
Deze checklist is een weergave van de meest voorkomende zaken die mogelijk niet in orde zijn in 
huurwoningen.  De Vlaamse codex wonen is echter veel uitgebreider waardoor er nog steeds andere 
gebreken tijdens een onderzoek aan het licht kunnen komen.

Stabiliteit en structuur van de woning

�  Het dak is voldoende geïsoleerd. 
�  Er is overal dubbele beglazing.
(Je kan deze 2 elementen terugvinden op het EPC-attest. Je kan ook aan de dakisolatienorm en dubbel glasnorm voldoen als 
de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vast-
gesteld. Deze grenswaarden zijn: 600 kWh/m² voor een open bebouwing - 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing - 
450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing - 400 kWh/m² voor een appartement.)

�  De ramen en deuren zijn in goede staat en sluiten vlot.
�  Bij lage ramen moet er een valbeveiliging worden voorzien van min. 75 cm hoog.
�  Nergens in de woning is valgevaar. (Is er een stevige, veilige balustrade aanwezig bij bereikbare platte daken, trappen,...?)

EEN WONINGSCAN IN 1, 2, 3
- de checklist -

Technieken
�  De gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor de huurder.

Elektriciteit

�  In de zekering- of verdeelkast is er minstens één differentieel-/ verliesstroomschakelaar aanwezig. 
�  Er mogen nergens aanraakbare delen onder spanning aanwezig zijn in het gebouw. 
�  In een zone van 60 cm - 1 m, afhankelijk van de geïnstalleerde verliesstroomschakelaar (zie AREI),  
rondom het bad en/of de douche mogen er geen elektrische aansluitingen en/of toestellen aanwezig zijn. 
�  Indien een aardingspen aanwezig is, moet het stopcontact ook effectief geaard zijn. 
�  In de keuken moeten er minstens 2 vrije geaarde stopcontacten aanwezig zijn. 

Verwarming
�  Als een verwarmingstoestel lucht verbruikt vanuit de ruimte, moet een toevoer van verse lucht  
voorzien worden. (https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm)
�  Is er een vast verwarmingstoestel in de woonkamer?

Gas
�  Voor ieder gastoestel (verwarming, fornuis, ...) dient een vlot bereikbaar gaskraantje aanwezig te zijn. 
�  De gaskachel en/of het gasfornuis,... dient met een correcte gasslang aangesloten te zijn.  
       Type RHT: 

Rookmelders
�  Voorzie op elke bouwlaag in de woning een rookmelder.  
Vergeet de kelder, zolder en technische ruimte niet; bij algemene delen in een gebouw  ook bij de technische installaties!)

Vocht
�  Kijk de woning goed na op mogelijke vochtproblemen (opstijgend, insijpelend, condenserend, ...)  
�  Let op schimmelvorming en zorg ervoor dat de woning voldoende verluchtingsmogelijkheden heeft.


