
www.kotweb.net – info@kotweb.net – Phone +32(0)16 294 011 – mobile: +32(0)475 372 062 

Vleminckx Vastgoed nv  -  Janseniusstraat 49 – 3000  Leuven – Belgium  -  Ond.nr: 0479 654 508 

    EINDE HUUROVEREENKOMST 

CHECKLIST BIJ HET VERLATEN VAN DE KAMER 

 
De kamer moet volledig ontruimd en opgekuist zijn, ten laatste 5 dagen voor het einde van de lopende huurovereenkomst.   

Gelieve met de verantwoordelijke een afspraak te maken om je kamer te controleren (op te leveren) en om de sleutels terug te 

overhandigen. (016/29.40.11 – info@kotweb.net) 

 

Voor je start met het opkuisen van de kamer verwijder je eerst al je persoonlijke goederen. 

 

���� Meubilair 

Al het originele meubilair moet terug op de kamer staan zoals bij de aanvang van de overeenkomst.   Om beschadiging te 

voorkomen aan vloeren en meubels mag je het meubilair niet verschuiven.   Zorg dat je minimum met 2 personen bent als 

je toch nog meubels dient te verplaatsen.   Al het meubilair moet zuiver zijn en er mogen geen stickers of duimspijkers in 

zitten.   Vergeet ook niet om bovenop de kast en het boekenrek het stof te verwijderen. 

 

���� Lavabo 

Kuis je lavabo, rekje en spiegel. Kuis de kranen met ontkalker. 

 

���� Muren 

Verwijder al je decoratie van muren of plafonds.   Indien je de originele kleur van de muren (wit) gewijzigd hebt, moet je 

ook eerst de kamer terug in deze kleur schilderen. 

 

���� Koelkast 

Gelieve de koelkast af te zetten en volledig uit te kuisen.   Steek de draad met stekker tussen de koelkastdeur zodat deze 

kan verluchten. 

 

���� Kamerdeur 

Kijk na of er geen beschadigingen zijn aan je kamerdeur.   Stickers, naamplaatsjes of berichten verwijderen. 

 

���� Matras 

Huurders, die een eigen matras meebrachten, moeten deze ook terug meenemen.   Het is niet toegestaan je eigen matras 

achter te laten in de residentie.   Heb je een matras gebruikt van de residentie dan controleer je of deze nog proper is.   

Indien deze matras toch bevuild werd, zal er een schadevergoeding gevraagd worden. 

 

���� Raam 

Poets je raam aan de binnen en buitenzijde alsook je venstertablet. 

 

���� Gordijnen 

De overgordijnen (en glasgordijnen) worden gewassen op het einde van het academiejaar en bij het verlaten van de kamer.   

Ten laatste bij de controle van de kamer moeten deze gordijnen terug ophangen. 

 

���� Vloer 

De vloer kan je best eerst borstelen of stofzuigen alvorens je deze opneemt met een vochtige doek. 

Heb je zelf een andere vloerbekleding of deurmat meegebracht, dan moet je deze ook terug verwijderen. 

 

���� Sleutels 

De sleutel van je kamer en van de voordeur worden ingeleverd bij de controle (oplevering) van de kamer.   Zorg dat de 

sleutels een label dragen met het kamernummer of steek deze in en omslag met vermelding van het kamernummer en je 

naam. 

 

���� Radiator 

Draai de radiatorknop op de laagste stand  

 

���� Keuken 

Kijk je keukenkast na in de gemeenschappelijke keuken en verwijder al je persoonlijke bezittingen. 

 

���� Fiets 

Vergeet niet je fiets, of wat ervan overblijft, mee te nemen.   Er mogen geen fietsen of fietsonderdelen achtergelaten 

worden in de fietsenberging. 
 


