
Informatieavond
18 april 2018, Stolwijk



Welkom!

Doel van deze avond:

• U als onze klanten vandaag informeren

Proces reparatieonderhoud

Proces vervangen keuken/badkamer/toilet 
in bewoonde toestand

AUB individuele vragen persoonlijke situatie
contactformulier einde avond



Programma vanavond

• Wettelijk kader onderhoud woningen
Inleiding en uitleg door mevr. Elvira de Ruiter, Huisvestingsadvocaten

• Reparatieonderhoud ‘Wie doet wat?’

• Melden en afhandelen Reparatieverzoek

21:00 uur pauze 10 min (thee, koffie, fris)

• Nieuwe keuken, badkamer of toilet?

21.45 uur afsluiting (gelegenheid even informeel borrelen) 



Verhuurdersonderhoud 

Artikel 7:204 BW
1. De verhuurder heeft met betrekking tot gebreken van de zaak de in 
deze afdeling omschreven verplichtingen. 

2. Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet 
aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de 
huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan 
van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak 
van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

3. Een feitelijke stoornis door derden zonder bewering van recht als 
bedoeld in artikel 211 en een bewering van recht zonder feitelijke 
stoornis zijn geen gebreken in de zin van lid 2.



Verhuurdersonderhoud 

Artikel 7:206 BW
1. De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te 
verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. 

2. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de kleine herstellingen tot 
het verrichten waarvan de huurder krachtens artikel 217 verplicht is, en 
ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan de huurder jegens 
de verhuurder aansprakelijk is. 

3. Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit 
verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover 
deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in 
mindering van de huurprijs te brengen. Hiervan kan niet ten nadele van 
de huurder worden afgeweken.



Huurdersonderhoud 

1. Kleine herstellingen

Artikel 7:217 BW
De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te 
verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van 
de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van 
gebreken.



Huurdersonderhoud 

Besluit kleine herstellingen:

Bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen

a. het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van 
binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren;

b. de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven 
werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en 
opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;

c. het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de 
woonruimte, waaronder in elk geval loszittende:

– trapleuningen, deurknoppen en drempels;

– elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen;



Huurdersonderhoud 

d. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, 
vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de 
woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval:

– kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;

– deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;

– vloer- en plafondroosters;

– sleutels van binnen- en buitensloten;

– garnituur voor douche- en toiletruimte;

– garnituur voor de w.c.;

– elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon-
en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;



Huurdersonderhoud 

e. het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en 
zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, 
waaronder in elk geval:

– scharnieren van deuren, luiken en ramen;

– sloten;

– kranen;

f. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) 
bevroren kranen;

g. het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke 
(buiten)ruimten;



Huurdersonderhoud 

h. het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, 
voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

i. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, 
onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, 
gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel 
van uitmakend, voorzover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch
eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk 
geval:

– het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;

– het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;

– het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het 
schoonhouden van de roosters;



Huurdersonderhoud 

j. het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, 
indien noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen 
noemenswaardige kosten verbonden zijn;

k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, 
vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de 
woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde 
bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval:

– onderdelen van de brievenbus;

– onderdelen van de buitenlamp;

– onderdelen van de carport;

– onderdelen van de vlaggenstokhouder;



Huurdersonderhoud 

l. het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig 
dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, 
waaronder in elk geval:

– bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte 
van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met 
uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het 
aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;

– het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;

– het regelmatig maaien van het gras,

– het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van 
opritten, toegangspaden en terrassen;

– het vervangen van gebroken tegels;



Huurdersonderhoud 

– het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;

– het vervangen van beplanting die is doodgegaan;

– het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten 
erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten 
erfafscheidingen;

– indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen 
regelmatig verven of beitsen;



Huurdersonderhoud 

m. het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, 
voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

n. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan 
het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het 
gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de 
huurder bereikbaar is;

o. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het 
schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening 
en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;

p. het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en 
van de gemeenschappelijke ruimten;



Huurdersonderhoud 

q. het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de 
ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde 
onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

r. het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige 
kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte 
geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;

s. het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover
deze voor de huurder bereikbaar zijn;



Huurdersonderhoud 

t. het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;

u. het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige 
kosten verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder 
bereikbaar is;

v. het legen van zink- en beerputten en septictanks.



Huurdersonderhoud

Servicekosten voor kleine herstellingen

Het verrichten van kleine herstellingen die krachtens artikel 217 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek of het Besluit kleine herstellingen voor rekening 
van de huurder komen, maar krachtens de huurovereenkomst door de 
verhuurder ten behoeve van de huurder worden verricht aan het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde of aan de gemeenschappelijke 
gedeelten en aan de gemeenschappelijke voorzieningen



Huurdersonderhoud

2. Schade veroorzaakt door de huurder 

Artikel 7:218 BW
1. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaak die is 
ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van 
een verplichting uit de huurovereenkomst. 

2. Alle schade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan, behoudens 
brandschade en, in geval van huur van een gebouwde onroerende zaak of 
een gedeelte daarvan, schade aan de buitenzijde van het gehuurde. 

3. Onverminderd artikel 224 lid 2 wordt de huurder vermoed het gehuurde 
in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.



Huurdersonderhoud

3. Onderhoud en vervanging aan ZAV's



Vragen ?

Vragen nav uitleg over het wettelijke kader?





Wie doet wat? 

Folder uitleg - onderhoud voor rekening van:

• Groen Wonen Vlist

• Huurder zelf

• Servicekosten (wooncomplex)

• Huurder met een serviceabonnement



“Onderhouds tabellen”



Veranderingen ‘Wie doet wat?’ 

Let op: ingangsdatum nog te bepalen!

• Reinigen goten
• Herstellen bestrating bij calamiteiten
• Bijvullen/ontluchten CV
• Hang- en sluitwerk
• Schakelaars en stopcontacten
• Keukenkasten, -deuren en -lades
• Ongedierte
• Ontstoppen
• Vervangen sanitaire toestellen



Serviceabonnement 

Doel……..ontzorgen van onze huurders!

• Verzekering tegen onverwachte kosten/ongemak

• Fonds is geen verdienmodel; nu 5 euro per maand

• Aanmelden vooraf en hoe?



Proces reparatieverzoeken

• Melding reparatie mogelijk via:
website, mail, brief, telefoon of bezoek kantoor  

• Beoordeling melding (spoed of niet)

• Inspectieafspraak maken (indien van toepassing)

• Opdracht en afspraken met aannemers

• Bewaking afhandeling proces

• Bereikbaarheid buiten kantoortijden

• Externe toetsing kwaliteit proces



Reparatieverzoeken

Doel… onze klant service te verlenen door:

• Goed en eenvoudig bereikbaar te zijn voor onze klant

• Vakkundig het probleem vast te stellen

• Duidelijke afspraken/verwachtingen over afhandeling

• Werkzaamheden in 1 keer goed uit te laten voeren

Dit alles voor een betaalbare en marktconforme prijs



Vragen?

Scores zijn duidelijk! Een 7 is geen 8.

Het kan beter, daar werken we nu met zijn allen 
hard aan.

Gaat er toch iets niet goed, laat het ons weten. 
Van onze fouten kunnen we leren en acties 
ondernemen om ze in de toekomst te 
voorkomen!



Korte Pauze max 10 min.



Nieuwe keuken, badkamer of toilet

Wanneer kom ik in aanmerking?

• Badkamer/toilet na 25 jaar levensduur

• Keuken na 15 jaar levensduur

en…

• Als woning/complex nog minimaal 20 jaar mee zal gaan

• Passend binnen de begroting/het budget



Nieuwe keuken, badkamer of toilet

Hoe werkt dat in bewoonde toestand?

Overlast is er, maar wordt beperkt door:

• Vaste aannemer en werkploeg, ervaring bezit                  

• Afspraak is afspraak, netjes werken met respect voor 
eigendommen huurder

• Communicatie en een duidelijke planning



Nieuwe keuken, badkamer of toilet

Hoe kan ik mij opgeven?

• Email, brief, telefoon, contactformulier website

En dan…

• Opname op locatie door opzichter

• Na akkoord woning op vervangingslijst

• Aanbestedingstraject, opname door aannemer

• Extra opties; kan dit ook?



Nieuwe keuken, badkamer of toilet

Extra opties, eigendom en onderhoud



Nieuwe keuken, badkamer of toilet

Uitgangspunten klussen in uw woning:

• Alles kan en mag, maar wel voorwaarden

• Vergoeding mogelijk; alleen bij vertrek

• Wij geven u graag gratis advies, zodat vooraf duidelijk 
is wat de afspraken zijn









Vragen?

Zijn er straks thuis nog vragen, stelt u ze gerust! 

email: info@groenwonenvlist.nl

of tel: 0182-502100 
(ma-do 08:30-16:30, vr 08:30-12:00 uur)


