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Onderhoud aan 
uw huis. 
Wie doet wat?
EEN HANDIG OVERZICHT VAN WIE WAT ONDERHOUDT AAN UW WONING
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Inleiding over
Onderhoud ABC
U vindt hier een lijst die wij het  
Onderhoud ABC noemen. Alle zaken die  
in huis onderhouden moeten worden, staan 
in alfabetische volgorde benoemd. Naast 
ieder onderdeel staat een letter. Staat er 
een 'V' van verhuurder dan is Woongroep 
Marenland verantwoordelijk voor het herstel 
en onderhoud van dit onderdeel. Als er een  
'H' van huurder staat, dan bent u verant-
woordelijk voor het herstel en onderhoud 
van dit onderdeel van uw woning.
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A
Afvoeren
Herstellen van de afvoerleiding  
van wastafels, douche, gootsteen  
en dergelijke t.g.v. slijtage.

Ontstoppen van afvoeren in keuken,  
douche en toilet tot aan de standlei- 
ding of het hoofdriool (doorgaans 
± 4 m.).

Vervangen van afvoerstoppen met  
bijbehorende kettingen.

B
Behang
Behangwerk in de woning.

Boiler
Periodiek onderhouden en het 
verhelpen van storingen indien de 
boiler eigendom is van Woongroep 
Marenland.

Brievenbus
Onderhouden en herstellen van  
de centrale brievenbussen.

Vervangen van brievenbussloten.

Het gangbaar houden en  
controleren van deze zaken.

Repareren en zonodig vervangen  
van brievenbus in eigen voordeur.

C
Centrale antenne
Bekabeling en eventuele extra  
gerealiseerde aansluitpunten tot  
en met de meterkast.

Aanschaffen, vervangen of herstellen 
van snoeren en extra aansluitpunten 
vanaf de door Woongroep Marenland 
gerealiseerde aansluitpunten en de  
kosten voor het verkrijgen van een 
aansluiting en het handhaven 
daarvan.

Centrale verwarming (individueel)
Periodiek onderhouden en verhelpen  
van storingen van individuele cv’s,  
indien de cv-installatie eigendom is  
van Woongroep Marenland.

In bedrijf stellen van de individuele  
cv na onderhoudswerkzaamheden.

Bijvullen en ontluchten individuele cv.

In bedrijf stellen (resetten) van  
de individuele cv na uitval.

Vervangen van batterij in  
thermostaat.

Ontluchten radiatoren.

D
Dak
Onderhouden en/of herstellen  
van dakpannen, en andersoortige  
dakbedekkingen, dakdoorvoer,  
dakgoten en dakluiken.

Deurbel
Vervangen en herstellen van bellen 

onderhoud verhuurder
onderhoud huurder
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en belinstallaties van gemeen- 
schappelijke toegangsdeuren. 

Vervangen en/of herstellen van  
beldrukkers, mechanische bellen  
en beltransformatoren door  
slijtage.

Repareren en vervangen van bel-
drukkers, mechanische bellen en 
beltransformatoren niet behorende 
tot een gezamenlijk bellentableau.

Batterijen van draadloze deurbellen.

Deuren
Herstellen of vervangen van hout-
werk van buitendeuren bij houtrot 
of slijtage.

Schilderwerk buitenzijde 
buitendeuren.

Schilderwerk binnendeuren en  
binnenzijde van buitendeuren.

Deuropener
Onderhouden en herstellen van 
(elektrische) deuropeners indien 
deze eigendom zijn van Woongroep 
Marenland. 

Douche – Zie sanitair.

E
Elektriciteit
Vervangen en/of herstellen van  
schakelaars, wandcontactdozen  
en licht ophangpunten door  
slijtage.

Vervangen en/of herstellen  
van lichtpunten.

Vervangen van elektrische bedradin-
gen, met uitzondering van de door 
huurder aangebrachte uitbreidingen.

Vervangen van aardlekschakelaars.

Vervangen van zekeringen en de 
houders daarvan.

Vervangen of herstellen van niet 
functionerende en beschadigde 
schakelaars, wandcontactdozen  
en licht ophangpunten.

G
Garage
Herstellen van het mechanisme  
en sluitwerk van een kanteldeur 
indien de garage eigendom is van 
Woongroep Marenland.

Onderhouden vloeren en wanden  
en hang- en sluitwerk in garage 
indien de garage eigendom is van 
Woongroep Marenland.

Gasinstallatie
Onderhouden en vernieuwen van  
de gasleidingen in de woning.

Het vervangen van de gaskraan.

Onderhouden en vernieuwen van  
de gasslang met Giveg keur.
Zonder schriftelijke toestemming  
van Woongroep Marenland is het niet  
toegestaan veranderingen aan te bren-
gen aan de gasleiding en de gaskraan.

Gevel
Onderhouden en herstellen van 
buitengevels, met inbegrip van het 
voegwerk.
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Schilderwerk aan de buitengevels.

Glas
Vervangen van buitenbeglazing door 
thermische breuk of door slaan (valt 
onder de glasverzekering).

Vervangen van beglazing binnen  
uw woning (valt onder de glas- 
verzekering).

Glasbewassing van gemeenschap-
pelijke ruimten en/of onbereikbaar 
glas van appartementen  wordt door 
Woongroep Marenland uitgevoerd.

Vervangen van spiegels in de  
badkamer.

Gootsteen- zie afvoer

Goten
Herstellen en vervangen goten als 
gevolg van slijtage.

Bij verstopping (laten) schoonmaken 
van goten en hemelwaterafvoeren.
 

H
Hang- en sluitwerk
Repareren en zonodig vervangen  
van scharnieren, deurkrukken, 
sloten en sluitingen van alle deuren, 
vaste kastdeuren en ramen van het  
gehuurde inclusief algemene ruimten 
door slijtage, mits geplaatst door 
Woongroep Marenland.

Bijstellen en smeren van scharnieren, 
ladegeleiders, deurkrukken, sloten 
en sluitingen van alle deuren, vaste 
kastdeuren, vaste inrichting (incl. 
keuken) en ramen van het gehuurde.

Laten bijmaken van sleutels van 
een beveiligd sluitplan. De kosten 
zijn voor rekening van de huurder.

Op verzoek van de huurder 
toegang verschaffen tot de woning, 
inclusief benodigde reparaties, als 
dit door toedoen van de huurder 
niet mogelijk is. Dit wordt door 
Woongroep Marenland uitgevoerd  
op rekening  van de huurder
(bijvoorbeeld bij vergeten sleutels). 

K
Kasten
Repareren, onderhouden en ver-
vangen van kastplanken van vaste 
kasten en keukenkastinterieurs.

Keuken
Repareren en vervangen van 
aanrechtblokken, aanrechtbladen, 
keukenkastjes, deurtjes en 
scharnieren door slijtage.

Bijstellen en smeren van scharnieren 
en sluitingen van keukenkastjes.

Keuken inbouwapparatuur
Herstellen en vervangen. 

Kozijnen en ramen – 
Zie ook Hang- en sluitwerk.
Schilderwerk aan de buitenkant van 
de buitenkozijnen en buitenramen.

Vervangen en/of herstellen van 
het houtwerk van buitenkozijnen, 
buitendeuren en buitenramen 
door slijtage.

Schilderwerk van alle 
binnenkozijnen.
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Schilderwerk aan de binnenzijde van 
de buitenkozijnen en buitenramen.

Functionerend houden van  
condens-afvoeren bij enkel glas.

Repareren of vervangen van  
uitgewaaide ramen.

Kranen
Vervangen en/of herstellen van  
tapkranen en mengkranen, met  
inbegrip van het vervangen van 
kraanleertjes en/of binnenwerk  
door slijtage.

L
Lift en liftinstallatie
Onderhouden en herstellen liften  
en liftinstallaties.

M
Mechanische ventilatie
Repareren en herstellen van 
de mechanische ventilatie.

Onderhouden van de centrale  
afzuiginstallatie. 

Schoonhouden van ventilatie- 
en afzuigroosters.

O
Ongediertebestrijding
Bestrijden en verdelgen van  
boktorren en faraomieren.

Verwijderen van wespennesten in  
en aan de woning.

P
Paden/terrassen
Ophogen en vernieuwen van 
terrassen en paden  die bij de  
woning horen. 

Ophogen en vernieuwen van  
gemeenschappelijke paden die  
bij een wooncomplex horen.

Planchet – Zie sanitair.

Plinten
Vervangen, vastzetten en herstellen.

R
Raamkozijnen – 
Zie kozijnen en ramen.

Regenpijp – Zie ook goten.
Ontstoppen van regenwater- 
afvoeren. 

Riolering – Zie ook afvoeren.
Herstellen van riolering en 
huisaansluitingen na verzak- 
king of vervanging na slijtage. 
Mits de verstopping niet 
(aantoonbaar) door de huurder 
zelf is veroorzaakt. 

Ontstoppen van galerijafvoeren.

Ontstoppen van balkonafvoeren.

Schoonhouden van  
balkonafvoeren.

Rookmelders
Batterijen van rookmelders 
vervangen.
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S
Sausen
Sausen en witten van plafonds  
en wanden in de woning.

Sanitair
Ontkalken en schoonhouden van  
closetpot.

Ontkalken en schoonmaken van 
kranen.

Vervangen en/of herstellen van  
closetpotten, wastafels of lavetten 
door defect of breuk.

Vervangen en/of herstellen van  
drijvers in de reservoirs door  
slijtage.

Vervangen en/of herstellen van  
lekkende closet- en stortbakaan-
sluitingen door slijtage.

Vervangen en/of herstellen van  
de hoekstopkranen en stortbakken  
door slijtage.

Vervangen van wc-bril door slijtage.

Vervangen en/of herstellen van 
douchestangen, handdouches,  
doucheslangen en wastafelstoppen, 
ophangpennen, koppelstukken en 
kraanuitlopen door slijtage, mits  
aangebracht door Woongroep  
Marenland.

Schoonhouden van sifons.

Vervangen van planchetten.

Scharnieren – 
Zie hang- en sluitwerk.

Schilderen
Schilderwerk aan de 
algemene ruimten (o.a. hal 
en verkeersruimten) aan de  
binnenkant van het gebouw.

Schilderwerk aan de buitenkant  
van de woning en wooncomplexen. 
Zie ook – kozijnen. 

Schilderwerk binnenzijde van de 
eigen woning. 

Schoonhouden
Schoonhouden van algemene 
ruimten, trappenhuizen en hallen 
(tenzij in de huurovereenkomst is over-
eengekomen dat Woongroep Marenland 
hiervoor verantwoordelijk is, zal 
Woongroep Marenland ervoor zorg 
dragen. De kosten worden dan 
verrekend via de servicekosten).

Verwijderen van in de woning 
achtergelaten huisraad of andere 
voorwerpen, na huurbeëindiging.

Schoorsteen
Herstellen kanaal, voegwerk e.d.

Schoonmaken van rookgasafvoer- 
kanalen van individuele centrale  
verwarmingsinstallatie.

Schoonmaken van rookgasafvoer- 
kanalen van collectieve centrale  
verwarmingsinstallatie.

Schuren/schuurtjes
Onderhouden daken en buiten- 
schilderwerk, mits eigendom van 
Woongroep Marenland.

Onderhouden binnenzijde en binnen-
schilderwerk. Voor het zelf plaatsen/
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bouwen van schuurtjes heeft u toestem-
ming van Woongroep Marenland nodig. 

Schutting
Onderhoud en/of vervanging van  
de schutting die standaard  bij de  
woning hoort.

Sifons – Zie sanitair.

Spiegels – Zie glas.

Stopcontacten – Zie elektriciteit.

Stortbak – Zie sanitair.

Stucwerk
Herstellen stucwerk indien het 
stucwerk loskomt van de ondergrond 
en indien oorspronkelijk aangebracht 
door de verhuurder.

Herstellen na beschadiging door 
zelfwerkzaamheid.

Herstellen van krimpscheuren, 
kleiner dan 1,5 mm.

T
Tegels
Vervangen van beschadigde  
wand-, vloer- en/of vensterbank-
tegels, indien deze beschadiging  
door de huurder is veroorzaakt.

Tochtstrippen
Vervangen of aanbrengen van  
tocht-profielen (alleen aan  
gevelkozijnen).

Trappen
Onderhouden en vernieuwen van  
trappen, trapleuningen en hekken 

in de woning na slijtage bij normaal 
gebruik.

Het vastschroeven van trappen,  
trapleuningen en hekken in uw  
woning.

Tuinen 
Eerste aanleg van een gemeenschap-
pelijke tuin bij in gebruikname van 
een wooncomplex.

Inrichting en onderhoud van 
individuele tuinen, incl. snoeien 
van bomen, struiken en heesters, 
ongeacht door wie en wanneer  
aangeplant. 

Herstellen van tuinhekken en  
windschermen.

Herstellen van privé aangelegde  
bestrating.

Onderhoud van gemeenschappelijke 
tuinen, niet publiekelijk toeganke-
lijke tuin/groen. Deze kosten worden 
betaald via de servicekosten. 

Onderhoud van gemeenschappelijk,  
publiekelijk toegankelijke tuin/
groen.

V
Vensterbank
Herstellen of vervangen venster-
banken door normale slijtage en 
veroudering.

Ventilatie
Onderhouden van ventilatiekanalen.
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(Laten) schoonhouden van venti-
latiekanalen van niet mechanische 
ventilatie. Voor zover bereikbaar 
voor huurder.

(Laten) onderhouden en schoon-
houden van roosters en filters 
van de mechanische en WTW  
ventilatie. 

Ventilatieroosters in de ramen/
kozijnen schoonmaken en eenvoudig 
gangbaar houden.

Ventilatieroosters in de ramen/ 
kozijnen vervangen.

Verlichting
Herstellen of vervangen van de 
verlichtingsarmaturen van algemene 
ruimten zoals trappenhuizen,  
boxgangen, hallen en portieken.

Vervangen van buizen en starters in 
de gemeenschappelijke ruimten en 
aan de buitengevel van de woning.

Vervangen van lampen in de  
gemeenschappelijke ruimten. 

Vervangen van verlichting in de  
woning en aan de buitengevel van  
de woning. 

Vloeren
Reparatie van vloerbalken, delen  
en luiken (constructief).

Repareren beschadigingen/breuken 
in de afwerking van de vloer.

Egaliseren van vloeren, onderhouden 
van de afwerkvloeren.

Aanbrengen/onderhouden  
van vloerbedekking, plavuizen 
en parket. 

Onderhouden en herstellen  
vloerconstructies en dekvloeren in 
gemeenschappelijke ruimten.

Reparaties tbv verwijderen zelf  
aangebrachte vloerbedekking. 

Verwijderen van (gelijmde)  
asbesthoudende vloerbedekkingen.

W
Wastafels – Zie sanitair.

Waterleiding
Herstellen van waterleidingen.  
Voor zover eigendom van Woongroep 
Marenland.

Ontdooien en/of herstellen van  
bevroren waterleidingen. 

Woningaanpassingen gehandicapten
Onderhouden en vervangen  
woningaanpassingen gehandicapten.  
Dit is mede afhankelijk van afspra-
ken die individueel zijn gemaakt  
met bijvoorbeeld de lokale overheid.

Z
Zonwering
Onderhoud en vervanging van de  
zonwering, mits geplaatst door  
Woongroep Marenland.
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CONTACT:

0596 51 91 51

INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

WOONGROEPMARENLAND.NL

BEZOEKADRES

WOONWINKEL:

PROF. CLEVERINGAPLEIN 1 

9901 AZ  APPINGEDAM

AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

POSTADRES:

WOONGROEP MARENLAND

POSTBUS 27

9900 AA APPINGEDAM


