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Klussen in uw woning  
 
Iedereen heeft zijn eigen smaak en ideeën als het gaat om het inrichten en 
aanpassen van de woning. Wij vinden het belangrijk dat u met plezier in uw woning 
woont. De kleine klusjes zijn vaak zo geregeld. Bij deze kleine werkzaamheden kunt 
u direct aan de slag. Maar voor grote klussen in uw woning gelden richtlijnen, 
waarvoor u vooraf onze toestemming nodig heeft. Waar nodig adviseren en denken 
wij graag eerst met u mee. Voor alle veranderingen geldt dat u de uitvoering zelf 
regelt.  

 
Klussen in de woning 
In het ‘Overzicht klussen in de woning’ kunt u duidelijk zien of u meteen aan de slag kunt of dat er 
nog aanvullende voorwaarden zijn. Met het online aanvraagformulier kunt u direct toestemming 
aanvragen. Twijfelt u of er voor een door u gewenste verandering onze toestemming nodig is, neem 
dan contact met ons op. Wij maken onderscheid in ‘kleine veranderingen’ en ‘overige 
veranderingen’.  
 

Kleine veranderingen 
Kleine veranderingen in de woning kunt u zonder onze toestemming aanbrengen. Het gaat om 
veranderingen die u makkelijk kunt weg halen zonder de woning te beschadigen. Denk hierbij aan 
het binnenschilderwerk, het aanbrengen van behang, het bevestigen van legplanken aan de muur 
of het ophangen van gordijnrails. Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor de kleine klusjes en 
reparaties. Om helder te maken ‘wie wat moet doen’, kunt u kijken in ons Onderhouds-ABC. Daarin 
staan alle onderhoudswerkzaamheden en staat achter elk onderwerp aangegeven wie ervoor 
verantwoordelijk is.  
 

Overige veranderingen  
Voor overige veranderingen heeft u schriftelijke toestemming nodig van LEKSTEDEwonen. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een dakraam, vervangen van de binnendeur, het 
(ver)plaatsen of verwijderen van binnenwanden. Dit geldt ook voor alle veranderingen aan de 
buitenzijde van de woning.  
Het is van belang om te weten of u een verandering mag aanbrengen en of deze voldoet aan de 
eisen die de wet en LEKSTEDEwonen stelt. Daarnaast is het handig om vooraf te weten of de 
verandering bij verhuizing mag blijven zitten. Dan weet u namelijk of deze verandering in de 
toekomst wordt overgedragen aan de nieuwe huurder of dat u deze bij een verhuizing moet 
verwijderen. In het ‘Overzicht klussen in de woning’ ziet u meteen of u aan de slag kunt of dat er 
aanvullende voorwaarden zijn. 
 

Voorwaarden voor elke klus 
LEKSTEDEwonen stelt bepaalde voorwaarden en 
kwaliteitseisen aan veranderingen in de woning, 
ongeacht of u vooraf wel of geen toestemming 
nodig heeft. De voorwaarden die wij stellen, vindt 
u in “Algemene voorwaarden bij een ZAV-
aanvraag’.  
Als u gaat klussen is het belangrijk om te weten 
of er asbest in uw woning zit en zo ja, waar? Bij 
woningen gebouwd voor 1994 bestaat de kans 
dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt. 
Verwijder asbest nooit zelf en neem bij twijfel en 
voor advies altijd contact met ons op. Lees er 
meer over in de brochure ‘Asbest in uw woning?’.  
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Wat mag wel en wat mag niet? 
In het ‘Overzicht klussen in de woning’ kunt u zien waar u toestemming voor moet aanvragen. 
Wanneer u één of meerdere verandering(en) in de woning wilt aanbrengen die niet zonder 
noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd, is daar altijd schriftelijke toestemming van 
LEKSTEDEwonen voor nodig (zie artikel 9 Algemene Huurvoorwaarden). Deze toestemming moet 
vooraf worden aangevraagd en gegeven. Pas als de toestemming door ons is verleend, kunt u met 
de werkzaamheden beginnen.  
  
Het is niet voor niets dat LEKSTEDEwonen deze regel hanteert. Ook als u in de toekomst de woning 
verlaat, moet de woning verhuurbaar blijven. Veranderingen mogen de verhuurbaarheid en 
veiligheid niet schaden. Daarnaast hebben wij te maken met wettelijke voorschriften, zoals het 
bouwbesluit dat van invloed kan zijn op de door u gewenste verandering aan de woning. Ook kan 
het zijn dat een verandering bij de buren en omwonenden tot (over)last leidt.  
 

Hoe vraag ik toestemming aan?  
U kunt snel en eenvoudig toestemming voor de door u gewenste verandering aanvragen via het 
aanvraagformulier ‘Toestemming voor klussen in de woning’ op onze website. Kijk wel eerst in het 
‘Overzicht klussen in de woning’ of er vooraf toestemming nodig is.  
  
Op het aanvraagformulier geeft u aan wat u wilt veranderen en welke materialen daarvoor worden 
gebruikt. Voor sommige veranderingen willen wij ook graag een duidelijke schets of bouwtekening 
zien. Hierop staan dan de vorm, afmetingen, materialen en kleuren vermeld. Van de huidige situatie 
ontvangen we dan ook graag foto’s. Indien dat van toepassing is, ontvangen we ook een 
berekening van een constructeur of een installateur. Daarbij vragen wij u ook aan te geven of u de 
werkzaamheden zelf gaat doen of laat doen door een (erkende) installateur en/of aannemer.  
  
U kunt vooraf informeren welke informatie moet worden aangeleverd. Hiermee voorkomt u dat er 
onnodig kosten worden gemaakt of dat de behandeling van uw aanvraag langer duurt, omdat we 
aanvullende informatie nodig hebben. Voor vragen over een omgevingsvergunning kunt u terecht 
bij de gemeente Vijfheerenlanden, meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.nl.  
  
Houd rekening met onze Algemene Huurvoorwaarden. Uw aanpassing van de woning moet altijd 
voldoen aan een aantal voorwaarden; check daarom altijd onze voorwaarden. Zo weet u zeker dat 
de aanpassing veilig gebeurt en dat de verbouwing later niet hoeft te worden aangepast.  
 

Wat gebeurt er nadat ik toestemming heb aangevraagd? 
Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Hebben wij 
meer informatie nodig om de aanvraag te beoordelen, dan nemen wij contact op. Eventueel komt 
een opzichter bij u thuis langs om de situatie te beoordelen.  
  
Binnen twee tot vier weken, nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van 
ons bericht. Bij de beoordeling zijn er drie mogelijkheden:  

• U mag klussen; u heeft géén toestemming nodig. 
Deze verandering(en) mag u uitvoeren zonder dat er eerst toestemming van LEKSTEDEwonen 
nodig is. Dit zijn kleine veranderingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan 
kunnen worden gemaakt. Denk hierbij aan: verven, behangen, leggen van zachte 
vloerbedekking (tapijt, zeil), plaatsen van ander douchegarnituur. Uiteraard dienen de 
veranderingen vakkundig te worden uitgevoerd. U draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, ook 
voor eventuele vervolgschade aan de woning.  

• U mag klussen; wij geven u daarvoor toestemming. 
Voor een groot aantal veranderingen in en om de woning kunt u toestemming krijgen. In het 
‘Overzicht klussen in de woning’ is te zien waar u toestemming voor kunt krijgen. Deze 
veranderingen moeten dan wel via de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd. Het is mogelijk  
dat onze opzichter komt controleren of de verandering volgens de afgegeven toestemming is  
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uitgevoerd. Deze controle moet u aanvragen binnen twee weken nadat de klus klaar is. In de 
toestemming is ook aangegeven of de verandering aan het eind van de huur mag blijven zitten, 
overgenomen mag worden of ongedaan moet maken.  

• U mag niet klussen; wij geven u géén toestemming. 
Voor een aantal veranderingen krijgt u geen toestemming. Dit zijn veranderingen die 
onderhoudswerkzaamheden van LEKSTEDEwonen belemmeren, de verhuurbaarheid op termijn 
nadelig beïnvloeden, gevaar en/of overlast opleveren, het aanzicht van de woning veranderen 
of niet voldoen aan de wetgeving. Ook kunnen wij een verbouwing weigeren als we andere 
plannen met uw woning hebben. Denk aan sloop, renovatie of een ingrijpende verbouwing. 

  
Als wij akkoord gaan met de verandering, leggen wij de afspraken vast in een brief. Hierin geven wij 
aan dat we toestemming verlenen, mits u zich als huurder houdt aan de afspraken en aan welke 
eisen de verandering moet voldoen. In de brief geven we ook aan of de verandering aan het eind 
van de huur mag blijven zitten, overgenomen mag worden of ongedaan moet maken. U weet dan 
precies waar u aan toe bent. De brief sturen wij in tweevoud naar u als de huurder op. Deze brieven 
moeten door u als huurder worden ondertekend, waarvan u één ondertekend exemplaar terugstuurt 
naar LEKSTEDEwonen. Pas als het ondertekende exemplaar retour is bij LEKSTEDEwonen, mag u 
starten met de uitvoering. 
 

Zonder toestemming aan de slag? 
Gaat u zonder toestemming aan de slag voor veranderingen waar toestemming voor nodig is? Dan 
loopt u het risico dat u de verandering op eigen kosten weer ongedaan moet maken. U riskeert 
bovendien dat wij u aansprakelijk stellen voor de schade. Neem dus contact met ons op wanneer u 
klusplannen hebt. Dit voorkomt een hoop narigheid en onnodige kosten. 
 

Kan ik mijn verandering meenemen als ik verhuis? 
U heeft altijd het recht de verandering mee te nemen of 
ongedaan te maken (wegbreekrecht). Behalve als u 
met ons hebt afgesproken dat de verandering in de 
woning achterblijft.  
Als u de verandering ongedaan maakt of meeneemt, 
moet u de woning daarna in een goede staat (vrij van 
beschadigingen) opleveren. Alle voorzieningen die bij 
het betrekken van de woning aanwezig waren, moeten 
er bij uw vertrek ook zijn op de plekken waar deze 
waren toen u de woning betrok. Als u bijvoorbeeld de 
zelf geplaatste keuken wilt meenemen, dan moet u de 
oude keuken terugplaatsen of een gelijkwaardige 
keuken, voor uw rekening, (laten) plaatsen. 
 

Als u gaat verhuizen ….  
Hoe gaan wij om met veranderingen als u gaat verhuizen? Moet u alles in de oorspronkelijke staat 
terugbrengen? Mag het overgedragen worden aan de nieuwe huurder, moet het worden verwijderd 
of mag het blijven zitten?  
  
Nadat u de huur heeft opgezegd, komt de opzichter langs voor een voorinspectie. Tijdens deze 
inspectie hoort u van de opzichter of u de aanpassing in de woning mag achterlaten of niet. Het is 
mede afhankelijk of de verleende toestemming definitief of tijdelijk is verleend. Hieronder ziet u 
welke mogelijkheden er zijn. 
  

Definitieve toestemming  
Heeft u de verbouwing volgens de voorwaarden uitgevoerd en wil LEKSTEDEwonen eigenaar van de 
aanpassing worden? Dan mag de verandering blijven wanneer u de woning verlaat als deze goed 
onderhouden en compleet is.   
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Tijdelijke toestemming (overdraagbaar)  
Dit is aan de orde bij een verbouwing die volgens de voorschriften is uitgevoerd, maar waarvan wij 
geen eigenaar willen worden. U kunt deze verandering ter overname aanbieden aan de nieuwe 
huurder, mits de verandering volgens de voorwaarden is aangebracht. Let op: de nieuwe huurder is 
niet verplicht om de verandering over te nemen of een vergoeding te betalen. Wanneer de nieuwe 
huurder de verandering niet overneemt, dan moet u zelf de verandering – voor eigen rekening – 
ongedaan maken.  
  
Onderstaande punten zijn belangrijk als u veranderingen wilt laten overnemen:  

• Als de nieuwe huurder de verandering wilt overnemen, legt u dit goed vast met behulp van een 
foto van de verandering. De nieuwe huurder wordt verantwoordelijk voor het onderhoud en voor 
de eventuele vervanging van de voorziening en moet hier door u op worden geattendeerd. Ook 
moet de nieuwe huurder hiervoor tekenen.  

• LEKSTEDEwonen bemiddelt niet tussen de vertrekkende en toekomstige huurder.  

• Als LEKSTEDEwonen de woning grondig gaat aanpakken, kunnen we alsnog besluiten dat de 
veranderingen niet door de toekomstige huurder mag worden overgenomen. U ontvangt in dit 
geval geen vergoeding voor de verandering.  

• Als er geen overname plaatsvindt, moet de woning vóór de huurbeëindigingsdatum in de 
afgesproken staat worden gebracht. Bij de controle van de woning maakt de opzichter met u 
hierover afspraken. Als de woning hierdoor langer leegstaat, zijn de kosten daarvan voor 
rekening van de vertrekkende huurder.  

  

Verwijdering verandering  
Als u de verandering niet volgens de voorwaarden heeft aangebracht, ook als wij toestemming 
hebben gegeven voor de verandering, dan moet u de verandering op eigen kosten verwijderen en 
de voorziening in de oorspronkelijke staat terugbrengen. De verandering mag niet door de nieuwe 
huurder worden overgenomen.  
 

Uitzondering  
Indien u langer dan 25 jaar de woning bij ons hebt gehuurd, gelden er andere spelregels. Nadat u 
de huur heeft opgezegd, geeft de opzichter tijdens de vooropname aan welke veranderingen er wel 
en niet mogen blijven zitten. 
 

Wie betaalt het onderhoud voor veranderingen door een vorige huurder?  
Bent u de nieuwe huurder van een woning waarin door de vorige huurder zelf veranderingen zijn 
gedaan? Dan is het afhankelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud:  
1. LEKSTEDEwonen: De verandering wordt door ons (regulier) onderhouden en bij slijtage wordt 

deze vervangen door een standaardverandering. Denk hierbij aan een luxe keuken (of 
onderdelen) wordt vervangen door een standaardkeuken. Wanneer er een bad is geplaatst, 
dan komt er geen nieuw bad terug.  

2. De nieuwe huurder: De nieuwe huurder onderhoudt en vervangt zelf de verandering, 
bijvoorbeeld inbouwapparatuur in de keuken. LEKSTEDEwonen kan niet aansprakelijk worden 
gesteld door schade ontstaan tijdens onderhouds- of vervangingswerkzaamheden.  

  
Bij de uitgifte van de woning loopt de opzichter met de nieuwe bewoner door de woning en stelt een 
opleverformulier op. De ZAV’s die de bewoner overneemt van de vertrekkende huurder zijn vermeld 
op dit formulier. De nieuwe bewoner is verantwoordelijk voor het onderhouden van de ZAV. Bij 
vertrek van de nieuwe huurder moet deze de ZAV opnieuw aanbrengen of verwijderen als zijn 
opvolger de ZAV niet overneemt.  
  
In het ‘Overzicht klussen in de woning’ is zichtbaar welke situatie van toepassing is. 
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Wie betaalt de kosten van de klus? 
De kosten voor het aanbrengen en onderhouden van de verandering zijn voor de huurder. In een 
enkele situatie kan op uw verzoek de verandering door LEKSTEDEwonen worden uitgevoerd. Wij 
verzorgen dan de verandering op onze kosten tegen een huurverhoging of u betaalt eenmalig een 
bedrag. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 
 

Voorzieningen of hulpmiddelen nodig? 
Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunnen er wat aanpassingen aan de 
woning gedaan worden. Hierdoor kunt u toch op een veilige en comfortabele manier in uw eigen 
woning blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een (extra) trapleuning, verbreden 
van deuren, een toiletverhoging of een douchezitje. Het Sociaal Loket van gemeente 
Vijfheerenlanden kan u informatie en advies geven over de juiste hulp.  
  
Als er toestemming nodig is om uw huurwoning aan te passen, bespreekt de gemeente de 
vervolgactie met u en ons. De gemeente ontvangt namelijk geld van de Rijksoverheid om 
kwetsbare inwoners ondersteuning te bieden. Daarom loopt de aanvraag voor de voorzieningen en 
hulpmiddelen via de gemeente Vijfheerenlanden. Sommige voorzieningen kunnen, als u een 
serviceabonnement heeft, via ons worden geplaatst. Denk aan beugels die u zelf heeft gekocht. 
Daarvoor kan een reparatieverzoek worden ingediend. 
 

Vragen of advies? 
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure? 
Neem contact op met LEKSTEDEwonen en wij helpen u 
graag verder. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 
(0347) 37 20 20 of kijk voor meer informatie op 
www.lekstedewonen.nl. Hier vindt u ook alle 
brochures en formulieren. 
 
 
 
  

http://www.lekstedewonen.nl/
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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

