
Een conformiteitsattest?
JA, GRAAG!



SANITAIRE VOORZIENINGEN

WATER

VERWARMEN

VERLUCHTEN

NATUURLIJK DAGLICHT

ELEKTRICITEIT

GASINSTALLATIE

GASKRAAN

OPPERVLAKTENORM

Er is een goed werkend toilet 
en douche of bad met stromend 

water. Aangesloten op een 
afvoerkanaal, geen geurhinder. Er is drinkbaar water via de 

waterleiding. Leidingen zijn niet 
van lood maar van koper of 

kunststof gemaakt. 

De woning is winddicht. Er zijn 
veilige verwarmingstoestellen 
OF een toestel kan veilig wor-
den geplaatst en aangesloten.

Ruimtes kunnen verlucht wor-
den door ramen of deuren open 
te zetten die in rechtstreeks con-

tact staan met de buitenlucht. In alle leefruimten van de 
woning, behalve in de keuken, 
kan natuurlijk daglicht binnen-

komen via ramen of dakkoepels.

De woning heeft een veilige 
elektrische installatie voor de 
verlichting en om elektrische 

apparaten aan te sluiten.

Er is een gastoestel in de 
woning aanwezig of het kan 

geplaatst worden, in beide ge-
vallen met veiligheidsgaranties. De hoofdgaskraan van de 

woning en de gaskraan van 
elk afzonderlijk toestel zijn 

gemakkelijk bereikbaar. 

Afh ankelijk van het type woning 
en de functie van de woonruim-
te(n) heeft de woning een vast-
gelegde minimale oppervlakte.

ENERGIE

STABILITEIT

TOEGANKELIJKHEID EN PRIVACY’

De woning heeft dak- of zolder-
vloerisolatie. Leefruimtes en 

ruimtes met bad of douche heb-
ben minimaal dubbele beglazing. De woning is stevig en stabiel. 

Dat geldt voor de de fundering, 
de binnen- en buitenmuren, 
het dak en de draagvloeren.

De woning is rechtstreeks toe-
gankelijk en kan slotvast afge-

sloten worden met respect voor 
de privacy van de bewoner.
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Een woning huisvest een of meerdere personen. Zij kunnen er slapen, koken, leven. 
Elke ruimte moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een conformiteitsattest te kunnen krijgen. 

Wandel op de volgende pagina’s door een voorbeeldwoning en let op de icoontjes.

Woning

De informatie in deze brochure helpt u op weg als u een 
conformiteitsattest wilt aanvragen voor uw (huur-)woning. 

Als u bijkomende vragen hebt  over de voorwaarden om een attest 
te krijgen of als u meer wilt weten over de uitleg in de brochure, 

dan kunt u terecht bij de medewerkers van de dienst Wonen.
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Kelder Keuken
Is de elektrische installatie veilig?

Zijn de hoofdkranen van gas en water gemakkelijk bereikbaar?
Zijn de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren stevig en stabiel?

Kan er een kooktoestel geplaatst en aangesloten worden?
Is er drinkbaar water?

Zijn er voldoende geaarde stopcontacten?
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Living/woonkamer Gang
Is er een raam dat daglicht binnenlaat?
Kan de ruimte goed verlucht worden?

Kan de ruimte verwarmd worden?

Zijn er genoeg rookmelders geplaatst?
Is de woning vlot toegankelijk? Is de trap veilig?

Kan de woning goed afgesloten worden?
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Slaapkamer Badkamer
Zijn de ramen en deuren in goede staat en gemakkelijk te openen?

Is er genoeg plaats voor een eenpersoonsbed?
Zijn de muren en het plafond schimmelvrij?

Is er een bad of douche met koud en warm water? 
Kan de ruimte goed verlucht worden?

Is de ruimte vorstvrij?
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Gastentoilet Zolder
Werkt het toilet goed?

Kan de ruimte verlucht worden?
Is er een lichtpunt aanwezig?

Is het dak of de zoldervloer geïsoleerd?
Is de gas- of stookolie-installatie voldoende veilig?

Zijn het dak en de schouw stevig en stabiel?



Contact
Wonen Stadsregio Turnhout 

014 44 33 95
woningkwaliteit@turnhout.be

WWW.STADSREGIOTURNHOUT.BE


