

Met	een	paar	eenvoudige	ingrepen	verkleint	u	zelf	het	risico	op	inbraken.	De	
Preventiecel	van	de	lokale	politie	is	gespecialiseerd	in	inbraak-	en	diefstalbe-
veiliging	en	ondersteunt	u	graag	om	preventieve	beveiligingsmaatregelen	te	
nemen.	De	technopreventieadviseurs	geven	u	met	plezier	gratis	en	neutraal	
beveiligingsadvies	voor	uw	studentenhuis.

Preventiecel	van	de	lokale	politie
Houtdoklaan	3
9000	Gent
T	09	266	65	90
Open	elke	werkdag	van	8	uur	tot	12	uur	en	van	13	uur	tot	17	uur.
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11. INBRAAKBEVEILIGING
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Kotatgent.be



NUTTIGE ADRESSEN
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Kotatgent is een realisatie van:
 

UNIVERSITEIT	GENT
Directie	Studentenvoorzieningen
Afdeling	Huisvesting
Stalhof	6
9000	Gent
T	09	264	71	09
www.ugent.be/huisvesting
	
HOGESCHOOL	GENT
Voskenslaan	38
9000	Gent
T	09	243	37	38
www.hogent.be
	
ARTEVELDEHOGESCHOOL
Kortrijksepoortstraat	254
9000	Gent
T	09	269	60	60
www.arteveldehs.be
	
HUB-KAHO
KULEUVEN@KAHO	SINT-LIEVEN
Technologiecampus	Gent
Gebr.	Desmetstraat	1
9000	Gent
T	09	265	86	10
www.hubkaho.be
	
LUCA,	SCHOOL	OF	ARTS
Hoogstraat	41
9000	Gent
T	09	329	95	92
www.luca-arts.be
	
DIENST	WONEN
Stad	Gent
W.	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	76	40
kot@gent.be

Stad Gent - Dienst Wonen - Kotatgent
	
TOMMY	HELEU
Contactpersoon	Kotatgent
Dienst	Wonen
Departement	Ruimtelijke	Planning,	Mobiliteit	en	Openbaar	Domein
Stad	Gent
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	76	40
E	kot@gent.be

Studenten en het Hoger Onderwijs

ANNEKE	VANDEN	BULCKE
Studentenambtenaar
Stad	Gent
Huis	van	de	Student
Sint-Pietersplein	14bis
9000	Gent
T	09	242	48	31
E	studentenambtenaar@gent.be
	
CHANTAL	SMITS
Studentenpreventiecoach
Dienst	Lokale	Preventie	en	Veiligheid
Stad	Gent
Keizer	Karelstraat	1	(9e	verd.)
9000	Gent
T	09	266	82	18
E	chantal.smits@gent.be
Tijdens	kantooruren	te	bereiken	behalve	op	vrijdag
www.studentingent.be
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Woonkwaliteitsbewaking
	
AFDELING	BOUW-	EN	WOONTOEZICHT
Dienst	Administratie
Departement	Ruimtelijke	Planning,
Mobiliteit	en	Openbaar	Domein
Stad	Gent
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	79	53
E	bouwenwoontoezicht@gent.be
www.kotatgent.be	en
www.bouwenenwonen.be

Stedebouwkundige
bepalingen:
	
EERSTE	LIJNSINFORMATIE
Loket	Stedenbouw	en	Openbaar	Domein
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	79	50
E	loketsod@gent.be
	
DOSSIERBEHANDELING
Afdeling	Stedenbouwkundige	vergunningen
Dienst	Stedenbouw	en	Ruimtelijke	Planning
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	78	90
E	stedenbouwkundigevergunningen@	
	 gent.be
	
BOUWTOEZICHT
Dienst	Administratie
Departement	Ruimtelijke	Planning,	
Mobiliteit	en	Openbaar	Domein
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	79	90
E	bouwtoezicht@gent.be

www.gent.be	en	
www.ruimtelijkeordening.be
(Wetgeving	>	uitvoeringsbesluiten	>	
vergunningen)

Rationeel energieverbruik 
en milieu

MILIEUDIENST
Braemkasteelstraat	41
9050	Gent-Gentbrugge
T	09	268	23	00
E	milieudienst@gent.be
	
MILIEUADVIESWINKEL
Koningin	Maria-Hendrikaplein	5-6
9000	Gent
T	09/242	87	59
E	info@milieuadvieswinkel.be
	
www.gent.be	en
www.milieuadvieswinkel.be

Afval

IVAGO
Proeftuinstraat	43
9000	Gent
T	09	240.81.11
E	info@ivago.be
www.ivago.be
	
Ook	kan	u	rond	dit	thema	terecht	bij:

STADSWINKEL
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09/266	70	40
E	stadswinkel@gent.be
Openingsuren:
weekdag:	9	tot	17	u
Woensdag:	9	tot	18	u
Zaterdag:	9	tot	11.30	u

Brandveiligheid en 
-preventie

DEPARTEMENT	PREVENTIE
Stedelijke	Brandweer	Gent
Roggestraat	70
9000	Gent
T	09	268	88	56
E	brandweer.preventie@gent.be
Openingsuren	(enkel	op	afspraak):
08.00	-	12.00	uur	en	van	14.00	-	16.00	uur
www.brandweergent.be/preventie

Fiscaliteit

DIENST	BELASTINGEN
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	74	80
F	09	266	74	69
E	stadsbelastingen@gent.be
www.gent.be	en
http://www.just.fgov.be
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Meer	weten	over
studentenhuisvesting?	
Aarzel	dan	niet	om	contact	
op	te	nemen	met	Kotatgent.	
Wij	helpen	u	graag	verder!

Kotatgent	-	Stad	Gent
Woodrow	Wilsonplein	1
9000	Gent
T	09	266	76	40
E	kot@gent.be
www.kotatgent.be
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Kotatgent	is	een	samenwerking	van:


