
 

 

 

Onderhoudswijzer 

Het onderhoud van een huurwoning is verdeeld tussen de huurder en de verhuurder.  
De huurder zorgt zelf voor het klein onderhoud. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN CENTRALE VERWARMING EN COMBIKETEL 

H   AI het onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van  
       beschadiging. vernieling, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik  

H   Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het  
        gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten  

H   Achtergebleven goederen in de woning afvoeren  

H   Achtergebleven goederen in de gemeenschappelijke ruimten  
       afvoeren 

H   Vervanging van sleutels 

V   Onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom 

 

V   Algemeen onderhoud en reparaties c.v.- installatie en combiketel  
       (bij normaal gebruik) 

H   Bedienen, bijvullen en ontluchten van de c.v. installatie en  
       combiketel 

H   Het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval 
 
DEUREN 

H   Deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk  

H   Het gangbaar houden, regelmatig controleren van de  
        beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren van beweegbare  
        onderdelen 

H   Schilderen van binnendeuren 

H   Vervanging na het uitwaaien van buitendeuren 

V   Herstel van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage 

 
DOUCHE 

H   Onderhoud, vervangen en vernieuwen garnituur voor douche 
 
ELEKTRICITEIT 

H   Onderhoud en reparaties aan deurbellen, schakelaars,  
       contactdozen 

H   Onderhoud of vervanging van zekeringen (stoppen), schakelaars,  
       contactdozen (stopcontacten) en lampen 

H   Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf  
       aangebrachte uitbreidingen 

V   Onderhoud en reparaties elektrische installatie met groepenkast,  
        bedrading en aarden 

V    Onderhoud en reparaties in gemeenschappelijke ruimten 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN 

H   Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke  
       gangen (als de kosten niet in de servicekosten zijn inbegrepen) 

V   Reparaties en onderhoud aan vloeren, wanden,  
       plafonds, trappen, balustrades en hekken in trappenhuizen,  
       gangen van bergruimtes, entreeportalen, etc. 

V   Onderhoud en reparatie van algemene verlichting 

V   Centrale briefkasten, drukbellen en huistelefoon/ 
       intercominstallaties 
 
 

 
(DAK)AFVOER 
H   Onderhoud aan afvoeren van wastafels, douche, gootsteen e.d.  

H   Reparaties aan afvoersifons, afvoerputten, douchepluggen, e.d. 

H   Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren. 

H  Ontstoppen afvoeren, als de huurder erbij kan 

V   Reparatie aan dakafvoeren en goten 
 
BALKONS EN BALUSTRADES 
H   Onderhoud aan balkons en balustrades (ook in trappenhuizen) 

BEHANG 
H   Het behangen van de binnenmuren 
 
BEL 
H   Het vastzetten of vervangen van onderdelen privé bel 

V   Onderhoud en reparatie van gemeenschappelijke belinstallatie 

  
BESTRATING 
H   Onderhoud van bestrating van paden die bij het huis horen 

V   Onderhoud van bestrating gemeenschappelijke paden 

H   Schoonhouden van gemeenschappelijke paden 

 
BOMEN 
H   Snoeien en rooien van bomen 
 
BRIEVENBUS 
H   Repareren of vervangen bestanddelen privé brievenbus 

V   Repareren of vervangen brievenbussen In portiek en  
       gemeenschappelijke ruimten 

 
 
 

 

H = Huurder 
V = Verhuurder 



 

 

 

Onderhoudswijzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAS  

H   Beschadigd of kapot glas en ingebouwde spiegels vernieuwen 

H   Herstel van de ramen na uitwaaien (verzekeren tegen  
        stormschade) 

V   Herstel of vervanging van ramen bij houtrot 

V   Vervangen van lek isolatieruit 

V   Vervanging van gebroken ruiten binnen en buiten voor zover  
        collectief verzekerd 

H   Indien niet verzekerd   

 
KASTEN 

H   Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten en losse kasten  
        en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk 
 
KEUKEN 

V   Reparatie en vervanging aan het keukenblok en aanrechtblad  
       door slijtage of verval  

H   Bijstellen van scharnieren en sluitingen van deurtjes 

H   Onderhoud, reparatie of vervanging van door huurder  
       aangebrachte extra keukenelementen en -onderdelen 

H   Onderhoud en reparatie van afvoerplug en ketting,  
       hangkastjes en pannenrekken 
 
KITVOEGEN 

V   Herstellen van kitvoegen 

 
KOZIJNEN 

H   Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van  
        de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere  
        geverfde onderdelen (als deze voor de huurder bereikbaar zijn) 

H   Reparatie en schilderwerk van alle binnenkozijnen, incl. onderhoud  
        en reparatie hang- en sluitwerk 

V    Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen, alsmede  
        reparaties en vervanging hang- en sluitwerk  

V   Vervanging van buitenkozijnen bij aantasting door houtrot 
 
KRANEN 

H    Vervanging en onderhoud van kranen en mengkranen,  
        bijvoorbeeld leertjes 

H   Bevriezen van kranen voorkomen 
 
LAMPEN 

H   Nieuwe lampen in ruimte voor bewoners samen, zoals hal en  
       trapportaal 

H   Nieuwe lampen buitenkant van de woning 

V   Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan  
       de buitenzijde van de woonruimte 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEKKAGE 

V   Herstel van lekkage aan leidingen  

H   Herstel van lekkage aan zelf aangebrachte leidingen of na  
       vorstschade 
 
LIFT 

V   Onderhoud en reparatie van de lift 

V   Keuringen en opheffen storingen 

H   Serviceabonnement 
 
LUCHTROOSTERS 

H   Onderhoud en reparaties aan ontluchtings-/ventilatieroosters en  
       ventielen en afzuigkappen; schoonhouden en vervangen van  
       filters 
 
MECHANISCHE VENTILATIE 

H   Schoonhouden en vervangen van filters in de mechanische  
       ventilatie en afzuigventielen 
 
ONGEDIERTE 

H   Bestrijding van ongedierte zoals: wandluizen, wespen, bijen,  
       mieren, torren, ratten, muizen, vlooien en andere plaagdieren 

V   Bestrijding van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en  
       houtwormen 
 
SANITAIR  

V   Vervanging van wastafels, fonteintjes, stortbakken en toiletpotten  
       als gevolg van slijtage of ouderdom 

H   Onderhoud en vervanging van planchetten, spiegels, toiletbril en  
       overige sanitaire toebehoren 

H  Onderhoud en vervanging van kranen voor sanitaire toestellen,  
       waterleiding en gas 
 
SCHILDEREN 

H   Schilderen binnen de woning en in de berging 

V   Schilderen aan de buitenzijde  
 
TEGELS 

H   Reparatie en vervanging van wand- en vloertegels na  
       beschadiging 

V   Reparaties aan loszittend tegelwerk 
 
TUIN 

H  Het regelmatig maaien van het gras 

H  Het regelmatig verwijderen van onkruid 

H   Het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde 

H   Vervangen van gebroken tegels 

H   Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende  
       bomen 

H  Het vervangen van beplanting die is doodgegaan 
 
 
 H = Huurder 

V = Verhuurder 
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(vervolg) 

H   Het vervangen van kapotte planken of segmenten van  
       houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht  
       houden van houten erfafscheidingen 

H   Indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst:   
       erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen 
 
VLOER 

V   Onderhoud en herstel van de vloerconstructie en de dekvloer  
       zoals: 

- Reparaties aan vergane vloerbalken en vloerdelen 
- Reparaties aan losliggende cementdekvloeren en 

                tegelvloeren 

H   Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte  
        vaste vloerafwerking 

H   Reparaties t.g.v. beschadigingen/breuk van vloerafwerking 
 
Voor het leggen van parket en plavuizen is schriftelijke toestemming 
nodig van de verhuurder; voor het leggen van plavuizen moeten 
bijzondere voorzieningen worden getroffen 
 
WANDEN EN WANDAFWERKING 

V   Reparaties aan loszittend stuc- en tegelwerk en betonemail  
      (eventueel met gipsplaat) voordat deze wordt opgeleverd aan  
      nieuwe huurder  

H   Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte  
      vaste wandafwerking (tegels, betimmeringen, textiel, etc.) 

H   Reparaties aan stuc-, tegelwerk en betonemail door  
       beschadigingen, gaten, pluggen, verwijderen behang,  
       krimpscheuren e.d. 

V   Grote scheuren 
 
Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking, zoals 
schrootjes en granol is vooraf schriftelijk toestemming nodig van de 
verhuurder 
 
W.C. 

H   Onderhouden en vernieuwing van de bril, het deksel en de  
       manchet of sok, d.w.z. de aansluiting op het riool  

H   Vervanging van de drijver in de waterbak reservoir) bodem  
       rubber 

H   Onderhoud van de closetpot   

V   Vernieuwen van closetpot t.g.v. slijtage 

 

 

 

H = Huurder 
V = Verhuurder 


