
Tips bij het invullen van de woonenquête 

Beste 

We willen je alvast bedanken om de vragenlijst in te vullen. Misschien zijn niet alle vragen 

even duidelijk. Hieronder vind je bijkomende uitleg. Indien je geen antwoord vindt bij de 

onderstaande tips, kan je contact opnemen met Greet Boes om meer uitleg te vragen. Je 

kan haar bereiken tijdens de kantooruren op 0496 12 86 64 of greet.boes@igo.be. 

Vraag 5: noteer de huidige situatie. Bijvoorbeeld een weduwe woont samen met een nieuwe 

partner  = samenwonend 

Vraag 14: volwassenen: andere volwassenen dan uw meerderjarige kinderen. Bijvoorbeeld 

een inwonende ouder, een inwonende (pas gescheiden) vriend 

Vraag 17: de uitleg zit in de volgende vragen. Bijvoorbeeld: wat is een meergezinswoning: 

de keuzemogelijkheden van vraag 19 

Vraag 26: zijn er ernstige gebreken aan elektriciteit, binnenmuren, buitenmuren, …. 

Bijvoorbeeld barsten in de muren, vochtproblemen, schimmel, lekkend dak, … 

Vraag 28: voorbeelden van aanpassingswerken vind je in vraag 30. Andere voorbeelden: 

steungrepen plaatsen aan het bad of in de WC, verhoogde WC, extra trapleuning, hellend 

vlak maken (zoals je ook ziet bij publieke gebouwen of pleinen) 

Vraag 31: rookmelders geven een sirene-geluid bij brand/rook en worden meestal in een 

gang of trappenhal geplaatst. Rookmelders zijn verplicht in huurhuizen maar kunnen ook 

levens redden in een huis van een eigenaar-bewoner 

Vraag 33: een woning opsplitsen betekent bijvoorbeeld een deel van de woning ombouwen 

tot een aparte woning/appartement. Op dit moment mag dit dikwijls niet van Stedenbouw 

maar er gaan veel stemmen op om dit aan te passen. 

Met uw (directe) woonomgeving wordt bedoeld: uw straat of wijk/buurt 

Vraag 49: administratieve voorzieningen: bijvoorbeeld gemeentediensten 

Vraag 51: Hoogrendementsketels en condensatieketels werden in het algemeen geplaatst 

vanaf de jaren 2000 en zijn te herkennen aan een sticker (HR Top of HR plus of Optimas). 

Een condensatieketel heeft een witte harde afvoerbuis waar oudere ketels meestal een grijze 

meer flexibele afvoerbuis hebben. 

Als er een vlam zichtbaar is, kan je zeker zijn dat het geen condensatieketel is. 

Vraag 56: Biomassa is een verzamelnaam voor alle hernieuwbare brandstoffen van 

plantaardige (of dierlijke) afkomst: houtblokken, houtpellets, granen, koolzaad, 

zonnebloempitten,… 

Vraag 57: een zonneboiler bestaat uit collectoren op het dak voor de productie van warm 

water. Dus waar zonnepanelen dienen voor de productie van elektriciteit, maakt een 

zonneboiler warm water. 
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Vraag 58: je vindt je jaarverbruik op de afrekening van elektriciteit en/of aardgas (van 

Engie/Electrabel, Luminus, Octa +, Eni, …) 

Vraag 60: hoogrendementsglas is het glas dat momenteel gebruikt wordt in ramen, sinds 

ongeveer 20 jaar. 

Wat is het verschil tussen spouwmuurisolatie en buitenmuurisolatie? De spouwmuur is de 

ruimte tussen de binnenmuur en de buitenmuur. Spouwmuren worden geplaatst sinds de 

jaren ’50. Buitenmuurisolatie is isolatie geplaatst tegen de buitengevel en afgewerkt met 

bepleistering of hout of steenstrips of ander weerbestendig materiaal. 

Vraag 64: een regenwaterput vangt het regenwater van het dak op in een (meestal) 

ondergrondse tank. Er wordt naast de tank een 2de tank voorzien voor als de regenwaterput 

vol is. Een pomp zorgt dat het water uit de regenwaterput naar de plaats gaat waar het 

regenwater hergebruikt wordt. 

Een regenwaterput is dus niet hetzelfde als een regenwaterton aan de afvoer of een 

grondwaterput. 

Vraag 75: toegankelijkheid betekent hier dat je vlot het gebouw kan betreden, ook als je 

minder mobiel bent 

Vraag 102: erkende dienst: professionele dienst andere dan poetshulp. Bijvoorbeeld 

gezinshulp, thuisverpleging, … 

 

 

 

 

 


