
 

Algemene Voorwaarden bij een ZAV-aanvraag  
 
Bij elke verandering aan een huurwoning gelden de volgende voorwaarden:  

 
Bouwtechnische voorwaarden  
• De verandering moet veilig en van een goede technische kwaliteit zijn, technisch juist zijn 

aangebracht en voldoen aan wettelijke voorschriften. De woning als geheel moet na de 
verandering tenminste een gelijkwaardige technische kwaliteit hebben als daarvoor. De 
verandering tast de geldigheid van een eventueel keurmerk, Energie-Index of kwaliteitslabel 
(zoals Woonkeur of het Politiekeurmerk) van de woning niet aan.  

• De verandering mag geen gevaar, overlast, schade of hinder voor LEKSTEDEwonen of derden 
opleveren.  

• De verandering moet voldoen aan de eisen van het geldende bouwbesluit (zie bijvoorbeeld 
www.onlinebouwbesluit.nl), de kwaliteitseisen van LEKSTEDEwonen, de eisen van Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente, de nutsbedrijven en de brandweer.  

• De verandering voldoet aan de eisen van de lokale overheid, zoals een mogelijke verplichting 
tot een omgevingsvergunning. De werkzaamheden mogen pas starten als u zowel toestemming 
van LEKSTEDEwonen als van de (overheids)instantie heeft.  

• Werkzaamheden aan gas-, water- en elektrische installaties moeten altijd door een erkend 
installateur (aangesloten bij Uneto of VNI) worden uitgevoerd. Hiervan moet u, indien van 
toepassing, ook een keuringsrapport kunnen overleggen.  

• Indien bij een verandering installaties of inbouwapparatuur wordt aangebracht, dient u bij het 
verlaten van de woning een Nederlandstalige handleiding in de woning achter te laten. Mits de 
verandering aan de installaties of inbouwapparatuur door de nieuwe huurder wordt 
overgenomen. LEKSTEDEwonen neemt geen inbouwapparatuur over.  

• Veranderingen mogen het onderhoud aan de woning door LEKSTEDEwonen niet bemoeilijken. Is 
dat het geval? LEKSTEDEwonen maakt de uitvoering van het onderhoud aan de woning dan op 
uw kosten mogelijk. De ARBO-regels zijn hiervoor ons uitgangspunt.   

 
Onderhoud huurder: technische voorwaarden  
• Als wij op welk moment dan ook constateren dat de verandering slecht van kwaliteit is, dan 

moet u verbeteringen / aanpassingen aanbrengen of de verandering verwijderen / herbouwen. 

• De kosten van uitvoering van de verandering zijn dan geheel voor uw rekening. U draagt zelf 
het risico voor de verandering. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele 
verzekering van de aangebrachte verandering en de daarmee gepaard gaande kosten. Ons 
serviceabonnement is niet van toepassing op deze verandering.  

 
De kosten verhuur technische voorwaarden  
• De verandering mag de verhuurbaarheid en de waarde van de woning niet aanpassen. Daarom 

mag de verandering niet te veel afwijken van de algemeen heersende smaak en norm. Denk 
hierbij aan extreem kleur- en materiaalgebruik.  

• De huurprijs van de woning moet na de verandering binnen dezelfde huurprijscategorie vallen.   

 
Overige zaken 
• LEKSTEDEwonen bepaalt of een verandering aan bovenstaande voorwaarden voldoet.  

• Woont u in een gebouw waarin ook koopwoningen zitten, dan heeft u voor sommige klussen 
niet alleen toestemming van LEKSTEDEwonen nodig maar ook van de Vereniging van Eigenaren 
(VvE). Neem in dit geval altijd eerst contact op met ons. 

• Meer informatie vindt u ook in Artikel 9 van de Algemene Huurvoorwaarden. 

https://www.lekstedewonen.nl/fileadmin/user_upload/Huurovereenkomst/Algemene_Huurvoorwaarden__april_2017_.pdf

