Klussen in uw
huurwoning

Handig samen met
Openbaar Belang!
Het is belangrijk dat u zich helemaal thuis voelt in
uw huis. En er met veel plezier woont. Daarom vindt
Openbaar Belang het belangrijk dat u zelf de vrijheid
heeft om uw huurhuis in te delen volgens uw eigen
wensen en smaak. Zodat het helemaal ‘uw’ eigen
huis wordt. In deze brochure vindt u informatie over
de mogelijkheden om zelf de veranderingen aan te
brengen die u graag wilt.
U kunt bijvoorbeeld een dakraam plaatsen, een
gedeelte aanbouwen of een tussenmuur verwijderen
om een grotere slaapkamer te krijgen.
Openbaar Belang biedt u een grote vrijheid om uw
huis zelf te verbouwen en in te richten. Natuurlijk moet
het huis wel aantrekkelijk blijven voor een eventueel
volgende huurder!

Gratis advies bij het klussen
U kunt een adviseur van Openbaar Belang raadplegen
bij alle aanpassingen die u in uw woning wilt
aanbrengen. En het is nog helemaal gratis ook!
Wij beschikken over deskundige mensen die graag
met u meedenken. Zij adviseren en helpen u de beste
oplossingen te vinden.
U weet dan ook zeker dat uw aanpassingen aan alle
eisen voldoen. Daarom raden wij u sterk aan gebruik te
maken van dit gratis advies.

De basisregels
Er zijn vijf voorwaarden voor het zelf aanbrengen van veranderingen:
r %
 FXBBSEFFOEFWFSIVVSCBBSIFJEWBOEFXPOJOH
NPHFOOJFUJOHFWBBSLPNFO
r %
 FWFSBOEFSJOHFOWPMEPFOBBOBMMF XFUUFMJKLF FJTFO
EJFEFPWFSIFJETUFMU MBOEFMJKLF QSPWJODJBMFFO
HFNFFOUFMJKLFPWFSIFJE 

r %
 FWFSBOEFSJOHFOMFJEFOOJFUUPUPOWFJMJHFTJUVBUJFT
r %FWFSBOEFSJOHFO[JKOOFUKFTVJUHFWPFSE XPSEFOHPFE
POEFSIPVEFOFOGVODUJPOFSFOOBBSCFIPSFO
r %FWFSBOEFSJOHFONPHFOHFFOPWFSMBTUWPPS
PNXPOFOEFOWFSPPS[BLFO

Waarde en de verhuurbaarheid van de woning

Veiligheid

6LVOUOBUVVSMJKLBMUJKEXFFSFFOTHBBOWFSIVJ[FO7PPS
IFUWFSIVSFOWBOEFXPOJOHBBOOJFVXFIVVSEFST
TQFMFOWFSBOEFSJOHFOEJFVIFFGUBBOHFCSBDIUFFOSPM
#JKWPPSCFFMEBMTVFFONVVSUVTTFOUXFFTMBBQLBNFST
IFFGUWFSXJKEFSE6XIVJTUFMUEBOFFOLBNFSNJOEFS
0GVIFFGUFFOEBLLBQFMBBOHFCSBDIU

6XWFJMJHIFJE FOEJFWBOVXIVJTHFOPUFO CVSFOFO
PWFSJHFPNXPOFOEFOHBBUCPWFOBMMFT(BEBBSPN
OJFU[PNBBSLOVUTFMFOBBOHBT XBUFSFOFMFLUSJDJUFJUPG
CJKWPPSCFFMEFFONVVSWFSXJKEFSFO(BBMUJKEFFSTUWPPS
FFOHPFEBEWJFTOBBS0QFOCBBS#FMBOHFOTDIBLFMWPPS
EFVJUWPFSJOHFFOTQFDJBMJTUJO

%BUCFÐOWMPFEUEFXBBSEFFOEFWFSIVVSCBBSIFJEWBOEF
XPOJOH8JKSBEFOVEBBSPNBBOBEWJFTJOUFXJOOFOCJK
0QFOCBBS#FMBOHWÓÓSVFFOWFSBOEFSJOHBBOCSFOHU

Wettelijke eisen
8BOOFFSVBMTIVVSEFSFFOWFSBOEFSJOHJOVXXPOJOH
XJMUBBOCSFOHFO IPPSUEF[FUFWPMEPFOBBOEFXFUUFMJKLF
WPPSTDISJGUFO8FIFCCFOIFUEBOCJKWPPSCFFMEPWFS
IFU#PVXCFTMVJU MBOEFMJKLFSFHFMHFWJOH PWFSEF
HFNFFOUFMJKLFFJTFOWBO#PVXFO8POJOHUPF[JDIU PWFS
CSBOEXFFSFJTFOFOPWFSNJMJFVFJTFO
/BUVVSMJKLXJMUVOJFUIFUSJTJDPMPQFOEBUEFEPPSV
BBOHFCSBDIUFWFSBOEFSJOHPQVXLPTUFONPFUXPSEFO
WFSXJKEFSE%BBSPNJTIFUTMJNPNFFSTUFWFODPOUBDUPQ
UFOFNFONFU0QFOCBBS#FMBOH

Onderhoud
Ook een netjes en vakkundig uitgevoerde verandering
hoort u goed te onderhouden. Of het nu gaat om het
regelmatig schoonmaken, technisch controleren of
schilderen.

Overlast
Samen prettig wonen doe je zeker met je buren. Die
horen geen overlast te hebben als u een verandering
in of aan uw woning aanbrengt. Het gaat niet alleen
om geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook om een
verbouwing die ervoor zorgt dat zij geen zonlicht meer
hebben in hun tuin of op hun balkon.
Wij adviseren u uw buren op de hoogte te brengen
van uw verbouwplannen. Zeker als de veranderingen
zichtbaar worden aan de buitenkant van de woning.

Goed om te weten
Het is goed om een aantal zaken te weten:
t 5
 PFTUFNNJOHWSBHFOBBO0QFOCBBS#FMBOHPN
een verandering aan te brengen is niet nodig.
t )FUWSBHFOWBOFFOUFDIOJTDIBEWJFTSBEFOXF
sterk aan.
t %FLPTUFOWPPSIFU[FMGBBOCSFOHFOWBO
veranderingen zijn voor uw rekening.
t %FLPTUFOWBOPOEFSIPVEFOWFSWBOHJOHWBOEF
aanpassingen zijn voor uw rekening.
t 6IFFGUIFUSFDIUBBOHFCSBDIUFWFSBOEFSJOHFOCJKIFU
opzeggen van de huurwoning (als u gaat verhuizen)
te verwijderen. Als de veranderingen voldoen aan alle
voorwaarden, kunt u deze ook laten zitten.
t "BOHFCSBDIUFWFSBOEFSJOHFOEJFABBSEFOOBHFMWBTU
[JKOFOEJFOJFU[POEFSIBLFOCSFFLXFSL[JKOUF
verwijderen, worden na uw vertrek eigendom van
Openbaar Belang.
t )FULBOWPPSLPNFOEBU0QFOCBBS#FMBOHFFO
aangebrachte verandering verwijdert na uw vertrek.
Als de nieuwe huurder de veranderingen wel
graag wil overnemen dan zijn hier mogelijkheden
voor. In deze situatie sluiten de nieuwe huurder en
Openbaar Belang een overeenkomst. Daarin staat
EBUEFOJFVXFIVVSEFSFSWPPSLJFTUEFPOEFSIPVET
en vervangingsplicht voor de aangebrachte
veranderingen op zich te nemen. Deze overeenkomst
maakt deel uit van het huurcontract.

Vergoedingen
%FLPTUFOWPPSIFU[FMGBBOCSFOHFOWBOWFSBOEFSJOHFOJO
EFIVVSXPOJOHFOEFPOEFSIPVETFOWFSWBOHJOHTLPTUFO
[JKOBMUJKEWPPSSFLFOJOHWBOEFIVVSEFS8BOOFFSV
WFSUSFLUVJUEFXPOJOHJTIFU JOCFQBBMEFHFWBMMFO
NPHFMJKL EBU0QFOCBBS#FMBOHVFFOWFSHPFEJOHHFFGU
WPPSEFEPPSVBBOHFCSBDIUFWFSBOEFSJOH
)JFSCJKHFMEFOEFWPMHFOEFWPPSXBBSEFO
r %
 FWFSBOEFSJOHWPMEPFUBBOEFWJKGWPPSXBBSEFO
HFOPFNECJKA%FCBTJTSFHFMT
r %
 FWFSBOEFSJOHJTFFOLXBMJUFJUTWFSCFUFSJOHWBO
EFXPOJOH#JKIFUPQOJFVXWFSIVSFOLBOFFO
IVVSWFSIPHJOHXPSEFOEPPSHFWPFSE PQCBTJTWBOIFU
XPOJOHXBBSEFSJOHTTUFMTFM 
r 8
 BOOFFSVCJKIFUFJOEFWBOEFIVVSBBOTQSBBLXJMU
NBLFOPQFFOWFSHPFEJOH EBOMBBUVEJUNJOJNBBM
UXFFNBBOEFOWPPSIFUFJOEFWBOEFIVVSBBO
0QFOCBBS#FMBOHXFUFO

,PNUVXBBOHFCSBDIUFWFSBOEFSJOHJOBBONFSLJOHWPPS
FFOWFSHPFEJOH[PBMTIJFSOBBTUJTPNTDISFWFO EBO
XPSEUEF[FBMTWPMHUCFQBBME
  &FSTUXPSEUCFSFLFOEXBUEFSFTUFSFOEFMFWFOTEVVS
WBOEFWFSBOEFSJOHJT#JKWPPSCFFMEEBUEF
WPPS[JFOJOHOPHBDIUKBBSNFFHBBU
  7FSWPMHFOTXPSEUCFSFLFOEIPFWFFMHFME
EBU0QFOCBBS#FMBOHPQMFWFSUWJBFFOFYUSB
IVVSWFSIPHJOH
  0QEJUCFESBHXPSEFOEFPOEFSIPVETLPTUFOEJF
0QFOCBBS#FMBOHNBBLUHFEVSFOEFEFSFTUBOU
MFWFOTEVVSJONJOEFSJOHHFCSBDIU)FUSFTUFSFOEF
CFESBHXPSEUBBOVVJUHFLFFSEBMTWFSHPFEJOHWPPS
EFWFSBOEFSJOH
  %FWFSSFLFOJOHWBOEJUCFESBHWJOEUQMBBUTCJK
  EFFJOEBGSFLFOJOHWBOEFIVVS

Wij staan klaar voor
iedereen
Openbaar Belang is er voor alle mensen die
een geschikte huurwoning nodig hebben.
Onze medewerkers helpen mensen graag.
In elke individuele situatie is er serieuze
aandacht voor specifieke wensen en
behoeften.

Openbaar Belang
Binnengasthuisstraat 1
8022 NH Zwolle
Postbus 31

Ook problemen krijgen de juiste persoonlijke
aandacht. Wij zoeken voor iedereen naar de
beste oplossing.

8000 AA Zwollle
Telefoon (038) 45 67 222
info@openbaarbelang.nl
www.openbaarbelang.nl

