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Omschijving onderhoud H V S

A
Algemeen

Alleonderhoudc.q. reparatieswelkehetgevolg zijn vanbeschadigingen, vernielingen,ondeskundigheid

en/of onjuistgebruikzijnaltijd voorderekening vande verhuurder/bewoner


Reparatie en vervanging van alle sleutels 
Achtergeblevengoederen inwoningafvoeren 
Achtergeblevengoederen ingemeenschappelijke ruimtenafvoeren 
Aanrecht

Reparatiesen vervanging vankeukenklok,aanrechtbladenkeukenkastjes tengevolge van

slijtageof verval


Onderhoudalsgevolg van niet tijdiggemelde lekkage,gebrekkige ventilatie

en te zwarebelasting vande laden 

Scharnieren en sluiting van deurtjes bijstellen  
Afvoer

Reparatiesaandakafvoerenengoten 

Schoonmakenen–houden van dakafvoeropeningenengoten bijgestapeldewoningen 
Onderhoudaan afvoeren van wastafels,douche,gootsteen,enz.

inclusief eventuelekettingenenafvoerpluggen  

Reparatiesaan afvoersifons,afvoerputten,douchepluggen  
Afwerkvloer

Onderhoudvanafwerkvloeren 

Antenne

Een(schotel)antenne magslechtsgeplaatstwordenna schriftelijke toestemming vandeverhuurder;

datgeldt zowel vooreen tv-of radio-antenne, alsvooreenantenne vooreen“bakje”


Balkons en balustrades

Onderhoudaanbalkonsenbalustrades 

Behang

Hetgehelebinnenschilderwerk,behang-ensauswerk (ookschimmelvorming) 

Bel

Onderhoud en reparatie en belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik 

Onderhouden reparatie vanwoningbel  
Bergingen

Bergingenmogenslechtsgeplaatstwordennaschriftelijke toestemmingvandeverhuurder

engemeenteeventueel


Bestrating

Onderhoud en bestrating in tuin en carport en van de paden die bij het huis horen 

Onderhoudenbestratingvangemeenschappelijkepaden 
Schoonhoudenvangemeenschappelijkepaden 
Bomen

Snoeienenrooienvanbomen(nietzonder toestemmingvangemeente) 

Brandgangen

Onderhoudvanbestratingbrandgangen 

Schoonhoudenvanbrandgangen 
Brievenbus

In eigen voordeurof tuin  

In portiek en gemeenschappelijke ruimten van gestapelde bouw 
Buitentrappen en buitenbeton

Onderhoud vanbuitentrappenen buitenbeton 

Buitenverlichting

Onderhoud en reparaties buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen 
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A
Vervolg buitenverlichting

Vervangen van lampen e.d. in buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen


Doorde huurder aangebrachte buitenverlichting 

Centrale verwarming en combiketel

C.V.klachten rechtstreeks melden aande installateurdiede installatie inonderhoudheeft

(ziestickeropde ketel)

Algemeen onderhoud en reparaties c.v. installatie encombiketel bij normaal gebruik 
Eenmaligeuitleg:bedienenenontluchtenvandec.v. installatieencombiketel,evenalsonderhoudaan

resp.doorvervangingvanvulslangen,wartels,sleutels,schadedoorverkeerdebediening 

Closet

Onderhoud en vernieuwing van de bril, het deksel en aansluiting van closetpot  

Vervanging van de drijver in de waterbak (reservoir)  

Onderhouden vastzetten van de closetpot  

Vernieuwen van de closetpot t.g.v. slijtage 

Dak en dakgoot

Onderhoudenvervangingvandakbedekking,dakdoorvoer,dakgotenen

afvoeren,dakluikenvandakpannennanormaleslijtageof tengevolgevanstorm


Schoonmaken(-houden)vangotenenafvoeropeningen 

Reparaties t.g.v. hetbetreden van dakendoorbewoners 

Deuren

Herstel van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage 

Vervanging nahet uitwaaien vanbuitendeuren 

Herstel van binnendeuren (incl. onderhoud en reparaties hang-ensluitwerk).

Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurdervoor vervanging zorgen 

Vervangingvanglasbinnendeuren 

Vastzetten vanscharnierenenslotenvandeuren  

Schilderen vanbinnendeurenenbinnenkant van debuitendeuren 

Vervanging van slot of cilinder t.g.v. beschadiging of verlies van sleutels 

Deuropener

Onderhouden reparatiesaanelektrischbediende deuropeners 

Douche

Onderhoudvandoucheslang,handdouche,opsteekhaakenkoppelstuk
 

Elektriciteit

Onderhoud en reparaties elektrische installatie, met groepenkast, bedrading, aarding 

Reparaties aan elektrische installaties dooroverbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen 

Onderhouden reparatiesaandeurbellen,schakelaars,contactdozen  
Onderhoudofvervangingvanzekeringen(stoppen),schakelaarscontactdozen(stopcontacten)

enlampen 

Meterenhoofdzekering:Nuon(energieleverancier)

Entreeportalen

Allenoodzakelijke reparatiesen onderhoud ingemeenschappelijke entreeportalenen toegangshallen


Erfafscheiding

Onderhoud, rechtzetten, schilderen (zie bijlage)


Funderingen

Alle reparaties en onderhoud 

Galerijen

Alleonderhoud 
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A
Gas

Reparaties aan gasleidingen tot de meter in de woning 

Onderhouden reparatiesaaneen extradoorhuurderaangebrachte binnengasleidingen engaskranen 
Gemeenschappelijke ruimten

Schoonhouden vanportiek, trappenhuisengemeenschappelijkegangen, voorzoverdekosten niet in

deservicekostenbegrepen zijn


Binnenonderhoudvandegemeenschappelijkeruimten:Reparatiesenonderhoudaanvloeren,wanden,

plafonds, trappen,balustradesenhekkenin trappenhuizen,gangenvanbergruimtes,entreeportalen,etc. 

Schilderwerk geheel, hang-en sluitwerk aan ramen en deuren 

Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimten 
Vervangen van lampen,starters e.d. indealgemene verlichting ingangen,portieken,

trappenhuizen, entreeruimten 

Centrale briefkasten, drukbellen en huistelefoon/intercominstallaties 
Schoonmaken (vegen)vanschoorstenen vangemeenschappelijke installaties (blokverwarming) 

Glas

Vervangenvanbeschadigdeofgebrokenbeglazing 

Gootsteen zie ook: Aanrecht

Schoonhoudenen ontstoppen vandeafvoerenvervanging vanhet roostertje inde gootsteen 

Gotenzieook:Dakendakgoten

Reparerenenvervangenvangoten 

Schoonhoudenvangotenenafvoeropeningen 
Hagen zie:Tuinen

Hang- en sluitwerk

Onderhoudensmering van deurkrukken,scharnieren,sloten, raamboompjese.d. van

binnen-enbuitendeuren
 

Het laten openen van ramen of deuren bij verlies van sleutel of het dichtvallen van de deur 
Onderhoudensmering van hang-ensluitwerk van toegangsdeuren van gemeenschappelijke ruimten 
Vervanging van hang- en sluitwerk, sloten en espagnoletten van buitendeuren en ramen 
Hemelwaterafvoer

Ontstoppenvanhemelwaterafvoeren(regenpijpen)


Hokken

Alleonderhoud 

Hokkenmogenslechtswordengeplaatstnaschriftelijke toestemmingvandeverhuurder

eneventueelgemeente 

Huistelefoon

Onderhoud aan huistelefoon en bijbehorende installatie


Kasten

Onderhouden reparatiesaan ingebouwde kastenen lossekastenen

kastwanden, inclusief hang-ensluitwerk


Keuken

Reparatie en vervanging van het keukenblok en aanrechtblad t.g.v. slijtage of verval 

Bijstelling van scharnieren en sluitingen van deurtjes  
Onderhoud, reparatieeneventuelevervangingvandoorhuurderaangebrachteextra

keukenelementenen–onderdelen 

Kitvoegen

Onderhouden herstel vankitvoegen 

Kozijnen

Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen 
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A
Vervolg kozijnen

Vervanging/herstel van buitenkozijnen doorhoutrot 

Reparatiesenschilderwerk vanallebinnenkozijnen, incl.onderhoud enreparatiehang-ensluitwerk.

Alleen ingeval vanduidelijkeslijtageof ouderdomzal verhuurdervoorvervanging zorgen 

Kranen

Onderhouden reparatie van tap-enmengkranen, waaronderhet vervangen vaneen

kraanleertje,en hetontkalken van douchekoppen enperlators


Vervanging van kranen en kraanuitloop t.g.v. slijtage 

Lekkage

Herstel van lekkage aan leidingen 

Herstel van lekkage aan zelf aangebrachte leidingenof na vorstschade 

Leuningen

Onderhouden reparatiesaan leuningenvan trappen ingemeenschappelijke ruimten 

Klein dagelijks onderhoud en reparaties aan leuningen van trappen in de woning  

Ligbad

Reparatiesaan ligbad 

Mechanische ventilatie

Onderhouden herstel vande mechanischeventilatie


Schoonhoudenen vervangen van filters indemechanische ventilatie 

Metselwerk

Onderhouden reparaties van buitenmetselwerk 

Ongedierte

Bestrijdingvanongediertezoals:wandluizen,wespen,bijen,mieren, torren, ratten,muizen,vlooienen

andereplaagdieren


Bestrijding van houtworm 

Ontsmetten

Gehele pand ontsmetten in verband met de bestrijding van kakkerlakken 

Open haard

Voorhetplaatsen vaneenopen haard, allesbranderof voorzethaard isschriftelijk toestemmingnodig

van de verhuurder


Paden

Onderhouden herstel vanpaden diebijeenwoninghoren 

Onderhoudenherstel vangemeenschappelijkepaden 

Schoonhoudenvangemeentelijkepaden 

Pannen voor dakpannen zie: dak en dakgoot

Parket en plavuizen

Het leggen vanparket –ook los “meeneemparket”– enplavuizen is inverband met

eventuelegeluidsoverlastalleen toegestaannaschriftelijke toestemmingvan de verhuurder


Plafonds en plafondafwerking

Onderhouden reparatie vande doorverhuurderaangebrachte (vaste)

plafondafwerkingen(betimmeringen,sierpleister,etc.)


Reparatie vanplafondsen stucwerkdoorbeschadigingen(gaten,pluggen,krimpscheuren,etc.) 

Schilderijen en/of sauzen van plafonds 

Planchet

Onderhoud vanhetplanchet (plaatjeonderdespiegel)  

Plinten

Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten 

Ramen

Onderhoudvanramenbinnen 
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A
Vervolg ramen

Herstel van ramenna uitwaaien (verzekeren tegenstormschade)


Onderhoudvanramenbuiten 
Herstel of vervanging van ramen bij houtrot 
Regenpijp zie: Hemelwaterafvoer

Riolering

Reparaties aan riolering van verzakking in en buiten de woning


Vervanging van riolering van slijtage 

Ontstoppen van afvoeren, putten en riolering in en buiten de woning  
Schoonhoudenen ontstoppen vanrioolleidingen enputten, binnenrioleringen voorzover

aantoonbaardoorschuld vandehuurder 

Ruiten

Vervanging vangebroken ruiten binnenen buiten 

Sanitair

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


Onderhoud en vervanging van planchetten,spiegels, toiletbril en overige sanitaire toebehoren  
Onderhoud van kranen voorsanitaire toestellen en waterleiding  
Sauzen

Sauzenen witten van plafondsen wanden inde woning 

Schakelaars

Onderhoudenvervangingvanschakelaarsenstopcontacten
 

Scharnieren

Onderhoud(smerenenvastzetten)vanscharnierenvandeurenenramen
 

Schilderen

Schilderen binnen de woning en in de berging 

Schilderen aan de buitenzijde 
Schoonhouden

Schoonhouden van trappenhuis, hale.d. tenzijdat isopgenomen in deservicekosten 

Schoorstenen

Reparatiesvanschoorstenen en ventilatiekanalen 

Het vegen vanschoorstenen en ventilatiekanalenals regeleenmaal per jaar 
Schuren en bergingen

Onderhoud vanhetdak van eenschuurof berging 

Buitenschilderwerk van een schuur of berging 
Onderhoud vandebinnenzijde (incl. vloer) vaneenschuurof berging 
Binnenschilderwerk van een schuur of berging 
Sifon

Schoonhoudenen ontstoppen vandesifon (zwanenhals)onderde wastafelsenhetaanrecht en

van wasmachineaansluiting


Herstel van lekkage in kunststof sifon 

Sleutels

Het laten maken van nieuwe sleutelsnazoek raken of beschadiging 

Sloten

Smeren vanslotenenscharnieren indewoningen bijbehorende

berging (cilindersloten behandelen metgrafiet)
 

Onderhouden reparatie vanslotendie toeganggeven tot gemeenschappelijke ruimten 
Idem m.b.t. voordeursloten 
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Spiegels

Vervanging vanspiegelsnabeschadiging

Vervanging vanspiegelsnaverwering

Stopcontacten zie: elektriciteit zie:Schakelaars

Stortbak

Onderhoud en reparatie van de stortbak van het toilet, eventueel vervangen van

onderdelen zoals drijver en vlotterkraan

Stucwerk

Herstel van stucwerk (stukadoorswerk) als het loskomt van zijn ondergrond

Herstel van stucwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheid

Herstel vanstucwerk naafstomen vanhetbelang

Tegels

Reparatie en vervanging van wand-en vloertegels na beschadiging

Reparatieaan loszittend tegelwerk

Telefoonaansluiting

Alleonderhoud

Terrassen

Onderhoud enherstel van bij de woningbehorende terrassenen tegelpadenop het gehuurde

Tochtstrippen

Onderhoudenvervangingvan tochtstrippen

Trappen

Onderhoud van trappen en uitvoeren van kleine reparaties zoals het vastzetten in de

muur van een loszittende leuning

Reparaties aanbinnentrappen doorslijtage of verval

Trappenhuizen

Alleonderhoud

Tuinen

Ophoging tuinenenterrassen

Aanlegenonderhoud vangroenvoorzieningenhagen

Erfafscheidingen

Ophoging en reparatie van zelf aangebrachte extra bestrating (min. 2 cm onder het houtwerk)

Vensterbanken

Kleindagelijks onderhoud en reparatie van vensterbanken

Vervanging van vensterbanken als gevolg vanslijtage of ouderdom

Ventilatie zie ook: Mechanische

ventilatie Reparatie van ventilatiekanalen

Schoonhoudenvanventilatiekanalen

Onderhoud,schoonhouden en vervanging van roosters en filters

Verlichting zie: Elektriciteit zie ook:Buitenverlichting

Vlizotrap

Onderhoud en herstel, inclusief hang- en sluitwerk van vlizotrap

Vloeren en vloerafwerking

Onderhoud en herstel van de vloerconstructie en de dekvloer zoals:

- reparatie aan vergane vloerbalken en vloerdelen

- reparatie aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren voor zover eigendom van de verhuurder

Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachtevaste vloerafwerkingen

Reparaties t.g.v. beschadigingen/breuk van vloerafwerking
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Vervolg vloeren en vloerafwerking

Voor het leggen van parket en plavuizen is schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder; voor het

leggen van plavuizen moeten voorzieningen worden getroffen.

Vlotter

Vervanging van de vlotter in de stortbak van het toilet

Volières

Volières mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder

Wanden en wandafwerking

Onderhoud en reparatie van door huurder aangebrachte vaste wandafwerkingen (tegels,

betimmeringen, textiel, etc.)

Anders

Waterleiding

Waterleidingen buiten de woning of tot de meter in de woning

Reparaties aan warm- koudwaterleidingen

Voorkomen van bevriezing

Zonwering

Buitenzonwering mag alleen worden aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van

de verhuurder

H = kosten huurder

V = Kostern verhuurder

S A = Valt binnen Service Abonnement

Bezoekadres :

De Verb ind ing 10

Pos tbus 122

2420 AC Nieuwkoop

Telefoon 0172 - 525100

E-mail: info@wst-nieuwkoop.nl

Internet: www.wst-nieuwkoop.nl
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Reparaties aan stuc- en tegelwerk en betonemail door beschadigingen, gaten, pluggen,

verwijderen behang, krimpscheuren e.d.

Grote scheuren

Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking, zoals schrootjes en granol is

vooraf schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder

Warmtetoestellen

Wanneer deze bij de servicekosten zijn inbegrepen

.

.

.

Wastafel

Onderhoud en vervanging van de wastafel na beschadiging

Herstellennabevriezing

WCzie:Closet

Zwanenhals

Schoonhouden en ontstoppen van de zwanenhals (sifon) onder wastafel en aanrecht

Reparatie en vervanging van de zwanenhals
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