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Inleiding

U huurt een woning van Bouwvereniging Woningzorg, dat wil zeggen dat u, in 
tegenstelling tot een woningeigenaar, niet verantwoordelijk bent voor alle onderhoud 
in of aan uw woning. Voor een deel van het onderhoud kunt u terecht bij uw 
verhuurder. 

Deze brochure is bedoeld om u meer duidelijkheid te geven hoe u dient te handelen 
als u een reparatieverzoek voor zaken in of aan uw woning heeft of als u veranderingen 
of toevoegingen aan uw woning wil aanbrengen. Zijn de kosten voor een reparatie 
voor huurder of verhuurder? Welke voorzieningen of veranderingen mag u als huurder 
zelf aanbrengen? Op deze vragen vindt u in deze brochure een antwoord. 

Secretariaat Bouwvereniging Woningzorg Postbus 
1030, 6201 BA Maastricht 
bvwoningzorg@gmail.com                                         
Tel. 06 13596297

Reparatieverzoeken: Tel. 043 851 7209                   
(Op werkdagen van maandag t/m vrijdag                
van 9 tot 17.30u)

Volta Limburg (CV-ketels):
0900-1405
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2  Hoe dien ik een 
 reparatieverzoek in?

Een regulier reparatieverzoek
Een vochtplek op de muur, een klemmende deur, een defect rolluik? Stuur een 
schriftelijk reparatieverzoek in. Hierin dient naast de klacht ook uw telefoonnummer en 
adres te staan, dit is om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Een reparatieverzoek 
indienen gebeurt bij voorkeur via e-mail (bvwoningzorg@gmail.com) maar kan ook 
op papier bij het secretariaat (Prof. Pieter Willemsstraat 50) ingediend worden. De 
Onderhoudscommissie zal zo snel mogelijk een ondernemer benaderen die uw 
probleem gaat oplossen. 
Let op: kijk alvorens het reparatieverzoek in te dienen, goed na of de kosten voor de 
huurder of verhuurder komen. Het overzicht vindt u bij hoofdstuk 6 in deze brochure. 
Let op: Storingen aan uw CV-ketel kunt u direct melden bij Volta Limburg  
(zie hoofdstuk 3 in deze brochure). 

Een dringend reparatieverzoek
Bij een dringend verzoek, zoals een waterlekkage in huis of een inbraak, kunt u  
24 uur per dag bellen met het telefoonnummer van de Onderhoudscommissie: 
06-57313352. Dit nummer wordt tijdens kantooruren opgenomen door de leden van
de Onderhoudscommissie. ‘s Avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen is
het nummer doorgeschakeld naar Polygarde. Polygarde is namens Bouwvereniging
Woningzorg bevoegd om direct een aannemer te benaderen.
Let op: Storingen aan uw CV-ketel kunt u direct melden bij Volta Limburg
(zie hoofdstuk 3 in deze brochure).
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       CV-ketel

Heeft u een eigen CV-ketel, dan komen alle kosten voor uw rekening. De meeste 
huurders hebben echter een CV-ketel van Woningzorg. Voor hen geldt dit hoofdstuk. 

Storingen aan uw CV-ketel
Voor storingen aan uw CV-ketel kunt u zelf 24 uur per dag telefonisch contact opnemen 
met Volta Limburg: 0900-1405. Wij verzoeken u wel om, als de storing verholpen is, dit 
schriftelijk aan ons te berichten (per e-mail of brief). 
Let op: Indien u het probleem zelf kunt herstellen (zoals het bijvullen, ontluchten en/of 
resetten van de CV-installatie) en dit toch door Volta laat uitvoeren, komen de kosten 
voor uw eigen rekening. Meer informatie vindt u in dit hoofdstuk. De nog aanwezige 
gashaarden en gevelkachels dienen door de huurder zelf te worden onderhouden. 

Onderhoud aan uw CV-ketel  door Volta Limburg
Bouwvereniging Woningzorg heeft met Volta Limburg een onderhoudscontract 
afgesloten. Hieronder behoren naast het verhelpen van storingen ook:

   het jaarlijks periodiek onderhoud van de CV-ketel;

   het controleren van de gasleiding tot aan de aansluitpunten;

   controle op CO en CO2;

   het ontkalken, waar nodig, van de combiketels.

Zelf  doen: waterdruk controleren
Alvorens een storing te melden is het zinvol om de waterdruk te controleren. Is de 
waterdruk te laag (minder dan 0,8 bar), dan dient u eerst het water bij te vullen tot 
maximaal 1,8 bar. Hoe dit moet, staat verderop in dit hoofdstuk omschreven. Storingen 
veroorzaakt door te lage waterdruk in de CV-ketel komen voor kosten van de huurder. 

Zelf  doen: verwarming ontluchten
Als u vreemde borrelende of tikkende geluiden in uw verwarming hoort, kan dit komen 
doordat er luchtbellen in de leidingen zitten. Hierdoor warmt de verwarming niet meer 
goed op. De oplossing is de verwarming ontluchten.

  1.  Zet eerst de verwarming minstens tien minuten aan. Hierdoor verzamelt de lucht zich 
bij de ontluchtingsventielen.

  2.  Zet de kamerthermostaat zo laag mogelijk en trek de stekker van de CV-ketel uit het 
stopcontact. 

  3.  Begin bij de radiator op het laagste punt in uw woning. Werk daarna naar boven en 
eindig met de radiator op het hoogste punt. 

  4.  Sluit de kraan van de radiator die u wil ontluchten. 

  5.  Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai hem open met 
het ontluchtingssleuteltje. Zodra er water uitkomt, draait u hem weer dicht.

  6.  Heeft u alle radiatorkranen gehad? Stop de stekker van de CV-ketel weer in het 
stopcontact, draai dan de radiatorkranen weer open en zet de thermostaat op de 
gewenste temperatuur. 
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  7.  Controleer of de waterdruk in de CV-ketel goed is. Dat is het geval als de druk tussen 
de 0,8 bar en 1,8 bar staat. Als er te weinig druk is, moet het water bijgevuld worden 
(zie omschrijving in dit hoofdstuk). 

Storingen veroorzaakt door het niet ontluchten van de CV-installatie komen voor 
kosten van de huurder.

Zelf  doen: bijvullen van de CV-installatie

  1. Trek de stekker van de CV-ketel uit het stopcontact.

  2. Laat de temperatuur van het CV-water afkoelen tot ca. 40 graden.

  3. Zorg voor een handdoek of dweil en een emmer of teil. 

  4. Sluit de vulslang aan op de waterleiding.

  5. Verwijder de afsluitdop van de CV-vul-aftapkraan.

  6. Vul de slang met water en sluit hem dan aan op de CV-vul-aftapkraan.

  7. Open de CV-vul-aftapkraan.

  8. Open de waterkraan en vul de CV-installatie bij tot 1,8 bar.

  9. Sluit eerst de waterkraan als de gewenste druk is bereikt.

  10. Sluit nu de CV-vul-aftapkraan.

  11. Ontlucht de ketel, leidingen en radiatoren.

  12. Vul indien nodig nogmaals bij tot 1,8 bar.

  13. Draai beide slangaansluitingen los.

  14. Monteer de dop weer op de CV-vul-aftapkraan.

  15.  Laat de slang leeglopen en hang deze zo op dat er geen water meer in kan 
achterblijven, dit i.v.m. legionella-preventie.

  16. Stop de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact.
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  Ventileren

Ventileren is, zeker bij onze monumentale woningen, onontbeerlijk om vochtproblemen 
te kunnen voorkomen. Door verschillende normale leefactiviteiten in huis kan per dag 
wel zo’n 10 tot 15 liter water in de vorm van waterdamp in huis komen. Enkele tips 
voor goed ventileren:

Woonkamer
Houd klapraampjes of ventilatorroosters altijd open, ook in de winter. Reinig de 
ventilatieroosters regelmatig. Rookt u of heeft u huisdieren? Zorg dan voor extra 
ventilatie. 

Badkamer/toilet
Zet na het douchen een raam open of zet de ventilator aan. Doe dit voor een optimale 
ventilatie zeker een uur. 

Keuken
Laat na het koken de afzuigkap nog een kwartier aan staan. Vervang kunststof filters op 
tijd en maak metalen filters op tijd schoon. Een extra raampje open kan natuurlijk nooit 
kwaad. 

Slaapkamer
Houd klapraampjes of ventilatorroosters altijd open, ook in de winter. Reinig de 
ventilatieroosters regelmatig. Beddengoed regelmatig wassen. 

Overige ruimtes
Verwijder kranten e.d. uit ventilatiekanalen. Controleer of de roosters in de kruipruimte 
en spouwmuren open zijn. Ventilatiekanalen open. Ventilatieroosters open en 
gereinigd. 
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  Asbest

Asbest
Stilstaand asbest in een woning is in principe zonder gevaar. Pas als asbest gebroken 
wordt of anderszins beschadigd, komen astbestdeeltjes in de lucht en is het materiaal 
gevaarlijk voor de gezondheid. In alle woningen van Bouwvereniging Woningzorg kan 
asbest voorkomen, soms makkelijk en soms moeilijk te herkennen. De leden van de 
Onderhoudscommissie hebben een cursus asbestherkenning gevolgd om asbest beter 
te kunnen herkennen. Asbest kan bijvoorbeeld voorkomen aan de onderkant van een 
vloerzeil, in beplating, in stopverf en in verwarmingstoestellen. 

Gezondheid en zorgplicht
Bij een woningoverdracht of verbouwing is er een reële kans aanwezig dat asbest 
bedoeld of onbedoeld aangetast wordt en zo een gevaar vormt voor bewoners, 
werknemers van aannemers en eenieder die de woning betreedt. Het bestuur heeft 
namens de vereniging een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid voor huurders en 
anderen die onze woningen betreden. Daarom is het zaak dat asbest ten alle tijde 
professioneel verwijderd wordt. Ook is Bouwvereniging Woningzorg verplicht om voor 
het verbouwen van een woning een asbestinventarisatie uit te laten voeren. De kosten 
voor inventarisatie en verwijdering komen hierbij voor rekening van Bouwvereniging 
Woningzorg.

Asbest in uw woning?
Waarschuw de Onderhoudscommissie indien u vermoedt dat er asbest in uw woning 
aanwezig is, het bekende asbest beschadigd is geraakt maar ook als u verbouwplannen 
heeft. Inventarisatie en eventuele verwijdering komen voor rekening van de vereniging. 
In enkele gevallen is verwijderen niet direct noodzakelijk. In dat geval laten we 
informatie in uw woning achter m.b.t. het asbesthoudende onderdeel. Heeft u vragen 
over uw woning, neem dan contact op met de Onderhoudscommissie, per e-mail 
(bvwoningzorg@gmail.com) of middels een brief bij het secretariaat.

ASBEST5
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  Reparaties:     wie is verantwoordelijk? 

Kosten voor huurder of  verhuurder?
Voordat u een reparatieverzoek gaat melden, is het verstandig om te kijken of de 
oplossing onder de onderhoudsplicht van uw verhuurder of uw eigen onderhoudsplicht 
valt. In deze brochure treft u een overzicht aan van de meest voorkomende 
onderhoudsklachten en reparatieverzoeken. Het overzicht is alfabetisch opgesteld, 
zodat u een onderwerp eenvoudig kunt terugvinden. Er staat achter elk onderwerp 
aangegeven of de oplossing voor rekening van verhuurder of voor rekening van 
huurder komt. Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, 
onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder 
komen altijd voor rekening van huurder.

In geval van twijfel
Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak van een defect is. In geval van twijfel kunt u 
ervoor kiezen om het reparatieverzoek gewoon in te dienen. Mocht achteraf blijken dat 
de kosten voor herstel voor rekening van de huurder komen, dan sturen wij de factuur 
naar u door. Een voorbeeld hiervan: de afvoer van uw aanrecht is verstopt en u stuurt 
een reparatieverzoek naar Bouwvereniging Woningzorg. Mogelijkheid 1: de loodgieter 
constateert dat de afvoer vol zit met etensresten. De kosten van het ontstoppen zijn 
dan voor u als huurder. Mogelijkheid 2: de loodgieter constateert dat de riolering 
buitenshuis stuk is. De kosten voor het ontstoppen zijn dan voor Bouwvereniging 
Woningzorg. 
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Onderwerp Reparatieverzoek Kosten voor

Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, 
onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist 
gebruik door huurder.

huurder

Onderhoud en reparaties in of aan de woning, als gevolg van 
slijtage bij normaal gebruik, ouderdom, verzakking of bouwfouten, 
tenzij anders staat aangegeven

verhuurder

Het onderhouden, herstellen, vervangen en eventueel verwijderen 
van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen

huurder

Het verhelpen van storingen, gebreken en gevolgschade 
veroorzaakt door voorzieningen en/of veranderingen die door de 
huurder zelf zijn aangebracht

huurder

Aanrecht Repareren of vervangen t.g.v. slijtage of verval verhuurder

Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van 
het roostertje in de gootsteen

huurder

Afvoeren Zie riolering en/of sifon

Afvoerkanalen Zie schoorstenen

Afvoerstop Vernieuwen afvoerstop huurder

Afwerkvloer Onderhouden van afwerkvloeren verhuurder

Afzuigkappen Onderhoud, reparatie en schoonhouden huurder

Antenne Onderhouden van, met toestemming geplaatste, (schotel- )
antennes

huurder

Bad Vervangen of vernieuwen van badgarnituur of onderdelen daarvan huurder

Schoonhouden en kleine reparaties huurder

Vervanging ligbad verhuurder

Balkons Onderhoud, reparatie en vervanging verhuurder

Schoonhouden van balkons, afvoergoten en afvoerputjes huurder

Behang Aanbrengen en verwijderen van behang huurder

Bel Zie deurbel

Berging en garage Binnenschilderwerk huurder

Buitenschilderwerk verhuurder

Herstellen bij slijtage of verval verhuurder

Onderhoud en reparatie dak verhuurder

Schoonhouden (incl. dakgoten van berging) huurder

Bomen Zie tuinen

Brievenbus Vervangen of vernieuwen van brievenbus of onderdelen ervan verhuurder

Computer-aansluiting Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de computer-aansluiting 
en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken

huurder

CV Zie verwarming

Dak Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, 
dakluik, dakpannen bij normale slijtage of t.g.v. storm

verhuurder

Reparatie die noodzakelijk is t.g.v. het betreden van het dak door 
bewoners

huurder

Dakgoten Regelmatig schoonhouden, met uitzondering van de dakgoten van 
de berging

verhuurder

Repareren en vervangen verhuurder
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Onderwerp Reparatieverzoek Kosten voor

Deurbel Vastzetten en vastschroeven verhuurder

Vervangen of vernieuwen van de deurbel of onderdelen daarvan verhuurder

Deuren Binnendeuren: herstellen bij normale slijtage verhuurder

Buitendeuren: herstellen bij houtrot of door normale slijtage verhuurder

Binnen- en buitendeuren: vervangen bij normale slijtage verhuurder

Binnen- en buitendeuren: vervangen van glas in deze deuren huurder

Schilderen van binnendeuren alsmede de binnenkant van de 
buitendeuren, met uitzondering van de voordeur

huurder

Voordeur, onderhoud verhuurder

Deurknoppen Vastzetten en vastschroeven huurder

Vervangen of vernieuwen van deurknoppen of onderdelen daarvan verhuurder

Douche Vervangen of vernieuwen van douchegarnituur of onderdelen 
daarvan

huurder

Elektriciteit Onderhoud en reparatie elektrische installatie, groepenkast, 
bedrading, aarding

verhuurder

Reparatie aan elektrische installaties door overbelasting of zelf 
aangebrachte uitbreidingen

huurder

Vastzetten en vastschroeven elektrische schakelaars huurder

Vervangen of vernieuwen van elektrische schakelaars of 
onderdelen daarvan

huurder

Vervanging van zekeringen / stoppen huurder

Zie ook: Stopcontacten

Erfafscheidingen Recht zetten en recht houden van erfafscheidingen huurder

Regelmatig verven of beitsen van houten erfafscheidingen huurder

Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten 
erfafscheidingen

huurder

Fonteintje Zie wastafel

Fundering Alle noodzakelijke funderingswerkzaamheden verhuurder

Garage Zie berging en garage

Gaskranen en -leidingen Reparatie of vervanging van gaskranen en gasleidingen tot de 
meter voor zover die oorspronkelijk bij de woning horen

verhuurder

Reparatie of vervanging van gaskranen en leidingen voor zover die 
door de huurder zijn aangebracht

huurder

Geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden huurder

Glas Zie ruiten

Goederen Achtergebleven goederen in de lege woning afvoeren huurder

Gootsteen Zie aanrecht

Hagen Zie tuinen

Hang- en sluitwerk Binnendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en 
sluitwerk of onderdelen daarvan

verhuurder

Buitendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en 
sluitwerk of onderdelen daarvan

verhuurder

Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en 
zo nodig oliën en smeren

huurder
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Onderwerp Reparatieverzoek Kosten voor

Aanbrengen extra sloten huurder

Heggen Zie tuinen

Hemelwater-afvoer Zie dakgoten

Houtwerk (binnen) Plamuren, schuren en opvullen van gaatjes en butsen/deuken huurder

Schilderen huurder

Houtwerk (buiten) Wassen en schoonhouden van geverfd houtwerk en andere 
geverfde onderdelen

huurder

Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken verhuurder

Schilderen verhuurder

Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten inclusief hang- en 
sluitwerk, bij normale slijtage

verhuurder

Keuken Bijstellen sluitingen deurtjes huurder

Onderhoud scharnieren huurder

Repareren of vervangen van het keukenblok t.g.v. normale slijtage verhuurder

Kitvoegen Onderhoud en herstel verhuurder

Kozijnen Wassen en schoonhouden huurder

Zie ook houtwerk

Kranen (sanitair) Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en 
zo nodig ontkalken

huurder

Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing huurder

Vervangen kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen 
onderdelen

huurder

Het vervangen van gehele kranen verhuurder

Kruipruimte Toegankelijk houden van kruipruimte huurder

Onderhoud en reparaties verhuurder

Lampen Vervangen van lampen (binnen en buiten) huurder

Ligbad Zie bad  

Metselwerk Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk verhuurder

Muren (binnen) Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheurtjes huurder

Witten of behangen huurder

Muren (buiten) Zie metselwerk

Ongedierte Bestrijding voor zover de aanwezigheid een gevolg is van  
de bouwkundige situatie van de woonruimte

verhuurder

Bestrijding voor zover de aanwezigheid geen gevolg is van de 
bouwkundige situatie van de woonruimte

huurder

Onkruid Zie tuinen

Open haard Zie schoorstenen

Opritten Zie tuinen 

Paden Zie tuinen

Plafonds Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheurtjes huurder

Reparatie van plafondconstructie en loszittend stucwerk (eventueel 
met gipsplaten) voor zover deze niet door de huurder zijn 
aangebracht

verhuurder
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Onderwerp Reparatieverzoek Kosten voor

Witten huurder

Planchet Onderhoud inclusief vervanging bij beschadiging huurder

Plinten Onderhoud, schilderen en reparatie huurder

Vervanging, bij normale slijtage verhuurder

Radiatoren Zie verwarming

Ramen Zie ruiten of houtwerk

Regenpijp Zie dakgoten

Riolering Repareren van afvoeren verhuurder

Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnenriool tot 
aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het 
gemeenteriool dan wel op het hoofdriool

huurder

Rolluiken Onderhoud, reparatie en vervanging van rolluiken  
die door verhuurder zijn aangebracht

verhuurder

Onderhoud, reparatie en vervanging van rolluiken  
die door de huurder zijn aangebracht

huurder

Roosters (binnen) Schoonhouden, vervangen of vernieuwen van wand- en 
plafondroosters of onderdelen daarvan

huurder

Roosters (buiten) Schoonhouden, vervangen of vernieuwen van roosters  
of onderdelen daarvan

verhuurder

Ruiten Vervangen van ruiten huurder

Glasverzekering huurder

Wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de 
ruiten

huurder

Schakelaars Zie elektriciteit

Scharnieren Zie hang- en sluitwerk

Schimmel-vorming Verwijderen schimmelvorming ten gevolge van slecht of 
onvoldoende ventileren

huurder

Verwijderen schimmelvorming ten gevolge van een lekkage of 
vochtdoorslag

verhuurder

Scheurvorming Zie muren

Schoorstenen Repareren verhuurder

Vegen, bij gebruik van apparatuur die door verhuurder is 
aangebracht

verhuurder

Vegen, bij gebruik van apparatuur die door huurder is aangebracht huurder

Onderhoud van schoorsteen bij gebruik van open haard, 
allesbrander, gashaard o.i.d.

huurder

Schotel-antenne Zie antenne

Schuttingen Zie erfafscheidingen

Schuur Zie berging en garage

Sifon Herstellen lekkage verhuurder

Schoonhouden en ontstoppen huurder

Sleutels Het laten maken van nieuwe sleutels na zoek raken of 
beschadiging

huurder

Vervangen of vernieuwen van sleutels van binnen- en buitensloten huurder



Onderhouds- en Informatiebrochure  14 Bouwvereniging Woningzorg

Onderwerp Reparatieverzoek Kosten voor

Sloten Zie hang- en sluitwerk

Spiegels Vervangen van spiegels huurder

Stopcontacten Vastzetten en vastschroeven huurder

Vervangen of vernieuwen van wandcontactdozen of onderdelen 
daarvan

huurder

Stortbak Zie toilet

Stucwerk Herstel als het stucwerk loskomt van zijn ondergrond verhuurder

Herstel van het stucwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheden huurder

Tegels (binnen) Reparatie van loszittend tegelwerk, aangebracht door verhuurder verhuurder

Repareren en vervangen van wand- en vloertegels na beschadiging huurder

Telefoon-aansluiting Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de telefoonaansluiting huurder

Terrassen Zie tuinen en opritten

Tochtwerende 
voorzieningen

Aanbrengen, onderhouden en vernieuwen huurder

Toilet Vervangen of vernieuwen van toiletgarnituur of onderdelen 
daarvan

huurder

Vervanging van binnenwerk van een stortbak verhuurder

Vervanging van toiletpotten en stortbakken verhuurder

Vervanging van vlotter in een stortbak verhuurder

Schoonhouden en ontkalken van toiletpot en stortbak huurder

Trapleuningen Vastzetten en vastschroeven van loszittende trapleuningen. huurder

Aanbrengen, onderhoud en reparatie van trapleuningen in de 
woning

verhuurder

Trappen Onderhouden van trappen en uitvoeren van kleine reparaties huurder

Reparatie aan binnentrappen door slijtage en/of verval verhuurder

Tuinen en opritten Vervangen van gebroken tegels huurder

Ophoging van ernstig verzakte bestrating voor zover niet door de 
huurder zelf aangebracht

verhuurder

Regelmatig verwijderen van onkruid huurder

Egaliseren / ophogen huurder

Regelmatig maaien van het gras huurder

Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen huurder

Het snoeien van bomen (zie ook hoofdstuk 9 in deze brochure) huurder

Vervangen of weghalen van dode beplanting huurder

TV Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de kabelaansluiting huurder

Vensterbanken Klein dagelijks onderhoud en reparatie huurder

Vervanging verhuurder

Vensters Zie ruiten

Ventilatie Repareren van ventilatiekanalen verhuurder

Schoonhouden roosters huurder

Vervangen van filters, met uitzondering van de door verhuurder 
aangebrachte filters

huurder

Zo nodig vegen van ventilatiekanalen huurder
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Onderwerp Reparatieverzoek Kosten voor

Verlichting Zie lampen

Verwarming Bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie huurder

Ontluchten huurder

Het opnieuw opstarten na uitval (resetten) huurder

Periodiek onderhoud, indien eigendom van huurder huurder

Periodiek onderhoud, indien eigendom van verhuurder verhuurder

Vervangen defecte onderdelen CV-installatie, indien eigendom van 
huurder

huurder

Vervangen defecte onderdelen CV-installatie, indien eigendom van 
verhuurder

verhuurder

Reparatie en vervanging van radiatoren en radiatorkranen verhuurder

Vlaggenstok-houder Vervangen of vernieuwen huurder

Vloeren Het leggen van tegels in gang, keuken en badkamer verhuurder

Het leggen van overige vloerbekleding huurder

Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte vaste 
vloerafwerkingen

huurder

Onderhouden en herstellen van de vloerconstructie en de dekvloer 
zoals vergane vloerbalken en vloerdelen, cementdekvloeren en 
vloerdelen

verhuurder

Zie ook tegels (binnen)

Vloertegels Zie tegels (binnen)

Vlotter Zie toilet

Voegwerk Herstellen van verweerd voegwerk verhuurder

Wandcontact-dozen Zie stopcontacten

Wandtegels Zie tegels (binnen)

Warmwater-toestel Zie verwarming

Wastafels Vervanging verhuurder

Schoonhouden huurder

Waterleidingen Herstel van waterleidingen verhuurder

Ontkalken verhuurder

WC Zie toilet

Zelf aangebrach-te 
voorzieningen

Aanleg, onderhoud, vervanging of vernieuwing van zelf 
aangebrachte voorzieningen of onderdelen daarvan

huurder

Zonwering Zie zelf aangebrachte voorzieningen

Zwanenhals Zie sifon

Zwerfvuil Regelmatig verwijderen huurder 
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7  Vervanging van keuken,    badkamer, toilet en CV-ketel

Na een bepaald aantal jaren zijn uw keuken (20 jaar), badkamer (23 jaar), toilet  
(20 jaar) of CV-ketel (15 jaar) verouderd. Maar niet alleen de leeftijd, ook 
de staat waarin deze woningonderdelen zich bevinden speelt een rol. De 
Onderhoudscommissie kan in samenspraak met het bestuur besluiten dat keuken, 
badkamer, toilet en/of CV-ketel vervangen kunnen worden.

Keuken
Als besloten wordt om uw keuken te vervangen heeft u keuze uit drie mogelijkheden:

    U laat de keuken van Bouwvereniging Woningzorg plaatsen. Hiermee zijn geen kosten 
voor u gemoeid.

    U laat de keuken van Bouwvereniging Woningzorg plaatsen, maar wenst wel een aantal 
extra’s. Alle extra’s die u wenst zijn voor uw eigen rekening.

    U kiest voor een plaatsing van een andere keuken. Bouwvereniging Woningzorg 
vergoedt tot een bedrag van € 3.400,-. Hieraan zijn wel een aantal eisen verbonden die 
de Onderhoudscommissie met u zal overleggen.
De plaatsing van de keuken dient altijd onder toezicht van de Onderhoudscommissie 
te gebeuren. 

Badkamer
De badkamer die Bouwvereniging Woningzorg levert bestaat uit een douche, een 
toilet, een wastafel en het benodigde tegelwerk. Indien het mogelijk is, hoort een 
wasmachineaansluiting ook tot de badkamer. Alle wensen die u als huurder extra heeft, 
komen voor uw eigen rekening. 
De plaatsing van een nieuwe badkamer dient altijd onder toezicht van de 
Onderhoudscommissie te gebeuren. 

Toilet
Het toilet dat Bouwvereniging Woningzorg levert, bestaat uit een keramisch duoblok, 
een fonteintje met kraan, een eenvoudige toiletrolhouder en het benodigde tegelwerk. 
Eventuele extra’s zijn bespreekbaar tegen een meerprijs voor rekening van de huurder. 
De plaatsing van een nieuw toilet dient altijd onder toezicht van de 
Onderhoudscommissie te gebeuren. 

CV-ketel
Wanneer er van een geiserinstallatie wordt overgestapt naar een HR-ketel, of van een 
gewone ketel naar een HR-ketel, gaat dit niet gepaard met een huurverhoging.
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  Zelf uw woning aanpassen

Als huurder heeft u het recht uw woning aan uw persoonlijke smaak en wensen aan 
te passen. Woningzorg wil daar graag aan meewerken en geeft u de ruimte om uw 
eigen wooncomfort vorm te geven. Daarbij gelden uiteraard bepaalde regels. In deze 
brochure maken wij u wegwijs in het zelf aanbrengen van voorzieningen.

Bij het aanpassen van uw woning naar uw eigen woonwensen en wooncomfort staat 
Woningzorg u graag terzijde. Immers, door uw woning naar eigen inzicht aan te passen 
voelt u zich meer thuis. Een andere reden waarom wij graag betrokken worden bij 
woningaanpassing is omdat we willen dat een verandering goed wordt uitgevoerd, 
zodat de woning verhuurbaar blijft en dat een toekomstige nieuwe bewoner niet de 
dupe wordt van een slecht uitgevoerde klus.

Wat is  toegestaan?
Voor veranderingen die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden 
gemaakt, hoeft u geen toestemming aan Woningzorg te vragen. Behalve als het gaat 
om veranderingen die mogelijk gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden 
kunnen opleveren. 

Waarvoor heeft u toestemming nodig?
Als u ingrijpende veranderingen in de woning wilt aanbrengen moet u vóóraf 
schriftelijke toestemming vragen aan Woningzorg. Woningzorg kan u de toestemming 
niet weigeren, tenzij de aanpassing de verhuurbaarheid zal schaden of de waarde van 
de woning zal verminderen. Vanzelfsprekend geldt hierbij wel een aantal spelregels.
Deze veranderingen dienen vakkundig te worden uitgevoerd. Mocht op enig moment 
blijken dat deze veranderingen niet vakkundig zijn uitgevoerd, dan zijn de kosten 
voor het herstellen in een goede staat voor uw rekening. Ook bent u te allen tijde 
aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van uw werkzaamheden ontstaat. In 
deze brochure treft u een overzicht aan van veranderingen waarvoor al dan niet 
toestemming dient te worden gevraagd. 

Vergunningen en monumentenstatus
Ongeacht of toestemming van Bouwvereniging Woningzorg nodig is en/of wordt 
verkregen, zult u altijd na moeten gaan of er wellicht van overheidswege regels 
worden opgelegd. Zeker omdat onze woningen bestaan uit Rijksmonumenten en 
gemeentelijke monumenten. 

Bijvoorbeeld: voor het kappen van een boom heeft u geen toestemming nodig van 
Bouwvereniging Woningzorg, maar u dient wel een kapvergunning aan te vragen bij 
de gemeente. Vergunningen dient u zelf aan te vragen. De kosten hiervan zijn voor uw 
rekening. 

Wilt u toestemming aanvragen voor uw klus en weten welke spelregels daarop van 
toepassing zijn, dan kunt u per mail verzoeken om een afspraak te maken met de 
Onderhoudscommissie. De Onderhoudscommissie zal de door u gewenste zelf aan te 
brengen voorzieningen met u bespreken. Nadat de Onderhoudscommissie bij u op 
bezoek is geweest zult u binnen drie weken schriftelijk bericht ontvangen of u wel of 
niet aan de slag kunt. Daarin wordt ook aangegeven welke technische eisen gelden en 
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worden eventueel tips gegeven. Het kan ook zijn dat u een voorlopige toestemming 
krijgt om de aanpassing uit te voeren. 

Dit houdt in dat er nog een controle plaatsvindt, nadat u de verandering heeft 
aangebracht. Met uitzondering van eerder genoemde redenen (vermindering waarde 
en verhuurbaarheid) zal Woningzorg te allen tijde goedkeuring verlenen.

Uitgangspunten voor de beoordeling 
Bij de beoordeling van een aanvraag worden de onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd, zodat na verandering:

    De veiligheid qua sterkte, brandwerende materialen, vluchtwegen, ventilatie, etc 
gewaarborgd is.

   Eventuele overlast en hinder voor omwonenden wordt vermeden.

   De verhuurbaarheid van de woning niet in ongunstige zin beïnvloed wordt.

   De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde op peil blijft.

    Niet in strijd wordt gehandeld met de bouwverordening en de eisen van onder andere 
het energiebedrijf.

    Geen vermindering optreedt in het puntentotaal conform de woningwaardering.

   De bereikbaarheid van de individuele wooneenheden gewaarborgd blijft.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?
Als verhuurder is Woningzorg verantwoordelijk voor het onderhoud van een groot 
aantal zaken in uw woning. Voor het onderhouden van de door u aangebrachte 
voorzieningen bent u zelf verantwoordelijk.

Vergoedingen, ja of  nee?
Bij het einde van de huur mag u veranderingen en voorziening die door u zijn 
aangebracht meenemen. 
Maar wat als u besluit om dat niet doen. Heeft u dan recht op een vergoeding? 
U heeft alleen recht op een vergoeding als Woningzorg onevenredig veel voordeel 
heeft van de aanpassing. Om discussies hierover te voorkomen geeft Woningzorg bij 
het verlenen van de toestemming aan of voor de aanpassing een vergoeding geldt en 
zo ja op welke wijze deze aan het einde van de huur wordt bepaald. 
Een volgende bewoner kan nooit verplicht worden om een overnamesom te betalen 
aan de vertrekkende huurder, die de verandering heeft aangebracht.

Spelregels
Voor iedere klus zijn ‘spelregels’ opgesteld. Het zijn richtlijnen die zijn ontwikkeld om 
de bouwtechnische staat, de veiligheid, het onderhoud en de verhuurbaarheid van 
de woning te garanderen. Daarnaast geldt er ook een aantal algemene voorwaarden. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle woningaanpassingen. Als de 
‘spelregels’ aangepast dienen te worden, bijvoorbeeld door nieuwe overheidsmaatregelen, 
zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. Eventuele nieuwe ‘spelregels’ zijn niet van 
toepassing op aanpassingen waarvoor al toestemming is verleend.

Algemene voorwaarden voor alle klussen 
Een aantal belangrijke voorwaarden:

    Veranderingen behoren op een juiste wijze te worden aangebracht met deugdelijke 
materialen, en de veranderingen moeten voldoen aan de eisen, beschreven in de 
bouwverordening van de gemeente, alsmede aan alle nader te stellen eisen door 
Woningzorg, de energiebedrijven en de brandweer.
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    Alle uit de woningverandering voortkomende kosten en risico’s, zowel financieel als 
bouwkundig, zijn voor rekening van de aanvrager (bijv. de aansprakelijkheid met 
betrekking tot gebreken, het afsluiten van verzekeringen). het voorkomen van schade 
aan de constructie van het gehuurde of het gebouw;

   (Bouwtechnische) voorschriften van de overheid;

   Aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;

    Wanneer de woning leeg komt en er wordt geconstateerd dat veranderingen zijn 
aangebracht waarvoor geen toestemming is verleend of die niet deugdelijk zijn 
uitgevoerd, moet in principe de oorspronkelijke toestand worden hersteld. Wanneer 
de vertrekkende huurder niet of niet voldoende herstelt, dan gebeurt dit alsnog door 
Woningzorg voor rekening van de vertrekkende huurder.

Zonder toestemming veranderingen of  toevoegingen aangebracht?
Mocht op enig moment blijken dat er een verandering of toevoeging is aangebracht 
waarvoor u toestemming had moeten aanvragen en geen schriftelijke toestemming 
is verleend, dan wel deze toestemming niet (tijdig) is aangevraagd, dan moeten deze 
veranderingen of toevoegingen door u op eerste aanzegging van Bouwvereniging 
Woningzorg ongedaan worden gemaakt. 

Onderwerp Verandering Toestemming nodig van Woningzorg?

Aanbouw Het bouwen of afbreken van een aan- of uitbouw Ja

Afzuigkap Het plaatsen van een afzuigkap Nee

Antenne Het plaatsen van een schotelantenne Ja

Badkamer Plaatsen douchewand Ja

Renoveren Ja

Betegelen badkamervloer Ja

Vervangen garnituur, spiegels of planchet Nee

CAI Aanleg (extra) CAI-/kabelaansluiting Nee

Carport Plaatsen of verwijderen van carport Ja

CV Het aanleggen van een CV-installatie Ja

Het plaatsen of vervangen van radiatoren Ja

Vervangen CV-ketel of moederhaard Ja

Dak Aanbrengen dakkapel Ja

Deurbel Vervangen deurbel Ja

Deuren Vervangen buitendeuren Ja

Vervangen binnendeuren Ja

Duiventil Het plaatsen van een duiventil Ja

Elektriciteit Het aanpassen van elektra Ja

Het plaatsen van een aardlekschakelaar Ja

Aanleg van elektra in garage, schuur of berging Ja

Het plaatsen van een extra stopcontact Nee

Erfafscheiding Vervangen erfafscheiding in overleg met buren, mits niet hoger dan wettelijk 
toegestaan

Nee

Glas Het plaatsen of vervangen van dubbel glas Ja

Hang- en sluitwerk Het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk Ja

Isolatie Het aanbrengen van muur-, spouw- of dakisolatie Ja
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Kachel Plaatsen van gevelkachel Ja

Plaatsen van inpandige kachel Ja

Keuken Renoveren keuken Ja

Vervangen keukenblok Ja

Aanbrengen tegelwerk boven aanrecht of in kookhoek, mits in gangbare kleuren Ja

Kranen Plaatsen extra kraan (zie ook wasmachine-aansluiting) Ja

Plaatsen mengkraan Nee

Plaatsen thermostaatkraan Nee

Vervangen kranen Nee

Leidingen Het veranderen van gas- of waterleidingen Ja

Muren Het verwijderen van dragende en niet-dragende muren Ja

Het plaatsen van niet-dragende muren Ja

Open haard Het plaatsen van een open haard, allesbrander of voorzethaard Ja

Plafond Vernieuwen verdiepingsplafond Ja

Aanbrengen verlaagd plafond Ja

Ramen Plaatsen van windhaakjes of uitzetijzers Nee

Rolluiken Het aanbrengen van rolluiken Ja

Schuur Plaatsen of verwijderen van schuur Ja

Toilet Aanbrengen extra toilet Ja

Renoveren Ja

Betegelen vloer mits in gangbare kleuren Ja

Vervangen WC-garnituur Nee

Tuin Kappen van bomen Nee

Aanleg vijver Nee

Vervangen bestrating Nee

Plaatsen pergola Nee

Plaatsen of verwijderen van tuinhuis Ja

Plaatsen speeltoestellen Nee

Uitbouw Het bouwen of verwijderen van een aan- of uitbouw Ja

Ventilatie Aanbrengen mechanische ventilatie Ja

Aanbrengen van muurventilator met rechtstreekse uitgang naar buiten Ja

Aanbrengen van ventilatierooster in binnendeur Ja

Vloeren Het leggen van vloerbedekking Nee

Het betegelen van de badkamer- of toiletvloer, mits in gangbare kleuren Ja

Warmwater-toestel Vervanging Ja

Wasmachine-
aansluiting

Het aanbrengen van een wasmachineaansluiting Ja

Zonnepanelen Plaatsen van zonnepanelen Ja

Zonwering Het aanbrengen van buitenzonwering Ja

Houd u er rekening mee dat bepaalde zaken wettelijk gezien vergunningsplichtig zijn, 
ook al is er geen toestemming van Bouwvereniging Woningzorg vereist. 



Onderhouds- en Informatiebrochure  21 Bouwvereniging Woningzorg

  Bomen en tuinenbeleid

Bij uw huurwoning hoort ook een tuin, waarin de huurder naar hartenlust kan tuinieren 
en/of van de zon kan genieten. Een tuin brengt echter ook verplichtingen met zich 
mee. Want één ding staat vast: een tuin moet onderhouden worden. Een goed 
onderhouden tuin is prettig voor de bewoner zelf, maar ook Woningzorg heeft een 
belang hierbij. Een verwaarloosde tuin doet immers afbreuk aan het woongenot van 
omwonenden en het aanzien van de buurt wordt er niet beter op. Strikt genomen zal 
de buurman van de betrokken (nalatige) huurder kunnen stellen dat hij vanwege het 
uitzicht op de verwaarloosde tuin niet het genot heeft dat hij mag verwachten bij het 
aangaan van de huurovereenkomst. Een dergelijke situatie wordt onder het huurrecht 
als gebrek gekwalificeerd. Als blijkt dat de nalatige persoon eveneens huurder is, dan 
is Bouwvereniging Woningzorg zelfs verplicht om actief op te treden. De wet biedt de 
mogelijkheid in een dergelijke situatie te eisen dat de huurder de verplichting van het 
onderhouden van de tuin nakomt.
 
Het onderhouden geldt ook voor de omheiningen, ongeacht of het om een heg of 
schutting gaat. Ook kunnen hoge bomen en struiken zorgen voor ergernis bij de buren. 
Regelmatig krijgt Woningzorg klachten over overhangende takken, belemmering van 
zonlicht, bladeren in de dakgoot, enzovoorts.
 
Deze paragraaf heeft tot doel aan te geven hoe met dergelijke problemen kan worden 
omgegaan, en wat de spelregels bij Woningzorg zijn.
 
Uitgangspunt
Artikel 213 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurder verplicht is 
om zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, als goed huurder te gedragen. 
Uitgaande van deze verplichting mag een verhuurder van de huurder verlangen dat 
ook de tuin naar behoren wordt onderhouden.
Bij de inrichting van de tuin gelden wettelijke bepalingen. Bomen mogen in principe 
niet worden geplant binnen 2 meter van de erfgrens, voor hagen is deze kritische grens 
50 centimeter. De erfafscheiding door middel van een schutting of haag mag maximaal 
2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Als de buren last 
hebben van overhangende takken of doorschietende wortels dan kan men de buurman 
verzoeken om deze af te zagen of af te steken. Een bewoner is verplicht binnen een 
redelijke termijn aan dit verzoek tegemoet te komen. Blijft hij in gebreke, dan mag de 
overlast ervarende buur zelf de zaag of schop ter hand nemen. In dergelijke gevallen 
dient men wel in overleg te snoeien en mag aan de bomen en struiken geen onnodige 
schade toegebracht worden. Bij huurwoningen valt het tuinonderhoud onder het 
geringe dagelijks onderhoud dat voor rekening van de huurder komt en als zodanig 
ook is opgenomen in het ‘Besluit kleine herstellingen’ dat onderdeel uitmaakt van het 
huurrecht.
 
Concreet staat daarin omschreven dat het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en 
erfafscheidingen zodanig dient te worden uitgevoerd en onderhouden dat het een 
verzorgde indruk maakt.
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Een verzorgde indruk houdt o.a. in:

   Het regelmatig maaien van het gras;

    Het verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden 
en terrassen;

   Het vervangen van gebroken tegels;

   Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;

   Het vervangen van beplanting die is doodgegaan;

   Het vervangen van kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen;

   Het rechtzetten en recht houden van erfafscheidingen.

    Het onderhouden van de bomen: o.a. snoeien, blad opruimen, overhangende takken 
wegzagen.
 
Het beleid van Woningzorg
Indien tot het gehuurde een tuin behoort, is huurder verplicht de tuin aan te leggen, 
te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als siertuin en het erf en de tuin niet 
te gebruiken voor de opslag van zaken, van welke aard dan ook, of voor het stallen 
van één of meer auto’s, caravans, boten, e.d. Alle bomen en struiken, dus ook de 
bomen en struiken die bij aanvang van de huur aanwezig zijn, dienen door de huurder 
te worden onderhouden en tijdig te worden gesnoeid en gerooid. Als bomen of 
struiken in een tuin overlast veroorzaken moeten deze op kosten van de huurder 
worden verwijderd. Indien een kapvergunning nodig is, dient de huurder deze voor 
zijn eigen rekening aan te vragen. Schade veroorzaakt door bomen, struiken of andere 
beplanting is eveneens voor rekening van de huurder.
 
Een gouden regel is dat een huurder zijn woning, inclusief tuin, in goede staat moet 
bewonen en achterlaten. Een huurder is natuurlijk vrij de tuin in te richten naar eigen 
smaak. Er wordt door Woningzorg uitgegaan van wat als ‘algemeen aanvaardbaar’ 
geldt. Bepalend is dat het geheel een verzorgde indruk moet maken. Het is moeilijk 
aan te geven waaraan de inrichting van een tuin precies zou moeten voldoen. Wel 
kunnen we aangeven wat absoluut niet acceptabel is, namelijk:

   Klimop tegen gevels;

   Onkruid tussen bestrating en in de tuin;

   Aanwezigheid van zwerfvuil;

   Opslaan van goederen in de voor- en achtertuin;

   Parkeren van auto in de voortuin;

   Opslaan van vuilnis van welke aard dan ook, anders dan in de vuilcontainers;

   Verontreinigen van opritten (motorolie ed.);

   Ondeugdelijke / slecht onderhouden schuttingen en erfafscheidingen.
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Het planten van een op termijn hoog opschietende boom, brengt voor de huurder 
speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Bij het planten van bomen geldt: kleine 
bomen worden groot. De huurder wordt gewezen op de risico’s en consequenties van 
het planten van bomen (en ook hagen).

Als blijkt dat de verhuurbaarheid wordt aangetast zal op het moment van verhuizing de 
vertrekkende huurder verplicht worden om de boom te verwijderen. Wanneer echter 
een vertrekkende huurder kan aantonen dat de betreffende boom reeds bij aanvang 
van de huurovereenkomst aanwezig was en deze nu, ondanks zorgvuldig onderhoud, 
de verhuurbaarheid aantast dan zal Woningzorg het verwijderen van de boom op zich 
nemen. Alleen als de boom wordt overgenomen door de nieuwe huurder, kan deze 
blijven staan. Bepalend of een boom wel of niet kan blijven staan is dat hij op dat 
moment niet zorgt voor overlast of (kans op) schade. 

Ook gedurende de looptijd van een huurovereenkomst kunnen er situaties ontstaan 
van overlast of (dreigende) schade door hoge bomen. Hoofdregel is dan dat de 
noodzakelijke bomenkap voor rekening van de huurder komt. Dit is slechts anders 
indien het gaat om het verwijderen van een grote boom die er al stond toen de 
huurovereenkomst werd aangegaan. Dit is immers groot onderhoud volgens het 
besluit kleine herstellingen en komt voor rekening is van de verhuurder.
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