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Wat zeker mee te nemen  

- donsdekenovertrekken (er zijn drie 2-persoonsdonsdeken en twee 1-persoonsdonsdekens, normale 
afmetingen)  

- Matrasovertrekken (2 van 160x200 cm en 2 van 90x200 cm en 1 van 160x200 cm divanbed) 

- Badlinnen 

- Keukenlinnen 

- Eventueel : Nespresso-capsules, vaatwastablet(ten), toiletpapier, plastic zakken voor vuilnis, … (Een 
Carrefour ligt om de hoek op wandelafstand) 

Wat te doen bij aankomst en vertrek 
Bij aankomst (dit kan op aankomstdag vanaf 13u, tenzij anders afgesproken): 

- De elektriciteit inschakelen (indien deze uitgezet zou zijn). Dit doet u in de hall in het zekeringenkastje. 
Tussen 1 april en 1 november is het niet nodig om de stroom uit te zetten na uw vertrek. Gelieve wel te 
controleren of alle verwarming is uitgeschakeld. 

- Indien u de koelkast wenst te gebruiken : koelkast inschakelen. De nieuwe koelkast (sinds 2023) heeft 
geen diepvriesvakje. 

- Controleren of alles proper werd achtergelaten door vorige huurder 

- Controleer a.d.h.v. de checklist of alles aanwezig, zuiver, al dan niet beschadigd is. 

- Er is geen gemeenschappelijke vuilcontainer. Er staan er geregeld “vuilcontainers” waar u voor 1 euro 
grote vuilzakken kan weggooien (voorzie dus evt wat plastic zakken). Glas, papier en PMD kan u op 
dezelfde plek gratis weggooien. 

- Indien er VOOR u geen huurder was, duurt het enkele uren vooraleer de boiler op volle temperatuur is 
(warmt normaal ’s nachts volledig op). Gelieve hier rekening mee te houden. 

- De badkamer met douche heeft een aparte kleine boiler die meteen warm water geeft. Vergeet die na 
gebruik niet op minimum te zetten.  

- Indien u internet wenst : Paswoord-wifi staat oa op de parlofoon 

Bij vertrek (het appartement dient ten allerlaatste om 13u te zijn verlaten, tenzij anders afgesproken): 
- Controleer opnieuw de checklist. Indien er iets beschadigd of defect is, moet u er een korte 

omschrijving van geven. 

- Controleer of u niets vergeten bent. Laat een rol toiletpapier achter voor de volgende huurders. Dank 
u. 

- Poets alles grondig ! Maak de zakloze stofzuiger leeg en plaats ook de veegborstel proper terug. 
Vergeet zeker niet de koffiezet, kookvuur en combi-oven proper achter te laten ! 

- Sluit alle ramen en plaats de beveiligingsplank terug voor het schuifvenster. 

- Controleer of elke verwarming op minimum én UIT staat. 

- Sluit de binnendeuren en doof alle lichten. 

- Zet de hoofdzekeringen af (tussen 1 april en 1 november is het niet nodig om de zekering af te zetten) 
en laat zeker de koelkast OPEN staan. Plaats ook de koelkast UIT (op waarde 0 plaatsen) 

- Laat de vaatwasmachine op een kiertje staan zodat ook dit kan verluchten. 


