
 

Onderhoudsverplichtingen huurder en verhuurder 
(september 2011) 
 
 
Onderhoud aan uw woning, hoe is dat geregeld? 
De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en 
verhuurder samen verantwoordelijk. De verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd en kort samengevat 
komen deze op het volgende neer: U bent zelf verantwoordelijk voor kleine en dagelijkse reparaties 
en LEKSTEDEwonen moet de grote onderhoudswerkzaamheden aan uw woning verzorgen.  
Het is echter niet altijd even duidelijk wie nu precies wat moet doen. Daarom informeren wij u hierbij 
over de verplichtingen van beide partijen: welk onderhoud is voor uw rekening en welk onderhoud 
is voor rekening van LEKSTEDEwonen.  
 
 
Verzekeringen 
LEKSTEDEwonen heeft uw woning verzekerd tegen storm- en brandschade. Deze verzekering dekt 
echter niet de eventuele gevolgschade, zoals schade aan uw inboedel en zelf aangebrachte 
veranderingen en de kosten van tijdelijke huisvesting elders. Daarom raden wij u aan een 
uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten, inclusief een dekking voor huurdersbelang. Ook is het 
verstandig om een WA-verzekering af te sluiten. Als u dan zelf een keer schade veroorzaakt, 
betaalt de verzekering de schade.  
Tegen een geringe maandelijkse vergoeding kunt u als huurder van LEKSTEDEwonen zich 
aanmelden voor een glasverzekering en/of verzekering ontstoppen riolering. Bij glasbreuk en bij 
rioolverstoppingen voeren wij de herstelwerkzaamheden uit, die normaal voor uw rekening zijn. 
 
 
Inbraak 
Inbraakschade aan de woning herstellen wij, onder voorwaarde dat u ons een kopie van uw 
aangifte bij de politie verstrekt en de schuld niet bij u ligt.  
 
 
Nalatigheid en sleutelverlies 
LEKSTEDEwonen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door nalatigheid, vernieling, 
ondeskundig of onjuist gebruik van uzelf, gezinsleden, huisgenoten en gasten. Deze kosten zijn 
altijd voor uw rekening. U kunt hierbij denken aan een gat in een binnendeur veroorzaakt door 
spelende kinderen, een bevroren buitenkraan of een openstaand raam dat door de wind uit het 
kozijn wordt gerukt. 
Ook het vervangen van sloten bij sleutelverlies is voor uw rekening. 
 
 
Zelf aangebrachte veranderingen 
LEKSTEDEwonen voert alleen onderhoud en reparaties uit aan voorzieningen, die tot de woning 
behoren. Onderhoud en/of reparaties van onderdelen die u zelf heeft aangebracht of die u van de 
vorige huurder heeft overgenomen zijn altijd voor uw rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
 
 
Gemeenschappelijke ruimten 
De gemeenschappelijke ruimten in appartementengebouwen, zoals trappenhuizen, liften, portieken, 
entreeportalen en bergingsgangen worden periodiek schoongemaakt. De kosten die hieraan 
verbonden zijn, worden verrekend met de huurders. Ook de kosten van huurdersonderhoud, water- 
en stroomverbruik (bijvoorbeeld van de lift) en verlichting in de gemeenschappelijke ruimten worden 
op deze manier verrekend.  



 

 
Gebruiksaanwijzing 
In onderstaand schema staan alle onderhoudswerkzaamheden op alfabetische volgorde, zodat u 
ze makkelijk kunt opzoeken. Achter elk onderwerp staat aangegeven welk onderhoud voor uw 
rekening is en welk onderhoud voor rekening van LEKSTEDEwonen. Reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden die voor uw rekening zijn, kunt u zelf doen of door een erkend en 
gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren.  
 
 
Soort onderhoud Voor rekening van huurder Voor rekening van verhuurder 
Afvoerleidingen 
en rioleringen 

- Riolering binnenhuis en buitenriolering 
tot aan de erfgrens ontstoppen (zie 
Verzekeringen). 

- Closetpotten, wastafels, fonteintjes, 
gootstenen en putten schoonhouden 
en ontstoppen. 

- Rioleringen repareren en vervangen. 
 

Balkon en galerij - Balkon schoonhouden 
- Galerij schoon en toegankelijk houden 

- Hekwerken onderhouden en repareren. 

Binnenmuren en 
plafonds 
 

- Witten, sauzen, behangen en 
schilderen. Inclusief voorbereidende 
werkzaamheden binnen de woning. 

- Kleine stucwerkreparaties en gaatjes 
dichten. 

- Grote stucwerkreparaties. 
- Loszittend tegelwerk repareren en 

vervangen. 
 

Centrale 
verwarming 

- Waakvlam (combi-)ketel aansteken.  
- Ontluchten en bijvullen. 
- Vulslangen, ontluchtingssleutels en 

kraansleutels vervangen. 

- Centrale verwarmingsketel 
onderhouden en vervangen. 

 

Dakgoten, 
schoorstenen en 
ventilatiekanalen 

- Dakgoten schoonhouden. (Let op: als 
extra service maakt LEKSTEDEwonen 
deze periodiek schoon). 

- Schoorstenen van hout-, gaskachels 
en open haarden schoonhouden en 
vegen. 

- Repareren en vervangen. 
 

Deuren, ramen en 
kozijnen 

- Glasbreuk aan binnen- of buitenzijde 
van de woning (zie Verzekeringen). 

- Binnendeuren sluitend houden.  
- Tochtwerende voorzieningen 

aanbrengen en onderhouden. 

- Repareren en vervangen. 
- Buitendeuren sluitend houden. 

Elektra - Losgeschoten bedrading in de 
huisinstallatie laten aansluiten. 

- Deurbellen, beldrukkers en beltrafo’s, 
trekkoorden, montageplaten van 
dozen, wasmachineschakelaars, 
stopcontacten, zekeringen, kabel-, 
telefoon- en computeraansluitingen 
(laten) repareren en vervangen.  

- Centrale intercom en belinstallaties 
repareren en vervangen. 

- Aardlekschakelaars repareren en 
vervangen. 

Hang- en 
sluitwerk 

- Hang en sluitwerk van binnendeuren 
smeren, repareren en vervangen.  

- Hang en sluitwerk van buitendeuren en 
ramen smeren.  

- Hang- en sluitwerk van buitendeuren 
en ramen repareren en vervangen. 

 

Keuken  - Onderhoud en kleine reparaties. - Keukenblok, keukenladen, 
aanrechtblad en bovenkastjes 
repareren en vervangen. 

 



 

 

Soort onderhoud Voor rekening van huurder Voor rekening van verhuurder 

Mechanische 
ventilatie 

- Schoonhouden, met name filters en 
rozetroosters. 

- Roosters vervangen. 

- Storingen verhelpen. 
 

Ongedierte - Muizen, wespen, mieren, vlooien, enz. 
bestrijden. 

- Meewerken aan het bestrijden van 
kakkerlakken. 

- Faraomieren, kakkerlakken en 
boktorren bestrijden. 

Sanitair - Repareren en vervangen. Inclusief 
toebehoren, zoals spiegels, 
planchetten, zeepbakjes, 
closetzittingen, stoppen met kettinkjes 
en doucheslangen met sproeiers. 

 

Schilderwerk - Binnenschilderwerk.Inclusief 
binnenzijde van buitendeuren, ramen 
en kozijnen. 

 

- Houtwerk en staalconstructies aan de 
buitenzijde van de woning en de 
gemeenschappelijke ruimten 
schilderen. 

Timmerwerk  - Loszittende onderdelen vastzetten of 
vastschroeven, zoals drempels, plinten 
en trapleuning.  

- Buitentimmerwerken repareren en 
vervangen. 

Tuinen, 
bestrating en 
erfafscheidingen 

- Bij de woning behorende tuinen, 
hagen, tegelpaden en terrassen 
aanleggen en regelmatig 
onderhouden.  

- Erven ophogen bij verzakking. 
- Erfafscheidingen en poorten 

onderhouden en vervangen. 

- Tuinen en bestrating ophogen bij grote 
verzakkingen.  

Waterleidingen  - Bevriezing van waterleidingen en 
kranen voorkomen c.q. repareren. 

- Kranen met toebehoren onderhouden 
en repareren, zoals kraanleertjes 
vervangen.  

 

Diversen 
 

- Graffiti verwijderen. 
- Brandpaden schoon en toegankelijk 

houden. 

 

 

De volledige lijst van onderhoudsverplichtingen van huurders, zoals deze wettelijk is vastgelegd, 
kunt u nalezen op internet (www.wetten.nl). Heeft u geen internet, dan kunt u deze lijst afhalen bij 
onze receptie. 
 
Als u nog vragen heeft of als u niet zeker weet of u een bepaalde reparatie nu wel of niet zelf moet 
betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met ons Servicebureau.  
 
 
LEKSTEDEwonen 
Kantooradres : Hogelandseweg 44, 4132 CW  Vianen Ut 
Postadres : Postbus 187, 4130 ED  Vianen Ut 
Telefoonnummer : (0347) 37 20 20 
Website : www.lekstedewonen.nl 
 


