
 

Overzicht klussen in de woning  1   Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 

 

 Overzicht klussen in de woning 
 
 

BADKAMER EN TOILETRUIMTE 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Badkamer nieuw plaatsen (niet standaard) JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bij geen overname: 
● Vertrekkende huurder plaatst een 
standaardbadkamer 
Bij overname: 
● Bij huuropzegging 1,5m² extra tegels 
aanwezig, zowel vloer- als wandtegels  
● Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
standaardbadkamer aan 

Badkamer nieuw plaatsen (standaard) JA JA LEKSTEDEwonen • Bij huuropzegging 1,5m² extra tegels 
aanwezig, zowel vloer- als wandtegels 

• Neem contact op met LEKSTEDEwonen over 
de mogelijkheden. 

Douchebak/-wand/-cabine plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Geen overname, dan moet het verwijderd en 
hersteld worden 
● Boren in voegen 
● Zo min mogelijk boren in douchehoek 

Douchegarnituur aanbrengen NEE JA LEKSTEDEwonen ● Douchegarnituur moet van goede kwaliteit 
zijn 
● Geschikt voor het leiding werk 
● Geen stortdouche of massagepanelen 

Gaten boren in wand van 
badkamer/douche/toilet 

NEE JA LEKSTEDEwonen ● Boren in voegen 
● Zo min mogelijk in douchehoek 

Hangend toilet aanbrengen JA JA LEKSTEDEwonen   

Ligbad (niet standaard sanitair) plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Inspectieluik aanbrengen                                                         
● Let op goede aarding/energieveiligheid 
● Erkende installateur** 

Sauna maken niet toegestaan       

Spiegel vervangen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bewaar oude spiegel 
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Stickers, plakhaakjes e.d. plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Verwijderen van stickers en gaten dicht maken 

Tegelwerk vervangen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Neutrale kleuren gebruiken 
● Bij huuropzegging 1,5m² extra tegels 
aanwezig, zowel vloer- als wandtegels 
● Vloertegels moeten anti-slip zijn 

Thermostaatkraan aanbrengen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Alleen materialen met KIWA-keurmerk/CE-
keurmerk zoals Venlo/Grohe 
● Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen 
standaard thermostaatkraan aan 
● LEKSTEDEwonen kan om de aankoopbon 
vragen (type + merk) 

Toilet in badkamer aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Geen sanibroyeur toegestaan 

Toilet renoveren JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Neutrale kleuren gebruiken 
● Bij huuropzegging 1,5m² extra tegels 
aanwezig, zowel vloer- als wandtegels 
● Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
standaard toilet aan 

Toiletpot/fonteintje (andere) plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
standaard toiletpot aan 

Verhoogd toiletpot plaatsen JA JA LEKSTEDEwonen ● Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
standaard toiletpot aan.  

•  Fonteintje bewaren 

Was-/vaatwasmachine/kraan en -
waterafvoer aanbrengen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Alleen materialen met KIWA-keurmerk/CE-
keurmerk zoals Venlo/Grohe. 
● er is wandcontactdoos geplaatst 
aangesloten op een aparte electragroep 
aangebracht in de groepenkast t.b.v. het 
apparaat zie ook: Groepenkast uitbreiden. 

Wastafel plaatsen (niet standaard)  NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Alleen materialen met KIWA-keurmerk/CE-
keurmerk 
● Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
standaard wastafel aan 

Wastafel vervangen (standaard) NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bewaar oude wastafel 
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GAS, ELEKTRA EN WATER 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Aansluiting voor buitenverlichting gevel 
aanbrengen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Door erkend installateur*. Bij overdracht 
meetrapport/veiligheidsrapport door 
vertrekkende huurder te overleggen 

Aansluiting voor buitenverlichting terrein/tuin 
aanbrengen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Door erkend installateur* 

Belsysteem (deurbel) wijzigen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bewaar oude deurbel 

Buitenkraan aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Waterleiding vorstvrij aanbrengen 
● Leiding moet eenvoudig aftapbaar zijn 
● Afgedopte en niet gebruikte leidingdelen 
dienen op een maximale lengte van 5 maal de 
diameter van de hoofdleiding te zijn afgedopt 
(vermijden legionella) 

Close-in boiler keuken plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Elektra naar berging aanleggen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Elektrische of extra boiler plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Groepenkast uitbreiden/vernieuwen JA JA LEKSTEDEwonen ● Door erkend installateur* 

Groepenkast verplaatsen niet toegestaan       

Krachtstroom aanleggen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Schakelaar vervangen door dimmer NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bewaar oude schakelaar 

Schakelaars/wandcontactdozen 
uitbreiden/wijzigen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Wasmachine elektra-aansluiting JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 
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GEVEL EN AANZICHT WONING 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Aanbouw / bijkeuken bij de woning JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Omgevingsvergunning kan verplicht zijn. 
Controleer dit bij de omgevingsloket. 
● Ontwerp en uitvoering i.o.m. 
LEKSTEDEwonen 

Aanbrengen asbest 
constructies/toepassingen 

niet toegestaan       

Afdak of luifel aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Mag onderhoud LEKSTEDEwonen niet 
beperken 
● Locatie afstemmen met LEKSTEDEwonen, 
i.v.m. extra geïsoleerde wanden 
● Wordt op uiterlijk beoordeeld en kan 
afgewezen worden 

Dakkapel plaatsen JA JA LEKSTEDEwonen ● Omgevingsvergunning kan verplicht zijn. 
Controleer dit bij de omgevingsloket. 
● Ontwerp en uitvoering i.o.m. 
LEKSTEDEwonen 
● Wordt op uiterlijk beoordeeld en kan 
afgewezen worden 

Dakraam plaatsen JA JA LEKSTEDEwonen ● Ontwerp en uitvoering i.o.m. 
LEKSTEDEwonen 
● Wordt op uiterlijk beoordeeld en kan 
afgewezen worden 

Erker aanbouwen JA JA LEKSTEDEwonen ● Ontwerp en uitvoering i.o.m. 
LEKSTEDEwonen 
● Wordt op uiterlijk beoordeeld en kan 
afgewezen worden 

Gaten boren in kozijnen en gevelmuren voor 
kabels 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Locatie in overleg met LEKSTEDEwonen 

Gevelkozijnen veranderen niet toegestaan       

Gevelsteen verven/sausen niet toegestaan       

Hang & sluitwerk JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Extra en of bijzet sloten zijn onderhoud voor 
nieuwe huurder 

Inbraakwerende voorzieningen  
PolitieKeurmerk- voorzieningen plaatsen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Voldoet aan gangbare preventie 
● Eventuele wettelijke voorschriften 
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Kattenluik in deur of paneel aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bij geen overname na huuropzegging moet 
bewoner nieuwe deur plaatsen volgens 
kwaliteitseisen LEKSTEDEwonen 

Kozijn in kopgevel aanbrengen of 
dichtzetten 

niet toegestaan       

Openslaande deuren in achtergevel 
plaatsen 

JA JA LEKSTEDEwonen Ontwerp en uitvoering i.o.m. LEKSTEDEwonen 

Schilderwerk buiten niet toegestaan       

Voordeur veranderen niet toegestaan       

Zonnescherm/zonwering/rolluiken/screens 
plaatsen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Het is niet toegestaan indien er al 
voorzieningen zitten 
● LEKSTEDEwonen geeft aan waar geboord 
mag worden 
● Er kunnen eisen gesteld worden ten aanzien 
van het uiterlijk 
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INDELING VAN DE WONING 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Allesbrander, inclusief schoorsteen(mantel) 
en kanalen plaatsen 

niet toegestaan       

Dragende wand plaatsen of verwijderen JA JA LEKSTEDEwonen ● Omgevingsvergunning is verplicht 
● Overname akkoord mits technisch correct 
aangebracht 

Niet-dragende wand of voorzetwand 
plaatsen/ verwijderen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Gashaard (design) plaatsen niet toegestaan       

Kastenwand plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Open haard plaatsen niet toegestaan       

Schoorsteenmantel verwijderen JA JA LEKSTEDEwonen Omgevingsvergunning kan verplicht zijn. 
Controleer dit bij de omgevingsloket. 

Smeerput maken niet toegestaan       

Toog aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Trapkast aanbrengen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Vaste kasten weghalen JA JA   Niet toegestaan bij meterkast of kasten met 
(elektrische) installaties 

Vaste trap naar zolderverdieping plaatsen JA JA LEKSTEDEwonen   

Vlizotrap plaatsen JA JA LEKSTEDEwonen   
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INRICHTING VAN DE WONING 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Behang op wand aanbrengen NEE JA Nieuwe huurder ● Behang mag blijven zitten als het strak en 
zonder grote beschadigingen is 
● Het behang moet de gehele wand bestrijken 

Binnendeuren en schuifdeur 
vervangen/dichtmaken 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Verflaag moet egaal zijn (minimaal voorzien 
van grondverf) 
● Schilderwerk is met maximaal twee 
bewerkingen dekkend uit te voeren 
● Brandwerende deuren mogen niet worden 
vervangen 
● Deuren en kozijnen mogen niet worden 
ingekort 

Binnendeuren verwijderen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Oude deuren terugplaatsen of nieuwe 
deuren terugplaatsen bij verhuizing 
● Brandwerende deuren mogen niet worden 
verwijderd 

Binnendorpels vervangen/verwijderen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Oude dorpels terugplaatsen of nieuwe dorpels 
terugplaatsen bij verhuizing 

Deurkrukken veranderen en/of beslag 
aanbrengen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bewaar aanwezige deurkrukken of beslag of 
plaats nieuwe in oude stijl. Vrij van verf en 
compleet. 

Gietvloeren aanbrengen niet toegestaan       

Gipsplaten aanbrengen op plafonds en 
verlagen plafonds 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Geen kunststof of zachtboard i.v.m. 
brandgevaar 

Houten balken aan wand niet toegestaan       

Houten of stalen binnendeuren en kozijnen 
schilderen 

Nee JA   ● Verflaag moet egaal zijn (minimaal voorzien 
van grondverf) 
● Schilderwerk is met maximaal twee 
bewerkingen dekkend uit te voeren 
● Deuren en kozijnen mogen niet worden 
ingekort 

Inbouwspots in plafond aanbrengen niet toegestaan       

Kunststof deuren en kozijnen schilderen niet toegestaan       

Kunststof schroten op wanden en plafonds niet toegestaan       
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Kurk op wanden niet toegestaan       

Lambrisering/schroten/steenstrips/vinyl op 
wand aanbrengen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Geen kunststof i.v.m. brandgevaar 

Laminaat/(harde) vloerbekleding leggen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● De vloer veroorzaakt geen geluidshinder en 
voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 717-2 (bij 
etagebouw) 
● De totale dikte van de vloerbekleding, 
inclusief onderlaag, is niet meer dan 20 mm 
● Onder laminaat, parket of houten vloeren 
legt u een geluidsisolerende laag. Deze zorgt 
voor minstens 10 decibel aan 
geluidsvermindering 
● Onder zeil of linoleum legt u een 
geluidsisolerende ondervloer die zorgt voor 
minimaal 10 decibel aan geluidsvermindering 
● Bewaar de verpakking en kassabon van het 
materiaal zolang de vloer er ligt. Wij kunnen 
hiernaar vragen 
● Als de geluidsvermindering van minimaal 10 
decibel niet mogelijk is, is het leggen van 
harde vloerbedekking niet mogelijk 
● Laminaat, parket of houten vloeren worden 
gelegd met randisolatie óf de vloer ligt los van 
de omringende wanden (raakt de wanden 
niet), drempels of buizen. Zo voorkomt u 
contact geluidshinder. 
● Laminaat, parket of houten vloeren zijn 
zwevend gelegd. Dat wil zeggen niet aan de 
ondervloer bevestigd met schroeven, spijkers 
of lijm 
● Kozijnen en deuren mogen niet ingekort 
worden 

Medische aanpassingen (bijv. 
douchestoeltje, beugels) 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   
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Plavuizen/tegels/siergrind plaatsen op vloer 
begane grond benedenwoning en 
eengezinswoning 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Er mogen geen kapotte vloertegels worden 
overgenomen                 
● Bij overname 1m2 extra tegels/plavuizen 
aanwezig 
● Geen overname, dan moet de 
cementdekvloer vlak en egaal worden 
opgeleverd 

Plavuizen/tegels/siergrind plaatsen op vloer 
bovenwoning 

niet toegestaan       

Schroten/balken/ornamenten op plafonds 
aanbrengen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Geen kunststof of piepschuim i.v.m. 
brandgevaar 
● Geen overname, dan moet de gehele 
oppervlakte hetzelfde profiel/afwerking hebben 

Sierlijsten en plafond ornamenten 
aanbrengen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Geen kunststof of piepschuim i.v.m. 
brandgevaar 
● Geen overname, dan moet de gehele 
oppervlakte hetzelfde profiel/afwerking hebben 

Spuitwerk/pleister op plafonds aanbrengen JA JA   ● Grofheid structuur kleiner dan 2mm.  
● Schilderwerk is met maximaal twee 
bewerkingen dekkend uit te voeren. Kleur: wit 

Systeemplafond aanbrengen niet toegestaan       

Tegelwerk op wand aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Alleen in (bij)keuken, toilet, badkamer 
● Bij vertrek 10 tegels (van iedere soort) 
aanwezig 

Tempex plafond aanbrengen niet toegestaan       

Trapleuning wijzigen (bijvoorbeeld naar 
touwleuning) 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Trapleuning terugplaatsen bij verhuizing 

Vensterbank (spaanplaat/multiplex) 
aanbrengen/ vervangen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Vensterbanken in dezelfde ruimte moeten 
identiek van uitvoering zijn. Kopschotjes 
aanwezig 
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INSTALLATIES, VERWARMING EN VENTILATIE 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Airco installatie aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder LEKSTEDEwonen beoordeelt dit per aanvraag. 

Centrale verwarming installeren JA JA LEKSTEDEwonen ● Uitvoering en rookgasafvoer in overleg met 
LEKSTEDEwonen 
● Erkende installateur** 

Centrale verwarmingsinstallatie 
aanbrengen/wijzigen 

niet toegestaan       

Gas-, gevel-, houtkachel plaatsen niet toegestaan       

Klokthermostaat aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Storingen/herstelwerkzaamheden zijn voor 
rekening bewoner 
● Bewaar oude thermostaat 

Mechanische ventilatie aanbrengen JA JA LEKSTEDEwonen   

Radiator toevoegen JA JA LEKSTEDEwonen   

Radiatoren (HR/combi) 
verplaatsen/vervangen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Warmtecapaciteit moet gelijk blijven 

Radiatoren verwijderen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bewoner moet aantonen dat de capaciteit 
gelijk blijft 

Slimme thermostaat laten plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Zorg ervoor dat de CV-installatie goed 
aangesloten is op de thermostaat. Storingen 
n.a.v. de slimme thermostaat zijn voor 
rekening huurder 

Straalkachel in badkamer plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Door erkend installateur* 

Thermostaatknoppen vervangen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Iedere radiator aansluiten met een 
thermostaatknop 

Vloerverwarming aanleggen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Alleen als bijverwarming. Bestaande 
radiatoren moeten blijven zitten. 

Zonnepanelen plaatsen       Neem hiervoor contact op met 
LEKSTEDEwonen 
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ISOLATIE 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Dakisolatie aanbrengen JA JA LEKSTEDEwonen Overleg nodig met LEKSTEDEwonen in verband 
met uitvoering en materiaalgebruik 

Gevel-/dak/vloerisolatie aanbrengen       LEKSTEDEwonen heeft hiervoor een alternatief.  
Neem contact met ons op. 

Gevelisolatie aan de binnenzijde plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Overleg nodig met LEKSTEDEwonen in verband 
met uitvoering en materiaalgebruik 

Isolatieglas aanbrengen JA JA LEKSTEDEwonen   

Isolatiemateriaal om leidingen aanbrengen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Plakfolie op isolatieglas aanbrengen niet toegestaan       

Spouwmuurisolatie aanbrengen JA JA LEKSTEDEwonen Overleg nodig met LEKSTEDEwonen in verband 
met uitvoering en materiaalgebruik 

Tochtstrippen aanbrengen NEE       

Vloerisolatie aanbrengen JA JA LEKSTEDEwonen Overleg nodig met LEKSTEDEwonen in verband 
met uitvoering en materiaalgebruik 

Voorzetraam plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Voorzetraam/sierglas/glas-in-lood 
aanbrengen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Indien geen overname dan terugplaatsen 
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KEUKEN 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Aanrechtblad vervangen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
nieuw (kunststof) aanrechtblad aan 

Afzuigkap plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Mag niet aangesloten worden op gemetseld 
kanaal of kanaal van de mechanische 
ventilatie. 

Afzuigkap; gat in de gevel maken JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Locatie afstemmen met LEKSTEDEwonen 
● Doorvoering moet luchtdicht worden 
uitgevoerd 

Bar in keuken plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Eengreepsmengkraan aanbrengen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Elektrisch koken aansluiting aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Extra onder- of bovenkastje, planken tussen 
kastjes plaatsen en handgrepen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Alle kastjes en handgrepen zijn van 
hetzelfde type en materiaal 
● Afwijkende of beschadigde frontjes worden 
door de huurder vervangen bij huuropzegging 

Inbouwapparatuur (geïntegreerde 
kookplaat/koelkast /vaatwasser/inbouwoven) 
plaatsen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Eventueel extra elektra aansluitingen  
Door erkend installateur* 

Keuken bestaand 
(aanrechtblad/spoelbak/kraan etc.) 
uitbreiden/wijzigen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bij vervanging brengt LEKSTEDEwonen een 
standaardkeuken aan 
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Nieuwe keuken (niet standaard) plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bij geen overname: 
● De vertrekkende huurder neemt het blok 
mee. De vertrekkende huurder zorgt voor een 
standaard keukenblok of levert kaal op als 
keuken is afgeschreven 
Bij overname: 
● Inbouwapparatuur wordt overgenomen door 
nieuwe huurder, LEKSTEDEwonen pleegt geen 
onderhoud aan de apparatuur. Bij vervanging 
brengt LEKSTEDEwonen een standaardkeuken 
aan. Instructieboekjes achterlaten 

Nieuwe keuken (standaard) plaatsen JA JA LEKSTEDEwonen Zelfde type, materiaal en greepjes. Neem 
contact met ons op over de mogelijkheden 

Overige planken en kastjes plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Recirculatiekap NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Schilderen keukenblok niet toegestaan       

Vaatwasser inbouwen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Vaatwasseraansluiting aanbrengen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Door erkend installateur* 

Wasemkap (motorloos) NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Niet aansluiten op mechanische ventilatie 
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SCHILDERWERK 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Beglazing schilderen niet toegestaan       

Buitenzijde kozijnen schilderen niet toegestaan       

Buitenzijde metselwerk en beton 
schilderen/sausen 

niet toegestaan       

Keukenblok schilderen niet toegestaan       

Kunstof/aluminium buitenkozijnen schilderen niet toegestaan     Betreft zowel binnen- als buitenzijde van de 
kozijnen 

Muurschilderingen binnen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Schilderwerk is met maximaal twee 
bewerkingen dekkend uit te voeren 

Schoolbordverf aanbrengen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Schilderwerk is met maximaal twee 
bewerkingen dekkend uit te voeren 

Structuurverf/granol/sierpleister/latex (over 
behang) op wand aanbrengen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Grofheid structuur kleiner dan 2mm 
● Schilderwerk is met maximaal twee 
bewerkingen dekkend uit te voeren 
● Het is niet toegestaan om op het behang 
aan te brengen 

Tegelwerk schilderen niet toegestaan       
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TUIN EN BALKON 
Veel voorkomende veranderingen Toestemming 

nodig? 
Mag het 

achterblijven? 
Wie is 

verantwoordelijk na 
huuropzegging? 

Bijzonderheden 

Balkon: plakfolie glaspanelen van het balkon niet toegestaan       

Beplanting aanbrengen       Zie Tuinfolder 

Beplanting aanbrengen die schade 
aanbrengt 

niet toegestaan     Zie Tuinfolder 

Bestrating uitbreiden/wijzigen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Zie Tuinfolder 

Beton in tuin storten niet toegestaan       

Bielzen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Bielzen moeten geïmpregneerd zijn met 
milieuvriendelijk materiaal 

Bomen plaatsen       Zie Tuinfolder 

Broeikas in tuin plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Dierenverblijf in de tuin plaatsen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● De dieren mogen geen overlast geven aan 
de woonomgeving 
● Omgevingsvergunning kan verplicht zijn 

Erfafscheiding op erfgrens plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Zie Tuinfolder 

Erfafscheiding plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Zie Tuinfolder 

Gemetselde muur in tuin plaatsen niet toegestaan       

Gemetselde muur op erfafscheiding 
plaatsen 

niet toegestaan       

Grind in tuin aanbrengen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Haag plaatsen       Zie Tuinfolder 

Klimplanten tegen woning of berging/schuur 
plaatsen 

      Zie Tuinfolder 

Media ontvangst: (Schotel)antenne plaatsen 
op balkon 

JA NEE   Zie schotelantennebeleid 

Media ontvangst: (Schotel)antenne plaatsen 
tuin 

JA NEE   Zie schotelantennebeleid 

Media ontvangst: Zend- en 
ontvangstapparatuur aanbrengen 

JA NEE   Zie schotelantennebeleid 
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Parkeerplaats in voor-, zij- of achter tuin 
aanleggen 

niet toegestaan       

Regenwaterafvoer en/of regenton plaatsen NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder   

Tuinhuis/serre/veranda/overkapping tuin 
plaatsen 
Pergola/fietsenberging/afdek in tuin plaatsen 

JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Ontwerp en uitvoering i.o.m. 
LEKSTEDEwonen 
● Mag onderhoud LEKSTEDEwonen niet 
beperken 
● Bij overname, toont huurder de juiste 
omgevingsvergunningen 

Tuinverlichting aanbrengen JA NEE   Door erkend installateur* 

Uitbouw/schuur/garage bouwen JA JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder Mag onderhoud LEKSTEDEwonen niet beperken 

Vijver/fontein/gemetselde 
plantenbak/zitkuil/speeltoestellen 
aanbrengen 

NEE JA, bij overname 
nieuwe huurder 

Nieuwe huurder ● Mag onderhoud LEKSTEDEwonen niet 
beperken 
● Vijver minimaal 1 meter van erfgrens 
● Vijver niet groter dan 30% van de tuin 

 
 
 
 
 
* Kijk voor erkende installatiebedrijven (SEI) op www.erkendinstallatiebedrijf.nl    

 

http://www.erkendinstallatiebedrijf.nl/

