
WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 

ZAV

Zelf Aangebrachte Veranderingen



Uw eigen thuis

De woning die u huurt van Woningstichting Woensdrecht moet vooral uw woning 
zijn. Formeel gezien zijn wij natuurlijk eigenaar, maar wij vinden het belangrijk dat 
u de woning beschouwt als uw eigen huis. Omdat wonen persoonlijk is, krijgt u 
van ons de ruimte om aanpassingen te doen in de woning. Wij zorgen dan voor 
zaken als groot onderhoud en bepaalde reparaties. In deze brochure leggen we 
graag uit hoe we er samen uw thuis van kunnen maken.
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U mag zelf aan de slag!
Als huurder bent u al gewend om uw eigen behang uit te zoeken en de muren en plafond verft u in 

de kleuren die u mooi vindt. Maar u mag meer in uw woning veranderen. Een nieuwe keuken of een 

dakraam plaatsen bijvoorbeeld. Wij hebben er geen bezwaar tegen als u dergelijke aanpassingen 

aanbrengt, het moet tenslotte vooral uw thuis zijn.

Voordat u aan de slag gaat, moet u wel weten welke spelregels Woningstichting Woensdrecht heeft 

opgesteld. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de huurder na u de dupe wordt van een slecht uitge-

voerde klus in uw woning en natuurlijk hebben wij als verhuurder de verantwoordelijkheid voor de 

technische staat van de woning.  

Als uitgangspunt bij het zelf veranderen van uw woning geldt dat u vooraf doorgeeft wat u wilt  

veranderen en hoe u dat wilt doen. Wij kunnen u dan advies geven zodat de verandering later aan 

alle voorwaarden kan voldoen. Die voorwaarden hebben betrekking op de kwaliteit en bijvoorbeeld 

bouwvoorschriften of vergunningsregelingen. 
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Even overleg, wel zo slim!
U hoeft niet voor alle veranderingen in uw woning toestemming te vragen aan ons, maar het is wel 

verstandig om vooraf uw ideeën voor te leggen aan onze technische opzichter.  Meestal is dat nog in 

uw voordeel ook. Onze mensen hebben door hun ruime ervaring meestal waardevolle aanvullingen.

 

Voor grotere veranderingen (nieuwe badkamer of keuken, aanbouw in de tuin, wegbreken of juist 

plaatsen van binnenmuren enzovoorts) is toestemming wel verplicht. Dit geldt ook voor aanpassingen 

aan de buitenzijde van de woning zoals rolluiken, zonneschermen en schotelantennes.

 

De opzichter kan u bijvoorbeeld vertellen hoe het zit met veiligheidsaspecten en of u een vergoeding 

krijgt voor de aangebrachte veranderingen als u de huur opzegt. 

Daarnaast is het mogelijk dat er op termijn grootschalige renovatie ingepland is of dat er nieuwbouw-

plannen zijn. Vraagt u dit altijd bij ons na. Het kan teleurstelling voorkomen, wanneer u van plan bent 

een kostbare investering te doen. 
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Onze spelregels
Het is natuurlijk belangrijk dat u veilig woont in een woning die technisch in orde is. Dat is ook onze 

verantwoordelijkheid. Daarom hebben we voor het zelf klussen spelregels opgesteld waaraan ieder-

een, die zelf in zijn huis aan de slag gaat, zich moet houden. 

• De aanpassing moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Woningstichting Woensdrecht, de eisen 

 van de gemeente (vergunningen), de nutsbedrijven (gas, water en elektra) en de brandweer. 

 

• Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten worden uitgevoerd door een erkende  

 installateur. Er moet een keuringsrapport aanwezig zijn. 

 

• De verandering moet veilig zijn en aan de veiligheidseisen voldoen.  

 

• De woningaanpassing mag niet leiden tot hinder voor buren of omwonenden. Een parketvloer of 

 een plavuizenvloer is bijvoorbeeld toegestaan (behalve in appartementen), maar u moet wel  

 maatregelen treffen om te voorkomen dat uw buren geluidshinder ondervinden.  

 

• Alle kosten, risico’s en eventuele verzekeringen van de aanpassing zijn voor uw rekening. 

 

• In sommige woningen bevindt zich nog asbest (bijvoorbeeld in rioleringen). Dit kan geen kwaad 

 tenzij u dit asbest zelf gaat verwijderen of bewerken. Bent u van plan iets te verbouwen in uw huis, maar  

 bent u er niet zeker van of u met een asbesthoudend materiaal te maken heeft, neem dan contact  

 op met onze technische opzichter. 

 

• Tot slot: uw woningaanpassing mag niet de verhuurbaarheid van de woning in gevaar brengen.  



6

Over welke zaken hebben we 
het dan?
Bij het aanpassen van de woning maken we een verschil tussen onroerende zaken en roerende zaken.

Onroerende zaken zijn veranderingen die je niet gemakkelijk, zonder schade of hak- en breekwerk, 

kunt weghalen. Denk hierbij aan een dakraam of dakkapel, keuken, badkamer of tegelvloer.  

Roerende zaken zijn kort gezegd alle andere veranderingen. Een lamp aan het plafond, gordijnen of 

lamellen voor de ramen, planken in een inbouwkast zijn hier voorbeelden van.

Onroerende zaken die door vorige huurders zijn aangebracht en welke in de woning zijn achter- 

gebleven (omdat ze in goede staat verkeren en voldoen aan de voorwaarden) kunnen qua kleur of 

uitstraling misschien niet helemaal uw smaak zijn. U treft bijvoorbeeld een balkenplafond aan, terwijl 

u liever een egaal plafond heeft. Als kandidaat huurder krijgt u daarom een voorlopige toewijzing van 

de woning. Als er te veel zaken zijn die afwijken van de persoonlijke voorkeur, dan mag de woning 

alsnog geweigerd worden. Als de woning wordt geaccepteerd, dan doet u dit in de staat waarin 

deze zich bevindt. Woningstichting Woensdrecht voert geen werkzaamheden uit om uw persoonlijke  

wensen te realiseren.



Onroerende zaken
In een aantal situaties maakt de zelf aangebrachte verandering de woning meer waard. Niet alleen 

voor uzelf, maar ook voor Woningstichting Woensdrecht.

We hebben uitsluitend de volgende wijzigingen aangemerkt als een verbetering:  

• Uitbreiding huurwoning 

• Bouw van garage/carport of vrijstaande berging 

• Aanbrengen van een centrale verwarmingsinstallatie 

• Een slaapkamer maken op zolder 

• Aanbrengen van HR++ warmte isolatieglas 

• Aanbrengen van een vaste trap naar de zolder 

• Plaatsen van dakkapellen 

 

Risico en onderhoud aan de zelf aangebrachte veranderingen zijn voor rekening van de huurder. Bij 

het einde van de huurovereenkomst moeten de veranderingen in een goede staat worden overgedra-

gen aan Woningstichting Woensdrecht. 

WEL OF GEEN VERGOEDING?
In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding. Bij het vragen van toestemming/

advies hoort u gelijk van ons of dit het geval is. Bij het bepalen van de vergoeding kijken we naar de 

afschrijftermijn en de kosten die u heeft gemaakt. U dient natuurlijk de facturen van materialen en/of 

werkzaamheden door een officieel bedrijf aan ons te overleggen.

U krijgt de vergoeding, onder bepaalde voorwaarden, bij het verlaten van de woning. Er wordt dan 

gekeken naar de staat waarin de verandering zich bevindt, de periode dat deze door u is gebruikt en 

de kosten die u heeft gemaakt. 
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Er kan in twee gevallen een uitzondering worden gemaakt waardoor de vergoeding direct na afronding 

van de werkzaamheden kan worden gegeven. Dit betreft het vervangen van een keuken of badkamer. 

 

Hierbij is het belangrijk dat: 

• de huidige voorziening volgens onze onderhoudsplanning al vervangen had moeten worden, maar 

 dit (nog) niet is gebeurd. Dit houdt in dat u, of de voorgaande huurder, schriftelijk bericht van ons 

 heeft ontvangen over geplande vervanging, waarbij aan ons schriftelijk kenbaar is gemaakt dat op  

 dat moment van vervanging werd afgezien. 

• onze technische opzichter de situatie vóór, eventueel tijdens en ná de werkzaamheden heeft  

 kunnen beoordelen.

• de vergoeding maximaal gelijk is aan het bedrag wat in onze onderhoudsplanning begroot is. De 

 bedragen kunnen variëren, afhankelijk van de grootte van de keuken of badkamer. 

 Voor een keuken is het bedrag maximaal e 1.000,- 

 Voor een badkamer is het bedrag maximaal e 3.000,- 
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MAXIMALE VERGOEDING
Het totaalbedrag van de vergoedingen is gebonden aan een maximum van e 4.500,-. U ontvangt nooit 

meer dan dit maximum, ook niet als u meerdere verbeteringen heeft aangebracht. Ook in het verleden 

aangebrachte voorzieningen waarvoor Woningstichting Woensdrecht schriftelijk toestemming heeft 

verleend kunnen, als aan de voorwaarden is voldaan, onder het vergoedingensysteem vallen.  

Natuurlijk kijken we of de ingediende rekeningen redelijk zijn gezien de aangebrachte aanpassing. Het 

indienen van alle rekeningen kunt u doen nadat uw aanpassing klaar is, op dat moment wordt ook de 

eventuele vergoeding vastgesteld (de staat van onderhoud van uw aanpassing blijft wel bepalend of 

u in aanmerking komt voor een vergoeding en de hoogte daarvan). 

WIjZIGINGEN AAN bINNENZIjDE
Als de voorgenomen wijziging voldoet aan de spelregels bent u als huurder vrij om de binnen- 

zijde van de woning naar uw eigen smaak aan te passen zonder voorafgaande toestemming. Wilt 

u bijvoorbeeld nieuwe tegels, dan hoeft u hiervoor geen toestemming meer te vragen. De grotere  

vrijheid van u als huurder gaat gepaard met een grotere verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk 

voor het onderhoud van de wijzigingen en voor de eventuele gevolgen. In het voorbeeld van nieuwe  

tegels is het bijvoorbeeld nodig dat u een aantal tegels (tenminste 1m2) bewaart voor onderhouds-

werken door u of de volgende huurder. 

Als u de woning te zijner tijd verlaat, mag u zelf bepalen of u de wijzigingen wel of niet verwijdert. 

U krijgt hiervoor geen vergoeding. Een wijziging die achter wordt gelaten, moet wel uiteraard wel  

voldoen aan de spelregels en in goede staat zijn. 

Als de aanpassing niet voldoet niet aan de spelregels is er geen sprake van een verandering 

in uw woning, maar van schade. U moet de verandering in dat geval terugbrengen in de staat  

zoals deze was bij aanvang huur, voordat u de sleutel inlevert. Wij kunnen dit ook voor u doen, maar 

dan worden de kosten hiervan aan u doorberekend.



Roerende zaken  

Voor het aanbrengen van roerende zaken, zoals vloerbedekking, gordijnen en andere, makkelijk te 

verwijderen zaken is geen toestemming nodig.  

 

Het betreft zaken die zo persoonlijk zijn, dat wij ze niet kunnen accepteren bij einde van de huurover-

eenkomst. Er is een uitzondering: als de nieuwe huurder die zaken van u wilt accepteren, mag u ze 

achterlaten. De overname moet door de huurders onderling geregeld worden. 

 

Als u de huur heeft opgezegd ontvangt u daarvan een bevestiging. Daarbij treft u ook een voorbeeld 

overnameformulier aan waarop u de roerende zaken die overgedragen worden kunt vastleggen en  

ondertekenen, samen met uw nieuwe huurder. U dient op het overnameformulier duidelijk te  

specificeren wat wordt overgedragen. Bij de eindinspectie controleert onze opzichter het overname-

formulier. 

 

Het onderhoud van veranderingen die door de vorige huurders zijn aangebracht, komt voor rekening 

van de nieuwe huurder. Welke veranderingen dat zijn, wordt in een overeenkomst bij aanvang van de 

huur vastgelegd en door huurder en verhuurder ondertekend.  

 

Uiteraard heeft u zelf de mogelijkheid om het afwerkingniveau van de huurwoning te wijzigen. Als u  

vertrekt hoeft u wijzigingen die aan de spelregels voldoen en in goede staat zijn niet ongedaan te  

maken. 
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Tot slot
PROjECTMATIG ONDERHOUD
Vertonen de veranderingen slijtage als gevolg van normaal gebruik en is Woningstichting  

Woensdrecht verantwoordelijk voor de standaardvoorziening, dan heeft u recht op vervanging. Wij 

doen dit echter pas als het onderhoud van de woning op de planning staat. Als voorbeeld: u heeft een 

andere keuken geplaatst. Als de woning een onderhoudsbeurt krijgt en vervanging van de keuken is 

hierin opgenomen, dan kunt u zelf de oude keuken verwijderen. Woningstichting Woensdrecht levert 

en plaatst in deze situatie een nieuwe standaardkeuken.

 

VERZEKERING
U krijgt de verantwoordelijkheid om de voorziening zelf te verzekeren. Het is dus raadzaam na  

aanbrenging van een voorziening te controleren of uw verzekering (met name het onderdeel huurder- 

belang) nog wel voldoende dekking geeft. 

GESCHILLENREGELING
Tot slot willen wij u er op wijzen dat u, als u het niet eens bent met de beslissing van de opzichter van 

Woningstichting Woensdrecht over de aanpassingen of verbeteringen, u dit kunt voorleggen aan de 

beoordelingscommissie Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). Schrijf hiervoor binnen drie werk-

dagen een brief waarin u uitlegt waarom u het niet met de beslissing van de opzichter eens bent. 

 

De commissie bezoekt uw woning en doet binnen drie weken een bindende uitspraak over de beslis-

sing van de opzichter. Wordt u door de beoordelingscommissie in het ongelijk gesteld dan krijgt u 

alsnog de gelegenheid om de aanpassing binnen vijf werkdagen te verwijderen.  

 

De beoordelingscommissie bestaat uit de directeur van de woningstichting, een lid van de Huurders 

Belangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW), en een lid van de klachtencommissie  

Woningstichting Woensdrecht. 
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WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 

Aanvraag vergunningen:

Beoordelingscommissie ZAV:

Gas, elektra en water:

Gemeente Woensdrecht

Loket: Bouwen & Wonen

Huijbergseweg 3, 4631 GC  Hoogerheide

p/a Postbus 54, 4630 AB  Hoogerheide

Erkende installatiebedrijven

Nuttige adressen

Kantoor

Jan van der Heijdenstraat 14

4631 NH  Hoogerheide

Tel  0164 - 613313

Fax 0164 - 612116

E-mail info@wswoensdrecht.nl

www.wswoensdrecht.nl

Postadres

Postbus 54

4630 AB  Hoogerheide


