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Informatie en richtlijnen voor de oplevering van woningen en kamers

U heeft de huurovereenkomst opgezegd. Weet u wat er van u verwacht wordt voordat u
straks gaat verhuizen en de woning of kamer moet opleveren aan de verhuurder? In
deze richtlijnen krijgt u daar informatie over.
Hoewel steeds over woningen wordt gesproken, geldt wat hier staat ook voor de
oplevering van kamers.
Na ontvangst van de huuropzegging neemt de verhuurder of de beheerder contact met
u op om de oplevering van uw woning goed te laten verlopen. Met u wordt afgesproken
wanneer er namens de verhuurder door een rapporteur in uw woning een voorinspectie
plaatsvindt. Op een latere datum volgt nog een eindinspectie. Hieronder vindt u een
toelichting op de voorinspectie en
de eindinspectie.

A. VOORINSPECTIE
Wat houdt de voorinspectie in?
Op een afgesproken tijdstip vindt er in uw woning door een rapporteur van de
verhuurder samen met u een voorinspectie plaats. Het is daarom belangrijk dat u bij die
voorinspectie aanwezig bent. Bij de voorinspectie krijgt u van de rapporteur te horen
wat u moet doen om de woning naar behoren achter te laten. Dat kan betekenen dat u
voor het verlaten van de woning nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of
dat u gebreken moet herstellen. Ook is het mogelijk dat u de door u aangebrachte of van
de vorige huurder overgenomen wijzigingen, ongedaan moet maken. Dit alles wordt
door de rapporteur in het voorinspectierapport vastgelegd. Dit rapport moet zowel door
u als door de rapporteur worden ondertekend. U krijgt een exemplaar van dat rapport.
Niet waargenomen gebreken bij de voorinspectie:
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat
nog op de vertrouwde plaats. Daarom is het mogelijk dat de rapporteur niet alles kan
waarnemen en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk
moeten die zaken voor de verhuizing door u wel voor elkaar zijn gemaakt. Als u
veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er
verstandig aan om dat tijdens de voorinspectie aan de rapporteur te melden. Ook als u
twijfelt of bepaalde werkzaamheden wel of niet door u moeten worden uitgevoerd, kunt
u dat het beste aan de rapporteur vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens
de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met
gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u
alsnog moet uitvoeren.
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HOOFDREGEL
De verhuurder hanteert bij de beeindiging van de huurovereenkomst de volgende
hoofdregel: voordat u de woning definitief verlaat, dient u de woning geheel ontruimd
en schoongemaakt op te leveren, in een goede en in de oorspronkelijke staat. De
oorspronkelijke staat is de staat waarin u de woning bij het aangaan van de
huurovereenkomst ontving. Het spreekt vanzelf dat de normale veroudering die de
woning tijdens uw bewoning, ondanks tijdig en goed onderhoud, waaronder
schilderwerk ( verplichte kleur wit) binnenzijde inclusief houtwerk, heeft ondergaan
hierbij buiten beschouwing wordt gelaten.
Deze hoofdregel en de andere regels gelden ook voor bijbehorende voorzieningen zoals
een berging, schuur of garage.
Op deze hoofdregel gelden twee uitzonderingen:
1. Veranderingen die met schriftelijke toestemming van de verhuurder in de woning
zijn aangebracht hoeven niet door u ongedaan gemaakt te worden indien de
volgende huurder ze overneemt en indien ze volgens de verhuurder voor overname
in aanmerking komen. De afspraken die u hierover maakt met de verhuurder en met
de huurder die na u komt, worden vastgelegd in een overname-overeenkomst. Bij de
voorinspectie ontvangt u een exemplaar van die overname- overeenkomst.
2. Daarnaast kunt u met de volgende huurder overeenkomen dat die bepaalde zaken
van u overneemt. U moet daarbij denken aan vloerbedekking, vitrage, gordijnen,
gordijnrails, zonwering e.d. Ook deze zaken moeten in de overname-overeenkomst
worden vermeld. Het is mogelijk dat er op het moment dat u de woning definitief
verlaat nog geen opvolgende huurder is gevonden. Dan kan er dus ook geen
overname-overeenkomst worden gesloten. In zo'n geval geldt de bovenstaande
hoofdregel onverkort!

B. EINDINSPECTIE
De oplevering
Met de rapporteur spreekt u af wanneer de gezamenlijke eindinspectie van uw woning
plaatsvindt. Zo mogelijk wordt deze afspraak bij de voorinspectie al met u gemaakt. Ook
van de eindinspectie wordt door de rapporteur een rapport opgemaakt, dat zowel door
hem als door u wordt ondertekend.
De woonruimte moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en goed
schoongemaakt zijn, inclusief binnenzijde keukenapparatuur, indien dit tot het
gehuurde behoort. Tevens eventuele ventilatie roosters. Dit geldt ook als dat moment
niet precies samenvalt met het tijdstip waarop de met u gesloten huurovereenkomst
formeel eindigt. Alleen de veranderingen en de zaken die door de volgende huurder zijn
overgenomen en die in de overname-overeenkomst staan vermeld, hoeven niet
ongedaan te zijn gemaakt of te zijn verwijderd. Bij de eindinspectie moet u de sleutels
van de woning inleveren.
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Controle op basis van het voorinspectierapport:
Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd
die in het voorinspectierapport vermeld staan. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het
geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dat geldt eveneens voor
zaken die u uit de woning had behoren te verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat herstelwerkzaamheden die u volgens het
voorinspectierapport had moeten verrichten niet zijn uitgevoerd, dan zal de verhuurder
die werkzaamheden op uw kosten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op!
Als er nieuwe gebreken of veranderingen aan het licht komen:
Het kan gebeuren dat ertijdens de eindinspectie schade, achterstallig onderhoud,
andere gebreken of veranderingen aan het lichtkomen die u voor uw rekening
ongedaan had moeten maken en die de rapporteur bij de voorinspectie niet heeft
geconstateerd. Is dat het geval, dan wordt dat opgenomen in het eindinspectierapport.
Het hangt van de omstandigheden af of u nog een korte tijd krijgt om die gebreken
alsnog ongedaan te maken. Als de woning al opnieuw verhuurd is, dan kan de
verhuurder na de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst u geen gelegenheid
meer geven om werkzaamheden in de woning uit te voeren, tenzij de nieuwe huurder u
daarvoor toestemming verleent. Als de verhuurder of de nieuwe huurder u geen
toestemming geven of als u van de geboden gelegenheid geen of een onjuist gebruik
maakt, dan zal de verhuurder zich genoodzaakt zien om de herstelkosten van de
betreffende schade, onderhouds- of herstelwerkzaamheden op u te verhalen.

C. CHECKLIST
Bij deze richtlijnen vindt u een afzonderlijke checklist. Daarin zijn de meest
voorkomende werkzaamheden vermeld die door u moeten zijn uitgevoerd voordat de
eindinspectie plaatsvindt. Op die manier kunt u daar al in een vroeg stadium rekening
mee houden. De lijst is niet uitputtend. De checklist biedt u een handreiking om de
woning te kunnen controleren.
Op het moment van de eindinspectie van de woning of kamer moet deze voldoen aan
de volgende eisen:

C1. Tenzij deze door een opvolgende huurder zijn overgenomen, dienen de
volgende voorwerpen en andere zaken te zijn verwijderd:
1. Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten
vakkundig en netjes zijn dichtgemaakt.
2. Vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil, ondertapijt e.d. de
ondergrond dient egaal en zonder lijmresten te worden opgeleverd.
3. Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en steunen.
Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht.
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4. Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Beschadigingen die hierdoor
ontstaan moeten zijn hersteld.
5. Aanbouwsels en alle andere bouwsels in de tuin en elders. Beschadigingen
die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.

C2. Het gehele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, dient schoon en
leeg te zijn.
C3. Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle
sleutels van de buitendeuren (voordeur, achterdeur, balkondeur, garagedeur,
schuurdeur en/of bergingsdeur e.d.), dus ook de duplicaten, bij de eindinspectie
moeten worden ingeleverd. Sleutels mogen nimmer aan de opvolgende huurder
worden afgegeven!
C4. Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd,
ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte
elektriciteitsvoorzieningen (waaronder draden over vloer of plint) dienen te zijn
verwijderd.
C5. De oorspronkelijke bel moet op de oorspronkelijke plaats zitten.
C6. Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke toestand en een witte kleur te worden
achtergelaten.
C7. Heeft uw woning een tuin, dan moet bij de eindinspectie het oorspronkelijke
aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras aanwezig zijn, zonder kuilen
en netjes gelegd. Ook de tuin zelf dient er netjes uit te zien, zonder kuilen van
weggehaalde struiken of planten.
C8. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt en zonder
beschadigingen te zijn. LET OP: Beschadigde tegels dienen vervangen te worden
door exact dezelfde tegels.
C9. Het tot de woonruimte behorende hang- en sluitwerk dient naar behoren te
functioneren.
C10.Indien de gehuurde woonruimte is voorzien van een individuele centrale
verwarmingsinstallatie, dan dient daarbij aanwezig te zijn: een instructieboekje
of -formulier, een vulsleutel, een vulslang en een ontluchtingssleuteltje.
C11.Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten vakkundig zijn hersteld
of vervangen door eenzelfde exemplaar.
C12.Tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd, moeten
zijn vervangen door gelijke tegels.

D. VERANTWOORDELIJKHEID HUURDER VOLGENS DE WET:
D1. Het witten van binnenmuren en plafonds en het wit schilderen van
binnenhoutwerk, inclusief kozijnen in de juiste verfsoort en zonodig het behangen
van de binnenmuren met wit behang (Let op, ander behang dient eerst verwijderd
te worden);
D2. De voorbereidende werkzaamheden voor de onder D1 omschreven
werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en niet zichtbaar
opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;
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D3. Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte,
waaronder in elk geval loszittende: trapleuningen, deurknoppen en drempels;
elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen;
D4. Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en
vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk
zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde
bevinden, waaronder in elk geval:
- kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
- deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
- vloer- en plafondroosters;
- sleutels van binnen- en buitensloten;
- garnituur voor douche- en toiletruimte;
- garnituur voor de w.c.;
- elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en
computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;
D5. Het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig
olien en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:
scharnieren van deuren, luiken en ramen; sloten enkranen;
D6. Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren
kranen;
D7. Het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van
het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten;
D8. Het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels.
D9. Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden
en vervangen van onderdelen van tecnische installaties, gelegen binnen het
woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voorzover
deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen
specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval:
- Het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
- Het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
- Het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden
van de roosters;
D10.Het aanbrengen en onderhouden van tocht werende voorzieningen, indien
noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige
kosten verbonden zijn;
D11.Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en
vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich
buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk
zijn te vervangen, waaronder in elk geval:
- onderdelen van de brievenbus;
- onderdelen van de buitenlamp;
- onderdelen van de carport;
- onderdelen van de vlaggenstokhouder;
D12.Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze
onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:
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Bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van
het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met
uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het
aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;
- Het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
- Het regelmatig maaien van het gras;
- Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van
opritten, toegangspaden en terrassen;
- Het vervangen van gebroken tegels en zorgdragen voor gelijke tegels;
- Het regelmatig snoeien van heggen, hagen, zodanig dat deze nooit hoger
kunnen worden dan 2 meter;
- Het verwijderen van bomen hoger dan 2 meter (deze zijn verboden en mogen
niet gepland worden)
- Het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
- Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten
erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten
erfafscheidingen;
- Indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen
regelmatig verven of beitsen;
D13.Het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze
voor de huurder bereikbaar zijn;
D14.Het schoonhouden en zonodig ontstoppen, LET OP: geen agressieve middelen
m.b.v. met soda van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het
woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het
hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar zijn;
D15.Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het
schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en
ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;
D16.Het schoonhouden en voldoende ventileren van het woonruimtegedeelte van het
gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten;
D17.Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten 1x per
maand, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde
onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
D18.Het bestrijden van ongedierte, voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte
geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;
D19.Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor
de huurder bereikbaar zijn;
D20.Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
D21.Het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten
verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is;
D22.Het legen van zink- en beerputten en septictanks.
-
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