Beknopte richtlijnen voor het achterlaten van de woning
Onderstaande richtlijnen zijn afgeleid van de algemene huurvoorwaarden, welke behoren bij de met u
gesloten huurovereenkomst. Tevens is het Check-In rapport en/of voorinspectie leidend inzake hoe u
de woning dient achter te laten.
Beknopte richtlijnen:
1. Indien zelf aangebracht: De vloerbedekking dient in de gehele woning verwijderd te zijn,
hieronder wordt ook verstaan de onderbedekking.
2. De vloeren dienen vlak, schoon en zonder lijmresten te worden achtergelaten.
3. Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, opgeschilderd
en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte elektra-voorzieningen (waaronder
draden over vloer of plint) dienen te zijn verwijderd.
4. Voor zover een andere bel is aangebracht, dient de oorspronkelijke bel op dezelfde plaats te
zijn gemonteerd.
5. Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke kleur te worden achter gelaten of in de kleur die
door eenmaal te schilderen is terug te brengen in de oorspronkelijke kleur. De oorspronkelijke
kleur is in alle woningen wit.
6. Stickers, posters en plakhaken dienen te worden verwijderd, beschadigingen dienen te
worden hersteld.
7. De gasleiding in de keuken dient te zijn voorzien van een kraan. Indien de kraan uw eigendom
is en word meegenomen, dan dient de gasleiding vakkundig te zijn afgeplugd.
8. Alle lichtpunten dienen te zijn voorzien van kroonstenen.
9. Het oorspronkelijke aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras dient aanwezig te
zijn.
10. De woning en berging dienen leeg en aangeveegd te worden achtergelaten.
11. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt te worden achtergelaten.
12. De wanden dienen voor zover van toepassing behang klaar te zijn.
13. De deuren in de woning en de kozijnen dienen in de oorspronkelijke staat achtergelaten te
worden zonder beschadigingen.
14. Het in de tuin aanwezige groen dient een verzorgde indruk te vertonen, nodig te zijn
teruggesnoeid of verwijderd.
15. Al het in de woning aanwezige hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren.
16. In het tegelwerk aanwezige boorgaten dienen te zijn dicht gestopt op een dusdanige wijze dat
deze niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Eventueel dienen de tegels te worden vervangen.
17. Alle tot de woning behorende voorzieningen dienen in de woningen te zijn en voor zover van
toepassing te zijn gemonteerd.
Het in goede staat achterlaten van de woning is van groot belang in de eerste plaats voor u zelf. Het in
rekening brengen van kosten voor herstel zal plaats vinden op grond van werkelijke kosten. Bijgaand
treft u een indicatie van mogelijke kosten aan.
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Indicatie richtprijzen voor herstel
Bij het niet naar behoren achterlaten van de woning zullen de kosten van herstel bij u in rekening
worden gebracht. Om u een indicatie te geven van welke kosten hiermee gemoeid zijn, volgen
hieronder enige richtprijzen. Dit is geen complete lijst.
Hierbij dient u rekening mee te houden dat er een minimaal bedrag van € 50,- excl. BTW per
werkopdracht als aanloopkosten bij u in rekening wordt gebracht.
1. Verwijderen vloerbedekking los gelegd
Verwijderen vloerbedekking gelijmd + herstellen ondergrond
Verwijderen vloerbedekking asbest aanloopkosten
Verwijderen vloerbedekking asbest houdend
2. Vervangen schakelaar / wandcontactdoos
3. Sauswerk (witte plafonds)
4. Gasleiding afpluggen
5. Straatwerk herstellen
6. Woningen aanvegen c.q. schoonmaken
7. Vervangen binnendeuren
8. Ontkalken sanitair
9. Vervangen douchebeslag met handdouche
10. Vervangen douchemengkraan
11. Verwijderen granol c.q. sierpleisterwerk
12. Verwijderen vloertegels en egaliseren
13. Wandtegels herstellen
14. Beschadigde dekvloeren herstellen
15. Vervangen wastafels, exclusief kranen
16. Vervangen closetpot, excl. Toiletbril en stortbak
17. Vervangen toiletbril
18. Vervangen sanitair zoals Spiegel
19. Vervangen closethouder
20. Vervangen zeepbakje
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De bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen exclusief BTW.
Aan u zullen de werkelijke kosten van herstel worden doorberekend met een minimum van € 50,exclusief BTW.

