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Inleiding 
 
 
In dit onderhoudskader is vastgelegd op welk niveau Oosterpoort haar woningen onderhoudt. Het kader geeft 
duidelijkheid voor Oosterpoort, het KIC, de ketenpartners en de huurders. Duidelijkheid over: 

• Wat men als eigenaar en huurder aan kwaliteit mag verwachten. 

• Hoe men als huurder de woning moet achterlaten. 

• Wat men als KIC of ketenpartner aan werkzaamheden moet uitvoeren. 

• Te gebruiken materialen en verwachte levensduren voor TCO berekening / onderhoudsbegroting. 
(TCO = total cost of ownership = levenscyclus kosten) 

 
 

Toepassingsgebied 
Oosterpoort heeft een strategisch voorraad beleid. Hierin staan per complex de strategieën vermeld. 
Oosterpoort kent de volgende strategieën: basisscenario,  verkoop  en projectstatus. Dit onderhoudskader is 
van toepassing op complexen met de strategie: basisscenario en verkoop. 
 
Bij woningen met de strategie sloop of bij POEA projecten, kan worden afgeweken van  dit onderhoudskader. 
Als er wordt afgeweken van het onderhoudskader moet dit worden vermeld in het fasedocument.  Daarbij moet 
de veiligheid en de functionaliteit zijn gegarandeerd. Op esthetisch of technisch niveau kan het onderhoud 
worden beperkt. Bij deze strategie moet per complex een aangepast onderhoudskader/document komen, 
waarin staat omschreven in hoeverre van dit onderhoudskader wordt afgeweken. 
 
 
Aanverwant beleid 

• ZAV beleid. 
Zelf aangebrachte verandering. Hierin staat wat een huurder zelf aan de woning mag veranderen en 
hoe en wie dit moet onderhouden. 

• Strategisch voorraad beleid. 
Bepalend voor toepassingsgebied van onderhoudskader 

• MJOB 
In het onderhoudskader zijn verwachte levenscycli van bouwdelen opgenomen. Deze zijn mede 
bepalend voor de MJOB. (Moment van ingreep en hoogte van de kosten)  

• Keuzevrijheid 
Bij een aantal onderhoudsingrepen heeft de huurder het recht op een keuze.  

• Huurdersvoorwaarden 
Hoe moet een huurder de woning verlaten.  
Wet besluit kleine herstellingen. 

• Service-abonnement 
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Opbouw 
 
In dit onderhoudskader zijn per bouwdeel de volgende gegevens vastgelegd: 
1. Verwachte levensduur 
2. Onderhoudscycli 
3. Beoordelingskader 

• Algemene aspecten 

• Aspecten woning verlaten  

• Aspecten woning betrekken  

• Eventueel ZAV of verkoop 

• Foto’s ter ondersteuning van beoordelingskader. 
 
 
 
 
 
1  Verwachte levensduur 

 
In dit onderhoudskader zijn van alle significante bouwdelen waarvan de kans reëel is dat ze tijdens de 
exploitatietermijn onderhoud nodig hebben, verwachte levensduren aangegeven. Deze worden gebruikt in de 
MJOB. De aangegeven levensduren geven dus een indicatie na hoeveel jaar het betreffende bouwdeel 
vervangen wordt. 
Voor een aantal bouwdelen in de woning, is het moeilijk een te verwachten levensduur te bepalen. Deze loopt 
per woning sterk uiteen. Om te voorkomen dat onnodig bouwdelen worden vervangen is besloten bij deze 
bouwdelen een  levensduur gelijk aan de exploitatietermijn aan te houden. (∞) Denk hierbij aan: deuren / 
plafonds / hang- en sluitwerk / radiatoren / kranen / stucwerk etc. 
 

 
 

2  Onderhoudscycli 
 
Hier wordt aangegeven wanneer er periodiek onderhoud, schoonmaak, keuring of inspectie plaats vindt. De 
gegevens worden gebruikt in de MJOB. 
 
 
 
3  Beoordelingskader 
 
Het betreffend bouwdeel wordt beoordeeld op: 

• Veiligheid.  (Wet en regelgeving) 
(zoals: gas;  Gasdichtheid, stroom: Aanrakingsgevaar, bouwkundig: Vallende dakpan) 

• Functionaliteit. (Woningwet) 
(zoals: Gaat een raam open, is het dak waterdicht, staat er stroom op de WCD) 

• Technische staat 
Deze moet op complex niveau voldoen aan de NEN 2767 <= 3 
(zoals: houtrot, krakelee in dakbedekking, voegwerk, schilderwerk) 

• Esthetica 
(zoals: algenaanslag op gevelbeplating, tuinonderhoud) 

 
.  

Vooral op esthetisch niveau is een objectieve beoordeling moeilijk vast te stellen. Hier is vaak sprake van een 
grijs gebied. Wat is storend, ernstig of onacceptabel? Als algemeen kader voor esthetica geldt: geen 
verwaarloosde indruk. 
Per bouwdeel zijn criteria vermeld waarop beoordeeld moet worden. Ter verduidelijking zijn bij diverse 
bouwdelen foto’s opgenomen. Per foto is aangegeven of een dergelijke situatie acceptabel is of niet. Zodra een 
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situatie niet acceptabel is, moet er actie ondernomen worden. Dit hoeft niet acuut te gebeuren, maar kan, 
afhankelijk van de situatie, ook uitgesteld worden naar een planmatige onderhoudsbeurt, mutatie of renovatie. 
Bij iedere foto is met een gekleurde cirkel aangegeven of de  
situatie acceptabel is of niet. 
 
 

 
Wel Acceptabel → geen actie 
 

 
 Niet Acceptabel → actie wegplannen  
     ([P] planmatig onderhoud  / [M] mutatie / [R] renovatieproject. ) 
 

 
Niet Acceptabel → actie direct of op zeer korte termijn. 
 
 

 
De keten moet ervaringen en besluiten delen. Daarvoor is het van belang dat zij bij twijfel foto’s maken.  Foto’s 
en standpunt worden in een overleg besproken, vastgesteld en aan het onderhoudskader toegevoegd. Al naar 
gelang de impact voor de MJOB zal het MT van Oosterpoort en KKT hierover worden geïnformeerd, of om 
akkoord worden gevraagd. Dit maakt het onderhoudskader een dynamisch stuk. 
 
 

• Woning verlaten heeft betrekking op hoe een vertrekkende huurder de woning moet achterlaten. 
 

• Woning betrekken  heeft betrekking op hoe een nieuwe huurder de woning krijgt en wat Oosterpoort moet 
doen, niet op wat een nieuwe bewoner  moet  doen. 

 

• Inventarisatiestaat: (niet vermeld als niet van toepassing) 
Soms staat onder het kopje woning betrekken “inventarisatiestaat” met een omschrijving.  Hiermee wordt 
bedoeld dat dit moet worden opgenomen op de inventarisatiestaat van de nieuwe huurder.  
(Het betreft hier geen beoordelingscriteria, maar een werkinstructie.) 
 

• ZAV: (niet vermeld als niet van toepassing) 
Aandachtspunt voor Zelf Aangebrachte Voorziening 

 

• Verkoop: (niet vermeld als niet van toepassing) 
Aandachtspunten als de woning bij mutatie wordt verkocht. 

 
 
 
Als aangetoond kan worden dat schade is ontstaan door verwijtbaar  huurdersgedrag, kan de huurder 
hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

 
 

 
 
Het onderhoudskader wordt beheerd door de afdeling regie van Oosterpoort. Alleen via de afdeling 
regie kunnen er wijzigingen / aanvullingen worden aangebracht. 
Het onderhoudskader wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd door afdeling regie. 
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1. Straat- / Achterpad- / algemene complex  verlichting 
 
Verwachte levensduur 
Masten:    ∞ 
Armaturen: 25 jaar 
Accu noodverl.:   4 jaar 
Lichtbronnen:     4 jaar 
Lichtbr. Noodv.:   2 jaar 
 
Onderhoudscycli:  
Curatief onderhoud:  Bij het vervangen van lampen worden de masten en armaturen beoordeeld.  
 
Beoordelingskader: 
Algemeen: 
- Openbare verlichting aangebracht door en in eigendom van Oosterpoort is aangesloten op:  

- Het netwerk van de gemeente 
- Stroomaansluiting van een huurder. 
Zowel de gemeente als de huurder krijgen hiervoor een vergoeding. De vergoeding van de gemeente is 
vastgelegd in een contract.  De vergoeding voor de huurder is gebaseerd op het stroomverbruik en is 
vastgesteld op € 12,- per jaar per lamp. (pp 2020) De vergoeding wordt per maand betaald.  
 

- Centrale achterpadverlichting wordt niet meer aangebracht. Daar waar dit nu aanwezig is wordt het bij 
verkoop verwijderd of omgebouwd tot individuele achterpadverlichting.  
 

- Bij nieuwbouw en als nodig, individuele achterpadverlichting aanbrengen. (geen armatuur) Huurders 
bepalen zelf wanneer deze aan/uit staat en krijgen geen jaarlijkse vergoeding voor lamp vervangen en 
stroomverbruik. 

 
- Centrale verlichting in complexen blijft wel gehandhaafd. Afrekening van het elektraverbruik vindt plaats 

door Oosterpoort en wordt via de servicekosten bij de huurder in rekening gebracht. 
Als mogelijk worden lampen vervangen door LED lampen. Als hiervoor ook het armatuur moet worden 
aangepast/vervangen, gebeurt dit alleen als het armatuur aan vervanging toe is. 

 
- Huurders mogen ook zelf achterpadverlichting aanbrengen. Het betreft dan een ZAV, die ze zelf moeten 

onderhouden en waarvoor ze geen vergoeding krijgen. 
 
- Als de huurder overlast ondervindt van door Oosterpoort geplaatste straatlantaarns die binnen schijnen, 

kunnen deze deels (op kosten huurder) worden verduisterd. 
 
Woning verlaten 
 
Woning betrekken 
- Als mogelijk, aangesloten straatverlichting aansluiting op openbaar netwerk van gemeente of individuele 

achterpad verlichting aanbrengen. 
 
Inventarisatiestaat 
- Opnemen dat alle verlichtingsarmaturen niet bij het gehuurde horen, m.u.v. algemene complexverlichting 
 
Verkoop 
- Bij verkoop worden straatlantaarns afgekoppeld of in overleg met de gemeente aangesloten op het 

openbaar netwerk. Armaturen op schuurtjes blijven zitten. Koper krijgt geen vergoeding voor stroom en is 
vrij om de verlichting aan/uit te zetten. Als nodig/gewenst bij een aantal van de overige huurwoningen  
individuele armaturen aanbrengen.  
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2. Keermuren 
 
Verwachte levensduur 
Beton:  ∞ 
Metselwerk:  ∞ 
 
Onderhoudscycli 
Zie hoofdstuk 11 
 
Beoordelingskader 
Algemeen: 
- Keermuren worden alleen aangebracht als dit noodzakelijk is voor de veiligheid of functionaliteit. Bij 

functionaliteit moet men denken aan versperren van wegen of opritten, niet het optimaliseren van een 
tuin.  

- Houten bielzen of palen bij voorkeur vervangen voor betonkering  L profiel. I.v.m. onderhoud liever geen 
metselwerk. 

 
Woning verlaten 
 
Woning betrekken 
 
Inventarisatiestaat: Keermuren die niet noodzakelijk zijn voor veiligheid / functionaliteit worden als deze einde 
levensduur hebben bereikt niet meer teruggeplaatst.  
 
Verkoop 
- Vastleggen in verkoop contract dat keermuur gezamenlijk eigendom is en gezamenlijk moet worden 

onderhouden / vervangen. 
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3. Erfafscheiding 
 

Verwachte levensduur 
Hekwerken en poorten metaal:  50 jaar 
Hekwerken en poorten hout: 20 jaar 
Groen:    ∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud. 
Gemeenschappelijk groen: zie tuinonderhoud 
Individueel groen: voor huurder. 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Oosterpoort zorgt bij nieuwbouw voor een minimale zeer eenvoudige erfafscheiding. (BW7 art. 240)  

paaltjes +/- 50cm hoog,  eventueel met een enkel gespannen draad.  Tenzij om redenen voor een andere 
afscheiding wordt gekozen.  

- De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfafscheiding (BW7 art. 240) 
- Huurder mag erfafscheiding aanpassen/vervangen, tenzij deze deel uitmaakt van een beeldkwaliteitsplan. 

Huurder zorgt dan ook voor vervanging en onderhoud. Geldt ook voor mogelijk  ‘groen’ in/aan de 
erfafscheiding. 

- Stenen muren +/- eerste 2m vanaf huis mogen als deze slecht zijn worden afgebroken en i.o.m huurders 
vervangen worden door beplanting of houten scherm. Als huurders hier niet mee akkoord gaan muur 
opnieuw opbouwen. 

- In geval van een beeldkwaliteitsplan kunnen er servicekosten voor gezamenlijk onderhoud bij de huurder 
in rekening worden gebracht. (Voorwaarde: opgenomen in huurcontract / koopcontract) 

- Erfafscheiding op de grens tussen twee woningen is gezamenlijk eigendom van betreffende huurders. 
- Erfafscheidingen mogen aan de voorzijde van de woning niet hoger zijn dan 1 meter. 
- Erfafscheidingen mogen aan de achterzijde van de woning niet hoger zijn dan 2 meter. 
 
Woning verlaten 
- Een erfafscheidingen die gevaar op levert dient hersteld of verwijderd te worden. (moet veilig zijn) 

Als het een gezamenlijke erfafscheiding betreft spreekt Oosterpoort de andere partij hier ook op aan. 
- Groene erfafscheidingen dienen te zijn onderhouden en een verzorgde indruk te maken.  
- Als de erfafscheiding met de buren slecht is en de buren hebben een eigen erfafscheiding (die er 

tegenaan staat) dan slechte erfafscheiding weghalen.  
 
Woning betrekken 
- Slechte erfafscheiding, grenzend aan openbare grond, verwijderen en draad met paaltjes spannen. 
- Penanten die slecht zijn bij mutatie herstellen of weghalen. 
 
Inventarisatiestaat 

- Opnemen dat de erfafscheiding niet bij het gehuurde hoort,  m.u.v. de originele gemetselde afscheiding aan 
woning van +/- 1 meter breed en 2 meter hoog. 

 
ZAV 
- Huurders kunnen gezamenlijk een erfafscheiding plaatsen. Als deze op de erfafscheiding komt te staan is 

deze daarna altijd eigendom van beide huurders. Ook al is deze slechts door 1 huurder betaald. 
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Slechte muur afbreken en i.o.m. 
huurders vervangen voor houtenscherm 
of beplanting. 
In uiterst geval, muur vervangen. 
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4.    Terreinverhardingen algemeen 
 
Verwachte levensduur 
Tegels  42 jaar 
Klinker  42 jaar 
Asfalt  50 jaar 
Zand / grind ∞ 
Beton  ∞ 
 
Onderhoudscycli 
Tegels  14 jaar 
Klinker  21 jaar 
Asfalt  25 jaar 
 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Oosterpoort is verantwoordelijk voor onderhoud aan bestrating van algemene ruimtes. 
- Kopers worden benaderd voor een bijdrage in het onderhoud. Als koper niet wil bijdrage, dan per situatie 

bekijken en eventueel bijdrage afdwingen bij rechter. 
- Achterpaden 

o Onkruid moet door de aangrenzende bewoners worden verwijderd. 
o In het achterpad mogen geen belemmeringen staan. 
o Bewoners moeten heggen/struiken/bomen grenzend aan achterpad onderhouden, zodat er geen 

overlast ontstaat. Denk hierbij aan versmalling van het pad door niet knippen van heggen, 
overhangende takken van bomen en struiken. 

o Kleine oneffenheden zijn acceptabel 
o Struikelgevaar >2 cm dient hersteld te worden 
 

Woning verlaten 
- Als nodig: Struiken/heggen/bomen aan achterpad snoeien  
- Onkruid op “eigen” stuk verwijderen. 
 
Woning betrekken 
 
Verkoop 
- Bij verkoop wordt een deel van het achterpad mee verkocht. In de akte is opgenomen dat koper het 

achterpad moet onderhouden en deel moet nemen aan onderhoudsbeurten die door Oosterpoort worden 
geïnitieerd. Redelijkerwijs. 
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5.  Buitenriolering en drainage 
 

Verwachte levensduur 
Rioleringsbuis:  ∞ 
Drainage:   ∞ 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 

 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Asbest riolering zie asbest beleid 
- Ontstoppen riolering van grondgebonden woningen is voor huurder; eventueel uit te voeren via het 

rioolfonds. 
- Voor rioolontstopping is er een contract afgesloten voor alle woningen.  
- Drainage en zinkputten bij problemen, als mogelijk verwijderen op project basis. 
- Zinkputten dienen door de huurder zelf schoongemaakt te worden. Als niet mogelijk of niet zinvol, dan 

koppelt Oosterpoort HWA net boven maaiveld af d.m.v. een bocht 45gr. 
- Verstoppingen in algemene ruimtes / straatkolken / achterpaden vallen onder het afgesloten 

onderhoudscontract. Huurders kunnen hiervoor rechtstreeks naar het ontstoppingsbedrijf bellen.   
 

 
Woning verlaten 
- Rioolstelsel vrij van verstoppingen. 
 
Woning betrekken 
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6a    Platte Daken 
 
Verwachte levensduur 
Bitumen daken:   32 jaar 
Kunststof daken: 32 jaar 
Zinkwerk:   32 jaar 

 
Onderhoudscycli 
Keuring valbeveiliging volgens wettelijke eisen. 
Periodieke inspectie op vervuiling / gebreken 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Valbeveiliging. Alleen bij daken die men meerdere keren per jaar moet betreden voor o.a. onderhoud aan 

installaties wordt, als nodig, valbeveiliging aangebracht. In alle overige gevallen moet degene die het dak 
betreedt zelf zorgen voor de nodige valbeveiliging.  

- Bij vervangen dakbedekking, bitumen dakbedekking van Wedeflex of Derbigum toepassen. Dak alleen 
met ballast voorzien als dit echt nodig is.  

 
Woning verlaten 
- Balkons en daken die voor huurder veilig toegankelijk zijn, afvalvrij opleveren 
- Platte daken dienen vrij te zijn van voorwerpen van de huurder 
 
Woning betrekken 
- Dakterrastegels moeten heel en aanwezig zijn. 
 
 

Niet om esthetische redenen, maar 
alleen als dit voor TCO noodzakelijk is. 
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6b    Hellende daken 
 
Verwachte levensduur 
Dakpannen  60 jaar 
Golfplaten    50 jaar   
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Mos op daken is toegestaan tenzij dit de technische levensduur significant beperkt of zorgt voor 

verstopping in dakgoten.  
- Dakkapellen worden niet preventief gereinigd. 
- Asbest golfplaten zie asbestbeleid 
 
Woning verlaten 

 
Woning betrekken 
- Dak controleren op beschadigde / kapotte / scheve pannen 
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7.  Gallerijvloeren / balkonvloeren 
Verwachte levensduur 
Beton afwerking: ∞ 
Antislipafwerking: 

 
Onderhoudscycli 
 
 
Beoordelingskader 
 
 
 
 
Xxxx nog in te vullen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Dakramen/lichtkoepels 
 
Verwachte levensduur 
32 jaar 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Standaard 4 pans dakramen: Ubbink Purilan geïsoleerd. 
- Dakvensters: Fakro of Velux. Afhankelijk van bestaande situatie. Bij nieuwbouw Fakro. 
- Afwerking badkamer: kunststof, wit. 
- Afwerking overig: hout gelakt.  
- Huurders kunnen volgens het document “hier kunt u op rekenen” een vergoeding krijgen, als het rolgordijn 

niet meer past. → bij vervanging kiezen voor zelfde type/merk dakvenster. 
 
Woning verlaten 
 
Woning betrekken 
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9. Schoorstenen 
 
Verwachte levensduur 
∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud  
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Bij dak vervanging en/of als schoorstenen slecht zijn, deze bij voorkeur, bij groot onderhoud verwijderen 

tot net onder dakbeschot. 
 
Woning verlaten 
 
Woning betrekken 
- Aansluitopening in kamer/verdieping dichtmetselen en  behang klaar  afwerken. (Zowel horizontale 

openingen in muur/schouw als verticale openingen in plafond) 
(Let op dat het middelste gedeelte nog wel gebruikt kan worden voor het aanbrengen van een 
mechanisch ventilatiekanaal.) 

 
ZAV 
Huurder mag schoorsteenkanalen niet gebruiken voor  ZAV toestellen / leidingen / kabels. 
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10. Hemelwaterafvoer / dakgoten 
 
 
Verwachte levensduur 
Dakgoten zink:         32 jaar 
Dakgoten kunststof: 32 jaar 
HWA zink:         32 jaar 
HWA kunststof:        32 jaar 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud voor gebreken 
Voor dakgoten reinigen geldt:  
- Frequentie Type 1: 1 * per 4 jaar 
- Frequentie Type 2: 1 * per 1 jaar 
- Frequentie Type 3: complex gespecificeerd. 
- Type is gebaseerd op aanwezigheid van bomen / struiken. 
- Op piep indien nodig. 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Dakgoten reinigen wordt op kosten service-onderhoud geboekt. 
- HWA bij woningen in PVC. Projectmatig kan hier op worden afgeweken.   
- HWA bij appartementencomplexen in PVC. Eventueel met stalen onderstuk. Projectmatig kan hier op 

worden afgeweken. 
- Als niet aangesloten op riool/wadi: Geen grindkoffers plaatsen, maar bovengronds afwateren. 
- Maximaal twee reparaties per kunststof HWA. Daarna, vervangen. 
- Bladafscheiders: altijd plaatsen bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw alleen als hier aanleiding toe is. 
- Stankafsluiters: Alleen plaatsen als er risico is op stankoverlast. 
- Bovengrondse afvoergoten in Beek: huurders mogen deze (gemetselde) molsgoot zelf vervangen / 

herstellen. Renovatie wordt complexmatig aangepakt. 
- Als de huurder zelf grote bomen in de tuin heeft staan, dient de huurder ervoor te zorgen dat de goot 

preventief wordt gereinigd.  
- Huurder moet zelf veilig bereikbare goten rondom dakramen schoonmaken. * 
- Huurder moet zelf dakgoten lager dan 3m schoonmaken. * 
- Reparatie dakgoot/hwa aan lage schuurtjes is klein huurdersonderhoud en dus voor huurder. 
- HWA die afvoeren op bezinkput / grindkoffer en niet meer voldoen, deze afkoppelen en op maaiveld lozen 

(incl. tegel onder uiteinde HWA) 
- Dakgoten bij schuurtjes worden bij het vervangen van dakbedekking/dakplaten, indien mogelijk, niet meer 

teruggehangen. 
 
 

* Als huurders hiertoe niet in staat is om dit zelf te doen, kan (als de huurder lid is van het service-  

   abonnement) een opdracht verstrekt worden voor het reinigen van de dakgoten. 
 
Woning verlaten 
- Bereikbare goten en HWA dienen schoon te zijn 
 
Woning betrekken 
- Matig en slechte dakgoten aan schuurtjes weghalen en niets meer terug hangen. 
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11. Gevelafwerking (Metselwerk / voegwerk / betonwerk) 
 
Verwachte levensduur 
Voegwerk: 60 jaar 
Dilatatievoeg 

- Balkons: 8 jaar 
- Gevel 16 jaar 

Metselwerk: ∞ 
 
Onderhoudscycli 
Voegwerk herstel: 8 jaar (in post onvoorzien) 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Openstootvoegen dichtmaken bij 100% spouwvulling isolatie. 
- Bij nieuw voegwerk, bijenbekjes plaatsen. (geen 100% spouwvulling) 
- Knipvoeg e.d. alleen als wettelijk verplicht (monument) 
- Gescheurd lood vervangen of repareren met loodvervanger 
- Kapotte stenen vervangen bij grootonderhoud 
- Losse stenen direct vastzetten. 
- Constructieve scheuren onderzoeken en repareren. 
- Esthetische scheur niet repareren. 
- Mos/algengroei: Bij risico op gevolgschade laten reinigen anders niets doen, tenzij dit vanuit leefbaarheid 

noodzakelijk is. 
- Zout en kalkafzetting is acceptabel. 
- Betonrot herstellen op geschikt moment. (renovatie) 
 
Woning verlaten 
- Gaten dichtzetten van zaken die tegen de muur hebben gezeten. 
 
Woning betrekken 
- Functieloze sparingen in de muur dichtzetten 
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P/R 
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12. Kozijnen / Ramen en buitendeuren (buiten) 
 
Verwachte levensduur 
Hout:      60 jaar 
Kunststof: 32 jaar 

 
Onderhoudscycli 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Vervangen van tochtstrip, tochtborstel brievenbus en tochtborstels zijn voor rekening van de huurder, 

tenzij de tochtstrip vast vanaf fabriek aanwezig is. 
- Nieuw aangebracht hang- en sluitwerk op de buitenkozijnen moeten minimaal voldoen aan SKG ** 
- Bij het vervangen van kozijnen, op basis van een project, is een kleurwijziging mogelijk. Kleurkeuze per 

blok. De huurder kan kiezen uit een door Oosterpoort bepaalde selectie van bij elkaar passende kleuren 
(± 4). De kleur is alleen van toepassing op de deur en een eventuele borstwering. Als van toepassing, 
mag de huurder individueel een voordeur kiezen uit een door Oosterpoort bepaalde selectie (+/- 3)  

- Draaiende delen: standaard draai/kiep naar binnen. 
- Bij glasschade/houtrot, glaslatten aflakken in kleur. 
- Gekromde deuren/ramen > 1 cm herstellen. 
- Reinigen panelen in kozijnen / aan gevel tijdens de schilders cyclus opnemen 

uitvoering is afhankelijk van taakstellende budgetten  
 

 
Woning verlaten 
- Alle ramen, deuren en kozijnen dienen schoon te zijn 
- Stikkers en overige zaken dienen verwijderd te zijn. 
- Kattenluik ter overname of deur (incl. Schilderwerk) vakkundig herstellen / vervangen  

Bij kunststof panelen het paneel vervangen. 
 
Woning betrekken 
- Minimaal 1 sleuteltje voor raamslotjes per vertrek. 
 
Inventarisatiestaat 
- Vermelden hoeveel sleutels aanwezig zijn voor ramen / deuren 

 
ZAV 
- Als er geen zijlicht of glasopening in de deur aanwezig is mag er een spion in de deur aangebracht 

worden. Huurder blijft verantwoordelijk voor de waterdichte aansluiting. 
- Huurder mag in kunststof kozijn niet boren/schroeven/zagen. 
- Huurder mag geen gaten door een houten kozijn boren. (bv voor antenne/stroom kabel) Wel door muur. 
- Huurder mag geen zonwering plaatsen op of tegen de kozijnen, wel op de muur. 
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13. Hang en Sluitwerk  
 
Verwachte levensduur 
∞ 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Nieuw aangebracht hang- en sluitwerk op de buitenkozijnen moet minimaal voldoen aan SKG ** 
- merk: IVANA / Nemef 
- Raamboompjes 

o Bij klepraampjes: raamuitzetter SKG** 
o Bij draairamen: raamuitzetijzer met gaatjes. 
o Sluitkommen zijn niet nodig 
o Automatische raamopener: batterijvervanging + koppeling  is voor huurder 

- Appartementencomplexen 
o Alleen de sleutel die toegang geeft tot de centrale toegangsdeur heeft een certificaat.  

(Mogelijk is er bij oude huurders ook een certificaat op de huisdeur. Bij mutatie is dit niet meer) 
o De huissleutels/schuursleutel  is een standaard cilinder die de huurder zelf kan laten bijmaken.  
o Ieder appartementencomplex heeft een brandweer-sleutelkluis, met daarin de sleutel van de 

algemene toegangsdeur.  (brandweer-sleutelkluis volgens sleutelplan OP) 
o De cilinder/sleutel van de technische ruimte is voor alle appartementencomplexen gelijk. In de 

technische ruimte hangt een sleutelkastje met de sleutels van de overige algemene ruimtes.  
o Nieuwe voordeuren voorzien van een driepuntsluiting 

 
Woning verlaten 
- Alle sloten en scharnieren werkend en schoon achterlaten 
- Geen schilderwerk op deurbeslag. 
- Automatische raamopener (batterij) werkend achterlaten 
- Appartementencomplex: alle sleutels van hoofdtoegangsdeur en postkast inleveren. 
 
Woning betrekken 
- Indien mogelijk opdekslot voordeur vervangen voor insteekslot 
- Lege batterijen automatische raamopener vervangen. 
- Cilinders vervangen voor nieuwe, 6 sleutels per woning. 
- Voordeur/achterdeur gelijk sluitend.  
- Schuur: 

o Als cilinderslot  in schuur → cilinder gelijk sluitend  met voor/achterdeur. 
o Opdek/klavier/hang slot van schuur vervangen. Als eenvoudig mogelijk voor nieuw cilinderslot SKG**, 

anders zelfde soort slot als er zat.  Minimaal 2 sleutels bij opdek/klavier/hang slot. 
- Poort: 

o Als cilinderslot  in poort → cilinder niet perse gelijk sluitend  met voor/achterdeur. 
o Opdek/klavierslot in poort mag blijven zitten. 

- Meterkast buiten de woning: 2 sleutels 
- Bij een appartementencomplex: 

- Centrale toegangsdeur: 3 sleutels 
- Postkast: 2 sleutels. 
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14. Beglazing en ventilatieroosters 
 
Verwachte levensduur 
∞ 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- In ramen worden daar waar nodig,  zelfregulerende roosters geplaatst. Bij voorkeur niet in draaiende 

delen.  (DUCO;  kleur wit) 
- Bediening(stokje) voor roosters alleen plaatsen als de huurders de roosters zonder hulpmiddelen niet 

kunnen bedienen. (> bedieningsclip 1,7 meter) 
- Schoonmaak van roosters is voor huurder. 
- Bij glasherstel, terugplaatsen wat erin zit. Als mogelijk bij voordeuren HR ++ glas. 
- Glasbreuk is voor rekening huurder. Huurder kan hiervoor bij Oosterpoort een glasverzekering afsluiten. 

Dit kan een huurder ook elders doen. 
- Dubbele beglazing die lek is, kan huurder laten herstellen. (glasverzekering!) 
- Veiligheidsglas: Als dit wettelijk  vereist is en indien er gevaarlijke situaties zijn zoals bij een binnendeur 

(zie binnendeuren). 
- Huurders mogen geen folie plaatsen op  buitenbeglazing. 
- Bij vervanging ruit worden de glaslatten wit afgelakt, tenzij de monteur een beter passende kleur voor 

handen heeft.  
 
Woning verlaten 
- Vuile ventilatieroosters (buiten en binnen) schoonmaken. 
- Geen sticker / folie op glas. 
- Alle beglazing dient schoon te zijn 
 
Woning betrekken 
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15.   Zonwering 
 
Verwachte levensduur 
25 jaar 

 
Onderhoudscycli 
 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Zonwering aangebracht door Oosterpoort wordt door Oosterpoort vervangen en onderhouden. 

Schoonmaak van zonneschermen opnemen in de servicekosten alleen als deze erg vervuild zijn.  
 
Woning verlaten 
- Zonneschermen die gemonteerd zijn op kozijnen verwijderen. Deze mogen niet worden overgenomen 

door een nieuwe huurder. Herstel kozijn voor Oosterpoort, tenzij deze na 2012 zijn aangebracht. 
 
Woning betrekken 
 
ZAV 
- Huurders mogen alleen zonwering aanbrengen als zij dit hebben aangemeld bij Oosterpoort. 

Zonneschermen mogen niet op kozijnen worden gemonteerd. Ook mogen er geen doorvoeren in kozijnen 
worden aangebracht.  

- De huurder moet zonwering op eigen kosten verwijderen en weer aanbrengen als dit noodzakelijk is voor 
onderhoud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi62PSwtLvNAhXIIMAKHb34AJwQjRwIBw&url=http://frissvoorzonwering.nl/dienst/uitval-zonneschermen-reinigen/&psig=AFQjCNFFNl4S0QpkHAL1rzllAouRqB-1pw&ust=1466677168409082
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16.   Buitenschilderwerk 
 
Verwachte levensduur 
n.v.t. 

 
Onderhoudscycli 
8 jaar 
 
Beoordelingskader 
Algemeen: 
- Buitenschilderwerk dient uitgevoerd te worden in een lichte keurstelling. Bij planmatig schilderwerk 

donkere kleuren enkele tinten lichter uitvoeren om een cyclus van ± 8 jaar te bereiken (e.e.a. is 
afhankelijk van de ondergrond) 

- Geen transparante lakken die de levensduur van 8 jaar verkorten. 
- Kleurwijziging is mogelijk bij vervanging van het verfsysteem.  (2,5 beurt) 
- Kleurwijziging is ook mogelijk op aandragen van afdeling wijken. Meerkosten voor de kleurwijzigingen 

komen ten laste van het budget van wijken. 
- Een kleurwijziging wordt in overleg met bewoners uitgevoerd. Bewoners kunnen kiezen uit minimaal 3 en 

maximaal 5 door Oosterpoort geselecteerde lichte kleuren, per blok dezelfde kleur. Per woning 1 kleur 
- Alleen deuren en panelen in kleur. 
- De schildercyclus is gebaseerd op 8 jaar. 
- Bij vervanging ruit worden de glaslatten in wit afgelakt, tenzij de monteur een beter passende kleur voor 

handen heeft.  
- Van huurder wordt verwacht dat deze bij het ramenwassen de kozijnen ook schoon maakt. 
 
Woning verlaten 
Ramen en kozijnen gewassen. 
 
Woning betrekken 
 
ZAV 
- Buitenschilderwerk is voor de huurder niet toegestaan. Ook geen beton constructies zoals balkons. Een 

uitzondering hierop zijn de Zelf Aangebrachte Veranderingen en de betonnen bergingen. 
 
 
 
 
 
 

17. Ongedierte 
 

Beoordelingskader 
Algemeen 
- Ongediertebestrijding dat overlast veroorzaakt  is voor huurder.  (bv: ratten, muizen, mieren, vliegen enz.) 

Uitzondering:     
o Ongedierte in de gemeenschappelijke ruimtes is voor Oosterpoort 
o Grote ongedierteplaag met bedreiging voor volksgezondheid is voor gemeente. 
o Wespen overlast in/aan de woning is voor Oosterpoort als de huurder een service abonnement heeft. 
o Steenmarters: Oosterpoot neemt voor zover juridisch mogelijk actie om deze te verjagen. 

- Ongedierte dat schade aanbrengt aan de constructie is voor Oosterpoort. 
- Bij mutatie woning ongedierte vrij opleveren. 
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18. Garages / Schuurtjes. 
 
Verwachte levensduur 
Steen / beton: ∞ 
Hout: 16 jaar 

 
Onderhoudscycli 
Overeenkomstig betreffende bouwdelen 
 
Beoordelingskader 
Algemeen: 
- Garageboxen 

o Zijn en worden niet voorzien van stroom. 
o Bij deur vervanging worden eenvoudige metalen kanteldeuren toegepast. Kleur als bestaand. 

- Berging- en garagemuren worden onafgewerkt opgeleverd. Kleine beschadigingen zijn toegestaan.  
- Vloeren mogen scheuren en basten bevatten en hoeven niet waterpas te zijn. Wel mag men er niet over 

vallen. 
- Nieuwe (prefab) bergingen / tuinhuisje met hellend dak worden niet voorzien van goten en HWA 
- Nieuwe (prefab) bergingen / tuinhuisje met platte daken worden allen voorzien van HWA (afwaterend op 

maaiveld)  
- Dakgoten bij schuurtjes worden bij het vervangen van dakbedekking/dakplaten, indien mogelijk, niet meer 

teruggehangen. 
-  
- Regenwater mag worden geloosd op straatwerk/tuin, tenzij dit bij normale regenval voor ernstige overlast 

zorgt zoals veel water in schuurtje. 
 
Woning verlaten: 
- Extra elektra mag blijven zitten (stand. Is 1 wcd incl. aarde en aansluitpunt voor lichtpunt) als deze veilig / 

schoon / heel is. (en voldoet aan de NEN 1010) 
 
Woning betrekken 
- Slechte HWA en goten verwijderen van prefab bergingen met schuine daken. 
- Bij mutatie moet het schuurtje bij de woning zijn voorzien van een aansluiting voor 1 lichtpunt met 

schakelaar en 1 geaard stopcontact.  
- Als er een bergruimte in de woning is en er een (betonnen) schuurtjes in de tuin staat, dan 

o schuurtje afbreken als deze in slechte staat is. 
o schuurtje laten staan en minimaal onderhouden en later afbreken als kosten te hoog zijn. (Wel 

vermelden op inventarisatiestaat)   
- Matig en slechte dakgoten aan schuurtjes weghalen en niets meer terug hangen. 

 
 

 
 

Afwerking vloer 
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19. Tuinonderhoud 
 
Gemeenschappelijk tuinen. 
Het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen wordt  gefaciliteerd door Oosterpoort (afdeling wijken).  De 
werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door  Oosterpoort geselecteerde bedrijven (ketenpartners). De 
kosten zijn voor 100% rekening Oosterpoort.  Het Tuinonderhoud / de tuininrichting is beperkt. Het geheel 
moet een verzorgde indruk maken en de inrichting is van dien aard dat de onderhoudskosten minimaal zijn. 
Mochten de bewoners een hoger kwaliteitsniveau willen, kunnen de bewoners dit zelf doen. Mogelijk met een 
bijdrage vanuit leefbaarheid. 
Als nodig wordt afgestorven groen vervangen en/of  eventueel gekozen voor een ander assortiment.  

 
Privé tuinen. 
Hoofdregel is dat de huurder verplicht is zijn tuin, erf, oprit en erfafscheiding zodanig te onderhouden dat deze 
onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken. Hieronder valt  in elk geval: 
- aanleg tuin en/of erf. 
- het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde; 
- het regelmatig maaien van het gras 
- het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin, tussen tegels, toegangspaden en terrassen; 
- het vervangen van gebroken tegels;  
- het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen; 
- 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; 
- als de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen. 
- het (tijdelijk) verwijderen van groen en obstakels die onderhoudswerkzaamheden belemmeren. 
 
Niet toegestaan zijn: 
- klimop tegen gevels; 
- aanwezigheid van zwerfvuil; 
- opslaan van goederen in de voortuin 
- opslaan van vuilnis van welke aard dan ook, anders dan in de vuilcontainers; 
- verontreinigen van tuin/schuur en opritten (motorolie ed.); 
- Ondeugdelijke/slecht onderhouden schuttingen en erfafscheidingen 
 

• Bomen,  heesters en heggen 
Het is (wettelijk) niet toegestaan om binnen 50 cm vanaf de (erf-) grenslijn van een buur, heesters of heggen 
te hebben. Voor bomen is dat 2 meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom. Deze 2 criteria 
gelden niet als of: 

• de boom niet boven de erfafscheiding uitkomt (die niet hoger mag zijn dan 2 m); 

• een boom langer dan 20 jaar geleden is geplant. 

• er geen sprake is van overlast. 
Voor het overige geldt dat degene op wiens erf wortels van een ander doorschieten, hij/zij deze mag 
verwijderen. Dit is ook van toepassing op overhangende beplanting, mits de eigenaar gemaand is deze te 
verwijderen (titel 5.4, artikel 42 en 44 BW).  
Voor de hoogte van erfafscheidingen van heggen en hagen geldt achter het huis maximaal 2 meter boven het 
maaiveld en voor het huis maximaal 1 meter boven maaiveld. 
 
Verder gelden ten aanzien van bomen, heesters en heggen de volgende onderhoudsbepalingen. 

• Als de zittende huurder de boom/heester/heg heeft geplant, of deze aantoonbaar als klein heeft 
overgenomen van een vorige huurder, is de zittende huurder verantwoordelijk voor al het onderhouden 
van de boom. Dus ook het groot onderhoud.  

• Als de verhuurder of vorige huurder de boom/heester/heg heeft geplant en de zittende huurder deze niet 
als kleine boom heeft overgenomen,  is de zittende huurder alleen verantwoordelijk voor het klein 
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onderhoud en de verhuurder alleen verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Verhuurder kan ervoor 
kiezen de boom te kappen. 

 
 
Definitie bomen, heesters en heggen 

• boom: een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van min. 10 cm gemeten op een 
hoogte van 1,3 meter boven het maaiveld. Bij meerstammigheid geldt de doorsnede van de dikste stam.  

• heester: is een vertakt houtig gewas dat niet hoger wordt dan 3 meter; 

• heg of haag: is eveneens  een levend, houtig gewas, dat al naar gelang de standplaats of verzorging 
gezien kan worden als omheining en dat al dan niet in een regelmatige cyclus in een gewenste vorm 
wordt gesnoeid. 

• Klein onderhoud: snoeien, harken, controleren op ziektes. 

• Groot onderhoud: kappen of snoeiwerkzaamheden met noemenswaardige kosten.  

• Grote boom/heg/heester:  Als deze niet eenvoudig door de huurder kan worden onderhouden, of niet 
tegen geringe kosten kan laten uitvoeren.  Over het algemeen > 5 meter. 

 
 
Woning verlaten 
- ZAV terras en paden ter overname, anders verwijderen (m.u.v. pad naar schuur, straat en poort). 
- Grote ZAV bomen/heggen/heesters worden tot maaiveld verwijderd op kosten verhuurder, mits 

Oosterpoort kan aantonen dat deze bij aanvang van de huur klein of niet aanwezig waren. Als mogelijk en 
bij beperkte kosten, de wortels wegfrezen. 

- Tuin netjes achterlaten. 
- Klimop tegen gevel verwijderen 
- Bamboe verwijderen 

 
Woning betrekken 
- Een woning dient minimaal verhuurt te worden met opritverharding en staptegels op toegangspaden naar 

voordeur, schuur en achteruitgang. 
- Grote bomen/struiken/heggen tot maaiveld verwijderen.  
- Kleine ZAV bomen/heggen/heesters (<2m), voor en van nieuwe huurder. Vermelden op 

inventarisatiestaat. 
- Waspalen verwijderen. 

 
Inventarisatiestaat: 
- Vermelden of eventuele bomen groot (>5m) of klein (<5m) zijn. Bij kleine bomen is de huurder 

verantwoordelijk voor groot en klein onderhoud. Dit kunnen hoge kosten zijn! 
- Vermelden paden / terras anders dan minimaal niet bij het gehuurde behoren. 
 
 
 
ZAV 

• Huurders mogen bomen, heesters en heggen in de tuin planten, mits ze deze goed onderhouden. Zo 

mogen deze niet te hoog worden en / of overlast veroorzaken. Te hoog is zodanig dat de huurder niet 

meer zelf onderhoud kan plegen. Ook mogen huurders geen snelgroeiende bomen zoals berken, 

populieren, wilgen, sparren en dennen planten. Coniferen  zijn toegestaan mits: deze niet hoger zijn dan 2 

meter en niet breder zijn dan 1 meter. 

• Bomen/struiken/heggen/heesters die te hoog zijn, moeten door de vertrekkende huurder worden 

verwijderd als deze aantoonbaar door hem geplant zijn, of als niet te hoge boom, heester, heg zijn 

overgenomen. 
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20. Wanden (binnen afwerking) 
 
Verwachte levensduur 
∞ 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Brandgevaarlijke muurbekleding: Kurk en kunststof. 
- Haar- en krimpscheuren voor huurder.  
- Krimpscheur metal stud: zie foto.  
- Stukadoorwerk: Inwendige hoeken insnijden, hoekprofielen plaatsen op uitwendige hoeken. 
- Schimmel op muren:   

- Veroorzaakt door huurdersgedrag is voor huurder. 
- Technische oorzaak is voor Oosterpoort. 

- Huurder is zelf verantwoordelijk voor de wandafwerking. Als huurder tussentijds de wandafwerking 
verwijdert, dient deze zelf de ondergrond te herstellen (m.u.v. verzand stukwerk) 

- Gipsplaten wanden mogen niet behangen worden, tenzij deze al behangen zijn. 
 
Woning verlaten 
- Wandafwerking mag blijven zitten als deze: vast zit,  niet brandgevaarlijk, heel, en compleet is.  
- Brandgevaarlijke wandafwerking (kunststof) verwijderen en achter constructie herstellen (m.u.v. 

verzandstukwerk) 
- Behang mag niet los zitten of beschadigd zijn. → verwijderen 
- Spijkers, schroeven en pluggen verwijderen. 
- Schone muur en vrij van nicotine aanslag. Als mogelijk nicotine afwassen en niet overschilderen. 
- Schimmel verwijderen. 
- Meer dan 2 gaten in een tegel worden de tegel vervangen of dicht gevoegd afhankelijk van risico op lekkage 

(voor rekening van de huurder vanaf 2008) 
 

 
Woning betrekken 
- Gaatjes dichtmaken (tenzij verhuurconsulent aangeeft dat dit niet hoeft) en constructieve scheuren 

herstellen. 
- Bergzoldermuren worden onafgewerkt opgeleverd. 
- Doorvoerleidingen in wand verblijfsruimtes met rozet afwerken, tenzij rondom leidingen netjes is afgewerkt. 
- Verzand stucwerk vervangen voor behang klaar stucwerk. 
- Stucwerkwanden behang klaar opleveren 
- Als kalk op muren, dit afsteken en behang klaar opleveren. (Zolder en schuurtjes niet) 
- Grof granol/stukwerk mag blijven zitten. Wordt eventueel onder verhuurbaarheid verwijderd. 
- Gaten in tegelwerk dichtzetten (voegsel) 
- Bij veel gaten in tegelwerk (met risico op lekkage / vochtproblemen) het kapotte tegelwerk vervangen. 
- Als (gedeelte van de wandafwerking) verwijderd is (bv lambrisering) dient de gehele wand behang klaar 

afgewerkt worden. 
 

Inventarisatiestaat 
- Opnemen dat Niet standaard wandafwerking  niet tot het gehuurde behoren. 
 
ZAV 
- Brandgevaarlijke bekleding niet toegestaan. 
- Doorgeefluiken, wielen, binnenraampjes, grof stukwerk en lambrisering is niet meer toegestaan. 

Deze mogen wel bij mutatie blijven zitten als deze voor 2012 zijn aangebracht.  
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Onafgewerkte muur 
muurBehang 

 Behang klaar stukwerk 
(Geschilderd) metselwerk  

Grof stukwerk  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim7cGok4vLAhWDhA8KHZS6BZEQjRwIBw&url=http://www.joostdevree.nl/shtmls/roughcast.shtml&psig=AFQjCNHTTp5ue6BZ0oEsgbqVIDL85_U00A&ust=1456222925830069
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Behang met luchtblazen 

Kurk 
Brandgevaarlijk 

Behang naden laten los 

Afgescheurd behang 
Vertrekkende huurder moet 
van deze wand het behang 
verwijderen. 
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Granol Structuurverf / Spachtelputz 

Veeg stucwerk 
Steenstrips 

Houten wandbekleding 

Kunststof wandbekleding 
Brandgevaarlijk 
Als ZAV moet vertrekkende 
huurder dit verwijderen 

  

 
V/
N 
 

V/
N 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil7NumzbjKAhUFdA8KHSd0CyMQjRwIBw&url=http://te-wierike.nl/vakgebieden/sierpleister&psig=AFQjCNFJWj1mmDrfSS1aESTuAvfmzLjpvg&ust=1453386572711322
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Ruw afgewerkte muur in verblijfsruimte  

  Constructieve Scheur   
muur/plafond 

Metalstud krimpscheur 

 Ruw afgewerkte muur geen verblijfsruimte 

 

Metalstud krimpscheur 
waar stukken eruit vallen 
en in een  verblijfsruimte. 
Plint aanbrengen alleen op 
gescheurde wand, of 
bijwerken en tex leveren. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz6-TnibPKAhUEHw8KHUPXBHUQjRwIBw&url=http://www.klusidee.nl/Forum/ik-heb-een-scheur-in-mijn-muur-wat-nu-t74453.html&psig=AFQjCNGbD5YK1K25Lgn47PI2ARggXDzUDA&ust=1453196722000936
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Krimpscheur bij hoekprofiel 
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V/
N 
V/
N 
V/
N 
   

   

Niet egaal (behangklare) muur in verblijfsruimte 

Niet egaal (behangklare) muur, geen verblijfsruimte 
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Constructieve 
scheur in muur V/

N 

Scheur   muur/plafond 
Verblijfsruimte 

       

 

   

 

Scheur   muur/plafond 
Overige ruimtes 

Constructieve 
scheur in muur 

Constructieve 
scheur in muur 

  

 

 

        

 

        

 
        

 

Als ZAV niet meer toegestaan 
Bij mutatie laten zitten 

Als ZAV niet meer toegestaan 
Bij mutatie laten zitten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYkdK8hbPKAhUCGg4KHbleDWIQjRwIBw&url=http://www.souterrainarchitect.nl/Scheuren.html&psig=AFQjCNGBf5pGvAVkepyzv-bFz3RzK-t2eg&ust=1453195548347444
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.werkspot.nl/opdracht/423504/wegwerken-scheuren-in-muur&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFu9UTCe4FM0aPYHw89Ero5FfyCkQ&ust=1453389078796145
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Gaten in muur;  
opvullen en eventueel rozet 
plaatsen  

Muren op zolder onafgewerkt 

Oude scheur in muur        
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Gaten in muur < 10 mm 

Gaten in muur > 10 mm 
1mm 

M 
 

 Bij mutatie dichtmaken  
(tenzij verhuisconsulent aangeeft dit niet te doen) 

 

M 



 

37 
 

  

Vochtprobleem 
oplossen bij mutatie 

 

 
 

 
Vochtprobleem 

Opmerking algemeen: 
Door huurdersgedrag → huurder informeren 
Constructief → probleem oplossen 

Lekkage in (kelder)muur. 

 

 

Schimmel   (in kelder). 
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Vochtprobleem  

 

Door huurdersgedrag → huurder informeren 
Constructief → probleem oplossen 

 

 

Vaste kastenwand → In sommige 
woning een standaard voorziening. 

M 
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M 
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21. Schouwen / Open haarden 
 
Verwachte levensduur 
n.v.t. 

 
Onderhoudscycli 
n.v.t. 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Een afvoer/rookkanaal van Oosterpoort mag niet door een huurder voor een ZAV gebruikt worden. 
 
Woning verlaten 
- Kanaal laten zitten als deze asbesthoudend materiaal bevat. 
 
Woning betrekken 
- Schouwen en open haarden zo veel mogelijk afbreken. Eventueel vloer aanhelen (vloerbedekking klaar) 
- Kanaal laten zitten als deze asbesthoudend materiaal bevat. 
- Kanaal nabij inspectieluikjes op BG en 1e verdieping dichtmetselen en afstuken, zodat huurder deze niet 

meer kan gebruiken. Let op dat het onderste gedeelte (onder het dak) nog wel gebruikt kan worden voor 
het aanbrengen van mechanische ventilatie. 

- Gedeelte van schouw dat blijft zitten, behang klaar opleveren. 
 
ZAV 
Nieuwe schouwen zijn niet meer toegestaan. 
Bij een aanleggen van een hout/gaskachel moet er een eigen door een erkend installateur 
rookgasafvoerkanaal worden aangebracht. Dit mag niet door een bestaande schouw, rookgasafvoerkanaal of 
schoorsteen van Oosterpoort lopen. 
 
 
 
 

 
Openhaard: 
Verwijderen bij mutatie 
(eventueel deels verwijderen) 

M 

 

M 

 
Schouw: 
Verwijderen bij mutatie 
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M 

 

Schouw onderste helft weghalen. Rest 
stucen. Tegelvloer laten liggen. Schouw 
dicht storten. 
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22. Plafond 
 
Verwachte levensduur 
∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 

 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Brandgevaarlijke plafondbekleding: Kurk, zachtboard, firetdoek en kunststof. 
- In een verblijfsruimte zijn een beperkt aantal basaltpitten toegestaan. (Foto’s worden later toegevoegd) 
- Huurder is zelf verantwoordelijk voor de overgenomen plafondafwerking. Als huurder tussentijds de 

plafondafwerking verwijdert, dient deze zelf de ondergrond te herstellen (m.u.v. verzandstukwerk) 
- Haar- en krimpscheuren voor huurder.  
- Schimmel op plafond:   

o Veroorzaakt door huurdersgedrag is voor huurder. 
o Technische oorzaak is voor Oosterpoort. 

 
Woning verlaten 
- Plafondafwerking mag blijven zitten als deze vast zit, brandveilig, heel, en compleet is. 
- Brandgevaarlijke en kapotte plafonds verwijderen. Oosterpoort herstelt plafond. 
- Spijkers, schroeven en pluggen verwijderen. 
- Huurder moet plafond wit opleveren. 
- Schoon plafond en vrij van nicotine aanslag. Als mogelijk nicotine afwassen en niet overschilderen. 
- ZAV verlichting verwijderen, tenzij aangenomen mag worden dat deze veilig is en dat deze wordt 

overgenomen als ZAV door nieuwe huurder. 
- Schimmel verwijderen 
 
Woning betrekken 
- Gaatjes dichtmaken en constructieve scheuren herstellen. Krimpscheuren voor huurder. 
- Zolderplafonds worden onafgewerkt opgeleverd. 
- Alle brandgevaarlijke plafonds verwijderen en ondergrond vlak afwerken (Gips of stukwerk). 

Dus geen plafond eronder aanbrengen! 
- Als nodig, doorvoer in plafond afwerken met rozet. 
- Als kalk op plafond, dit afsteken en saus klaar opleveren of een nieuw (gips) plafond aanbrengen. 
- Als een nieuw plafond wordt aangebracht:  

o Als mogelijk het oude plafond verwijderen. 
o Plafondplinten aanbrengen. 
o Plafonds van gipsplaat (ronde kant) op houten of MS-profiel achter constructie.  
o Schroefgaten dichtzetten 

- Texwerk is voor huurder. (Uitzondering: bij badkamerrenovatie plafond schimmelwerend texen) 
- Schimmelplekken schoonmaken en behandelen. Eventuele oorzaak weghalen. 
  
Inventarisatiestaat 
Vermelden dat weggewerkte bekabeling, trafo’s en verlichtingsarmaturen niet tot het gehuurde behoren. 
 
ZAV 
- Brandgevaarlijke plafonds zijn niet toegestaan. 
- Overige plafonds die na 2018 zijn aangebracht, zijn toegestaan als deze bij mutatie weer worden 

verwijderd, en het oorspronkelijke plafond heel en egaal wordt opgeleverd. 
- Plafond moet wit blijven 
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Kalk op plafond 
Afsteken en stuken, of nieuw plafond eronder aanbrengen. 

Waterschade 
Plaatselijk repareren. (plaatselijk afsteken, plek isoleren, bijspuiten) 
Schilderwerk voor huurder.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMk932_LLKAhVCHA8KHQg9DnMQjRwIBw&url=https://www.werkspot.nl/opdracht/755950/kalklaag-verwijderen&psig=AFQjCNGQwO-JCjNZc9cKsk_b6XbJ0Q3Ypg&ust=1453193265872208
http://www.wandenplafondspuiten.nl/waterschade-plafond-herstellen/
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MDF plafond  
Let op ingebouwde electra. 
Dit moet veilig zijn en behoort niet tot het gehuurde! 

Schrootjes plafond 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0un6kbPKAhXCXw8KHT5kCoMQjRwIBw&url=https://www.werkspot.nl/opdracht/1229243/schrootjes-verwijderen-en-plafond-opnieuw-stuken&psig=AFQjCNFSmT8SBWmMxoLfn-DHP2rqcwr75g&ust=1453198910609771
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Opgedroogde vochtplekken 
Isoleren. Overig schilderwerk voor huurder. 
 

 

 

 

 
Balkjes plafond. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAi8OLl9nKAhWHoA4KHTVBDcUQjRwIBw&url=https://www.werkspot.nl/project/18107/schilderen-balkenplafond-deurne&psig=AFQjCNGG2sGLTQEL6cYHPJOfWMwg0mJ35g&ust=1454505948040925
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Kunststof plafond 
ZAV: Vertrekkende huurder/zittende huurder eruit halen. 
         Oosterpoort nieuw plafond aanbrengen. 

Doorvoer in plafond 
Bij mutatie rozetten 
aanbrengen 

Polyurethane nep houten balk 

 

 

 

 
Zachtboard plafond 
Eruit halen (niet weg timmeren!)  
en nieuw plafond aanbrengen. 
  
Bij mutatie en bij projecten 

M/
P 

 

M 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip3bPGk7PKAhUDlA8KHcaIDAcQjRwIBw&url=http://vannieffonderhoud.nl/&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNHCYWqst18pNuRabC9cdsVMROJ8vg&ust=1453199329989236
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Ernstige schimmel. 
Als technische oorzaak: oplossen en plek behandelen 
Als huurders gedrag: huurder hierover informeren. 

 

M 

Brandgevaarlijk plafond verwijderen. 
Onderliggend plafond herstellen. Bij 
voorkeur stuken, anders een gips plafond 
aanbrengen. 

 

 

Houtwolcementplaat is brandveilig, maar 
wordt standaard verwijderd bij mutatie en 
vervangen voor gipsplaten plafond. 
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23. Vloer 

 
Verwachte levensduur 
∞ 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Plinten worden bij nieuwbouw niet meer aangebracht. Veel huurders verwijderen namelijk de plinten en 

leggen laminaat/PVC met bijpassende plinten. 
- De huurder moet er voor zorgen dat het kruipluik van de kruipruimte altijd bereikbaar is. Het eventueel 

verwijderen van parket, vloerbedekking, tegelvloer e.d. is voor de huurder. 
 
Woning verlaten 
- Losse vloerbedekking ter overname anders verwijderen.  
- Asbest verdachte vloerbedekking wordt door Oosterpoort onderzocht. Als blijkt dat dit asbesthoudend is 

verwijderd Oosterpoort de vloerbedekking in de overige situaties dient de huurder dit te doen.  
- Vloer leeg en schoon achterlaten, lijmresten verwijderen. 
- Vastzittende tegelvloer/grindvloer/houtenvloer  mag blijven liggen als deze heel is, anders er uithalen en 

egaliseren. 
- Gelijmde PVC vloerbedekking mag ter overname blijven liggen als deze heel en vlak is. 
- Plinten: 

o Als per ruimte alle plinten aanwezig dan plinten laten zitten. 
o Als per ruimte niet alle plinten aanwezig dan: 

➢ Als wandafwerking het toelaat: alle plinten in betreffende ruimte verwijderen, anders 
➢ Ontbrekende plinten aanbrengen. 

 
Woning betrekken 
- Vloerbedekking klaar opleveren. (eventueel egaliseren) Let op hoogte deuren! 
- Bij hoogteverschillen tussen vertrekken, dorpel plaatsen (m.u.v. LLG woningen) 
- Een tegelvloer wordt gezien als een afgewerkte vloer waarop huurder vloerbedekking kan aanbrengen. 
 
ZAV 
- Huurder moet zorgen dat kruipruimte via kruipluik toegankelijk blijft. 
- Vaste vloeren zijn niet meer toegestaan, tenzij de huurder deze bij vertrek verwijdert en de vloer egaal  

(vloerbedekking) klaar oplevert. 
- Tegelvloer is alleen toegestaan in badkamer en toilet. 

 
  

P
/ 
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Tegellijmresten op vloer 

M
/ 

Oneffen tegel ondervloer 
Overname nieuwe huurder of (eruit halen en) egaliseren 

M
/ 
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24. Kruipruimte 
 
Verwachte levensduur 
 ∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Een kruipruimte moet voldoende geventileerd zijn, tenzij hiervoor redenen zijn om dit niet te doen. 
- Water in de kruipruimte is toegestaan als dit: 

o Geen schade kan veroorzaken aan leidingwerk en vloerconstructie. 
o Geen invloed heeft op leefklimaat in de woning. 
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25. Binnendeuren 
 
Verwachte levensduur 
 ∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Binnendeuren hoeven niet afsluitbaar te zijn. Behalve toilet, badkamerdeur en meterkast.  
- Deuren zonder deurkruk (inbouwkasten/luiken) voorzien van magneetsluiting of mechanische sluiting. 
- Badkamerdeuren moeten bij vervanging volledig afgelakt worden. Beide kanten + rondom.  
- Bij deurvervanging alleen deuren zonder glas plaatsen, tenzij dit volgens bouwbesluit problemen geeft met 

hoeveelheid lichtinval.  
- Vervangen van tochtstrippen en tochtborstels is voor rekening van de huurder. 
- In een ruimte mag verschillend hang en sluitwerk zitten.  
 
Woning verlaten 
- Deuren met gaten scheuren op kosten van of door huurder laten repareren. 
- Deuren waar verf ernstig is beschadigd, of deuren waar op is geschreven of getekend, op kosten van of 

door huurder laten schilderen of vervangen (goedkoopste optie).  
- Beschadigingen ontstaan door een klink van naastliggende deur is niet voor vertrekkende huurder. 
- Hang en sluitwerk verf vrij en schoon. 
- Stickers + lijmresten verwijderen 
- ZAV deuren en hang en sluitwerk mogen blijven zitten als deze veilig, heel en functioneel zijn. 
 
Woning betrekken 
- Kleine beschadigingen toegestaan.  
- Harmonicadeuren van Oosterpoort: als mogelijk/gewenst verwijderen en vaste (schuif) deur plaatsen. 
- In een vertrek mogen verschillende soorten deuren, hang en sluitwerk zitten. 
- Opening onderkant deuren maximaal 3 cm van onafgewerkte vloer. 
- Binnendeuren met slot, voorzien van sleutel of blindschild plaatsen. 
- Alle binnendeuren zonder veiligheidsglas en doorvalgevaar vervangen voor dichte deuren of 

veiligheidsglas plaatsen.  
 
ZAV 
- Geen deuren zonder noodzakelijk veiligheidsglas. Bij mutatie deur van noodzakelijk veiligheidsglas 

voorzien of een andere deur door huurder laten plaatsen. 
 
Zie tevens : hoofdstuk passend wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M Bij mutatie bijwerken door of op 
kosten van vertrekkende huurder  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijhcj8kNnKAhUFIA8KHQFED9kQjRwIBw&url=https://www.werkspot.nl/opdracht/737102/binnendeuren-en-deurkozijnen-schilderen&psig=AFQjCNEUI7miaWGKaMUOgiBJefR_z8sv9Q&ust=1454504275617752
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M 

Bij mutatie vervangen  
op kosten vertrekkende huurder. 

Glas in bovenlicht dichtgemaakt  

M 

Deur voorzien van 
veiligheidsglas of vervangen 
voor dichte deur als dit ivm 
lichtinval mogelijk is. 

 

 
Deur herstellen of vervangen 

Beschadigt kozijn 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifx4-YktnKAhXCXw8KHQQYDSwQjRwIBw&url=https://www.werkspot.nl/opdracht/1106696/gat-in-kunstof-deur-repareren&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNEU8KeeDRYw1ID9hOXpwXzfvOMQgQ&ust=1454504580115407
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Zwaar beschadigde deur 
Licht beschadigde deur 

Beschadigde opdekdeur 
bijwerken om grotere 
schade te voorkomen. Afwijkend 

Hang en sluitwerk 
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Houtworm 
Dorpel vervangen 

Deur kiert,  
maar sluit wel goed. 

Deur Sluit niet goed. 

Hefboomeffect plint deur. 
Plint aanpassen of 
deurstopper plaatsen. 

Blazen in deur (vocht) 
Deur vervangen 
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Verf op hang en 
sluitwerk 
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25.  Trappen 
 
Verwachte levensduur 
∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Leuningen / traphekjes moeten aanwezig zijn en op alle punten goed vast zitten. 
 
Woning verlaten 
- Huurder moet alle trapafwerking weghalen of overdragen. 
- Kurk van trap verwijderen. Mag niet als ZAV worden overgenomen. 
- Lijmresten moeten grotendeels zijn verwijderd.  
- Asbest trapbekleding laten liggen, wordt door OP verwijderd. (bij trappen is dit zeer zelden het geval) 
 
Woning betrekken 
- Vloerbedekking klaar opleveren. 
- ZAV trap moeten voldoen aan alle wettelijke eisen 
 
  

Lijmresten op trap 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4grmPkNnKAhWGLA8KHctLBpAQjRwIBw&url=http://www.appartement-leegruimen.nl/zo-werken-wij/bezemschoon-opleveren.html&psig=AFQjCNEk18sJ54gSYl7WSVjV4FWifCgEMQ&ust=1454503988130273
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS_4Duj9nKAhWCIA8KHZR5Dv8QjRwIBw&url=http://www.biedplaats.nl/klus/72257-lijmresten-verwijderen-van-houten-trap-13-treden&psig=AFQjCNEk18sJ54gSYl7WSVjV4FWifCgEMQ&ust=1454503988130273
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Lijmresten op trap 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijwfbUg9nKAhUGCw8KHWuuBgEQjRwIBw&url=https://www.werkspot.nl/opdracht/38439/verwijderen-lijmresten-vloerbedekking-trap&psig=AFQjCNEgeoJ0gKBpkyx5m95dwtGkkcvwxQ&ust=1454500740944566
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRgI3-g9nKAhXFnQ4KHT7lALQQjRwIBw&url=http://www.biedplaats.nl/klus/72257-lijmresten-verwijderen-van-houten-trap-13-treden&psig=AFQjCNEgeoJ0gKBpkyx5m95dwtGkkcvwxQ&ust=1454500740944566
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Beschadigd behang, door schilderwerk. 
Behang van betreffende muur door 
vertrekkende huurder verwijderen. 

26.  Schilderwerk (binnen) 
 
Verwachte levensduur 
n.v.t. 

 
Onderhoudscycli 
Bij woning: n.v.t. 
Bij algemene ruimte: 12 jaar 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Huurder is verantwoordelijk voor binnen schilderwerk. 
- Kunststof kozijnen, ramen en deuren mogen niet worden geschilderd. 
- Tegels en keukenkastjes mogen niet worden geschilderd.  
- Radiatoren mogen alleen met radiatorlak worden geschilderd en alleen in de kleur RAL 9016  (gebroken wit) 
 
Woning verlaten 
- Muren, deuren plafonds, kozijnen etc. moeten vet- en nicotinevrij worden opgeleverd. 
- Kleurstelling plafonds: wit 
- Kleurstelling  muren en deurenafwerking is niet van belang. 
- Als huurder tegels of keuken toch heeft geschilderd moet hij de deurtjes vervangen of de restwaarde van 

de keuken betalen. (resterende verwachte levensduur €50,- / jaar voor keuken  € 4,- per jaar / m2 
tegelwerk. Uitgaande van een levensduur van 22 jaar) 

- Geen verf op schakelmateriaal/stopcontacten en hang/sluitwerk. 
- Tex alleen op muren. 
 
Woning betrekken 
- Gaten in muren en plafonds zijn dichtgemaakt en worden niet bijgeverfd. 
 
ZAV 
- Geen tex op radiatoren en houten/kunststof delen  
- Alleen radiatorlak op radiatoren Ral 9016. 
 

Niet schokkende muurschilderingen. 
Huurder kan de muur overschilderen 
of behangen. 
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Donker en niet egaal 
schilderwerk 

Naad tussen houtwerk. 
Huurder kan dit na het schuren kitten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ4ovxk9nKAhXFHw8KHY82AjkQjRwIBw&url=http://www.klusidee.nl/Forum/is-het-mogelijk-om-te-behangen-op-hoogglans-geverfde-muren-t88399.html&psig=AFQjCNFTeggx6tGPn3WhmuYDDjwFLmBgwQ&ust=1454505087965520
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27.  Verwarming 
 
Verwachte levensduur 
CV ketel + toebehoren: 18 jaar 
Radiatoren:  ∞ 
Leidingen:  ∞ 

 
Onderhoud cycli 
2 jaarlijks   

 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Merk ketel: Remeha, Nefit, Intergas, Vaillant 
- CW klasse: CW4  
- De volgende temperatuur dienen per ruimte gehaald te worden: (buitentemp -10oC) 

(uitgaande dat in betreffende ruimte een radiator aanwezig is) 
o Woonkamer 20°Cr (22°C bij senioren woning) 
o Keuken 20°C 
o Badkamer 22°C 
o Slaapkamer 20°C 
o Hal  18°C 
o Overloop 18°C 
o Berging 15°C    (in de woning aanwezig) 

 
- Bij CV-ketel vervangen: 

o Als geen warmwater aangesloten, procedure starten voor aansluiting warmwater. 
o Bij verplaatsen ketel, oude gaten in vloer, muur en dak dichtmaken en oud leidingwerk verwijderen. 

De maximale wachttijd voor alle soorten tappunten, met uitzondering van het bad en de 
(vaat)wasmachines, wordt in het VEWIN werkblad 4.4 A gesteld op 35 sec. Binnen deze tijd 
dient het water aan het tappunt een temperatuur te hebben van 70% van de maximum 
watertemperatuur. 

o Voor eventueel aanwezig asbest, zie asbest beleid 
o Standaard:  thermostaat, rookgasafvoer, expansievat vervangen. Als niet nodig,  

minderprijs berekenen. 
o Kranen en radiatoren controleren op lekkage. Lekkende kranen vervangen. 

 
- Vroegtijdig vervangen van de CV ketel, op verzoek van zittende huurder, kan alleen plaatsvinden: 

o Als de reparatiekosten niet verantwoord zijn; (kosten reparatie > restwaarde) 
o Als er voldoende budget beschikbaar is. 
o De installateur de restwaarde van de ketel vergoedt. (per jaar restwaarde, 5% korting) 
o Vanuit het project energie (initiatief bij KIC). 

 
- Divers 

o Bij een lekkage van de inlaatcombinatie-CV komen de kosten van het waterverbruik voor 100% voor 
rekening Oosterpoort, tenzij huurder nalatig is geweest. 

o Leidingwerk zoveel mogelijk uit zicht en op logische plekken. Desnoods afstemmen met 
verhuisconsulent / KIC. 

o Radiatoren worden alleen vervangen als zij niet meer functioneel zijn, of esthetisch niet meer 
voldoen. 

o Kleine beschadigingen of lichte roestvorming is voor huurder. 
o Op badkamer en toilet gegalvaniseerde radiator plaatsen. 
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• Contractonderhoud: 
Bij het twee jaarlijks onderhoud moet tevens de gasleiding op gasdichtheid worden gecontroleerd 
(d.m.v. drukmeting) en bij woningen waar de gasleiding aangetast kan zijn door corrosie moet de  
leiding visueel worden geïnspecteerd. (Vooral aantasting door vocht in kruipruimte. 
 

 
Bepaling restwaarde:  
Definities: · 
Installatiejaar Jaar van plaatsing van de CV-ketel in de woning 
Nieuwprijs Aankoopprijs en installatiekosten CV-ketel incl. BTW incl. alle appendages binnen 1 meter 

van de ketel + rookgasafvoerkanaal. 
 
Tabel: restwaarde  

Leeftijd Restwaarde Leeftijd Restwaarde 

0-1 € 1.200,=   9-10 €  300,= 

1-2 € 1.100,= 10-11 €  275,= 

2-3 € 1.000,= 11-12 €  250,= 

3-4 €    900,= 12-13 €  200,= 

4-5 €    800,= 13-14 €  150,= 

5-6 €    700,= 14-15 €  100,= 

6-7 €    600,= 15-16 €    75,= 

7-8 €    500= 16-17 €    50,= 

8-9 €    400,= 17 - ouder €      0,= 
Tabel CV (prijzen incl. BTW) 

 
Woning verlaten 
Radiatoren niet laten schilderen. 
Vulslang CV aanwezig en compleet 
Handleiding CV installatie bij de ketel 
Onderhoudskaart / sticker 
Als geen cv aanwezig, woning vloerbedekking vrij opleveren. 
 
Woning betrekken 
Controle op lekkende radiatorkranen en radiatoren, als nodig deze vervangen. 
Controleren op aanwezigheid vulslang en gebruikshandleiding. 
Aanwezige gashaarden en (close-in)boilers incl. leidingwerk (voor zover mogelijk is) verwijderen. 
Als niet aanwezig een Cv-installatie aanbrengen en warmwater aansluiten op CV. 
Handleiding Thermostaat  (als niet eenvoudig) 
 
ZAV 
Klokthermosstaat is niet standaard en als aanwezig, ter overname aan nieuwe huurder.  
CV-ketel mag niet door een huurder worden vervangen.  
CV-ketel/installatie wordt alleen bij mutatie overgenomen als deze: 

o Aantoonbaar goed onderhouden is 
o Minimaal CW-4 
o Werkt, niet lekt, voldoende capaciteit radiatoren/leidingen. Beoordeling installateur 
o Vergoeding: 

▪ Volgens taxatie installateur, maar maximaal restwaarde zie tabel CV.  
▪ Leidingen/radiatoren maximaal € 300,-  (beoordeling KIC/installateur) 
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Slecht passend en niet netjes 
aangebracht leidingwerk. 
Wat is er hier slecht aan? 
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Bij mutatie  
CV slang afkoppelen 

M 

 

Radiator schilderen of vervangen. 
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Inspectie 

• KCC maakt inspectie bon voor Kerkhoff 

• Kerkhoff inspecteert installatie en geeft een 
akkoordverklaring af. 

• Huurder tekent akkoordverklaring 

• Kerkhoff geeft de getekende  verklaring af bij 
Oosterpoort. 

 
Administratieve afhandeling 

 

• KCC voert huurverhoging door per  

eerstkomende datum van de prolongatie. 

• KCC stuurt bevestigingsbrief naar huurder.  

(brief in Eworx zetten) 

• Een kopie van brief doorzetten naar de 

gegevensbeheerder. 

• Gegevensbeheerder past puntenwaardering 

aan. 

 

Aanvraag bewoner 
aanleggen CV / aansluiten WW 

eind 

Procedure:  

• warmwater aansluiten (WW) 

• CV met WW installeren 
 

Opdracht 
 

• KCC zet getekende akkoordverklaring in E-worx 
Index: 
VHE→ geriefsverbetering → akkoordverklaring 
 

• KCC stuurt kopie per mail naar  KIC:  info@kicbv.nl 
 

• KIC geeft opdracht aan Kerkhoff Planmatig onderhoud 
 

Uitvoering 
 

• Kerkhoff maakt zelf afspraak met huurder. 
 

• Kerkhoff moet boilers, geisers en gashaarden 
verwijderen. Tenzij huurders dit zelf doen.  
(eigendom bewoners) 
 

• CV installatie aanleggen en / of WW aansluiten.  
(mogelijk CV vervangen) 
 

• Alle bouwkundige kosten voor Oosterpoort.  
Afwerking is op kosten van en door huurder. 

 

  
  

mailto:info@kicbv.nl
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28.  Water 
 
Verwachte levensduur 
Leidingwerk: ∞ 
 
Onderhoud cycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Voor woningen verhuurd aan bewoners die volgens de wet in de risicogroep legionella (documentatie 

VROM) vallen moet een risico inventarisatie gemaakt worden. In de huurovereenkomst is vastgelegd wie 
welke beheertaken uitvoert en bekostigt. (verhuisconsulent informeert KIC, en zorgt voor vermelding in 
cartotheek) 

- De huurder moet binnen redelijkheid bevriezing voorkomen. 
- Aansluiten warmwater zie verwarmingsinstallatie. 
- Bij een lekkage komt het waterverbruik voor rekening veroorzaker.  
- Leidingen mogen in zicht zitten. 
- Bij BTK renovatie, waterleidingen in betreffende ruimte wegwerken in muur. 
 
 
Woning verlaten 
- Niet overgenomen ZAV door vertrekkende huurder laten verwijderen. 
- Niet standaard buitenkranen alleen laten zitten als deze vorstbestendig en afsluitbaar zijn. 
 
 
Woning betrekken 
- Huurder wijzen op maatregelen om bevriezing te voorkomen 
- Controleren of leidingen voldoende gebeugeld zijn. 
- Redelijkerwijs, doodlopende leidingen verwijderen. 
- Buitenkraan (geen ZAV) voorzien van stopkraan i.v.m. afsluiten vorst. 
- Wastafel in badkamer heeft warmwateraansluiting. 
 
Inventarisatiestaat: 
 
ZAV 
- Buitenkranen zijn alleen toegestaan als deze worden voorzien van een stopkraan en aan de binnenzijde 

aftap-baar. 
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29.  Elektrisch 
 
Verwachte levensduur 
Schakelmateriaal: ∞ 
Verdeelinrichting: ∞ 
 
Onderhoud cycli 
Curatief onderhoud 
Noodverlichting/noodstroom: contract: jaarlijkse inspectie. 
Verdeelinrichting: Om de 8 jaar controle bij pluspakket.  
- Controle bestaat uit: 
- Isolatieweerstand 
- Aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode 
- Aanspreekstroom en aanspreektijd aardlekschakelaars en aardlekautomaat 
- Controle aarding badkamer 
- Algemene visuele inspectie van de installatie 
   
 
Beoordelingskader 
Algemeen  
- Verdeelinrichting 

o Minimaal aantal groepen:  
▪ Woning met minimaal 2 slaapkamers:   minimaal 3 groepen. 
▪ Woningen met 3 of meer slaapkamers: minimaal 4 groepen. 

o Alle groepen moeten beveiligd zijn door minimaal 1 aardlekschakelaars van 30 mA.  
o Merk: Eaton 

 
Aanpassen of vervangen van verdeelinrichting 
o Als deze bij noodzakelijke uitbreiding te klein is of niet voldoet. 
o Als deze niet minimaal beveiligd is dmv een aardlekschakelaar 30mA. 

 
Indeling nieuwe verdeelinrichting: 
o Hoofdschakelaar 3P+0 (40A) 
o Minimaal 4 groepen van 16A-B alamat 30mA 
o Indien in oude situatie meer groepen aanwezig dan 

gelijk aantal groepen terugbrengen. 
o Indien geen aparte groep voor zonnepanelen aanwezig, bekabeling 

voorbereiden voor extra groep 16A-B 30mA voor zonnepanelen. 
o Ruimte voor krachtgroep voor elektrisch koken 
o Ruimte voor krachtgroep voor warmtepomp 

 
 

Achterpadverlichting: zie achterpad. 
- Schakelmateriaal 

o Bakeliet schakelmateriaal vervangen bij groot onderhoudsbeurt of mutatie. 
o Merk: GIRA cream/wit 
o Verschillende merken schakelmateriaal mogen door elkaar worden gebruikt. Ook in dezelfde ruimte. 
o Per ruimte alles wel of alles niet geaard. Geen mix van wel en niet geaard in het zelfde vertrek. 

Opbouw en inbouw mag door elkaar gebruikt worden. Ook in dezelfde ruimte. 
o Bij keuken renovatie minimaal: 2 dubbele wcd boven aanrecht, 1 wcd voor afzuigkap, 1 wcd voor 

koelkast, 1 wcd voor gasfornuis. Loze leiding voor elektrisch koken. Alles geaard 
o Badkamer: 1 dubbel wcd geaard, bij wastafel. 

- Elektra in schuur: Als niet aanwezig, aanleggen bij groot onderhoud, zonder eigen bijdrage huurder of 
huurverhoging.   1 combi wcd/schakelaar met 1 lichtpunt. Armatuur is voor huurder. Huurder moet tuin 
herstellen. Als huurder dit niet wil, geen stroom aanbrengen. 
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Woning verlaten 
- Schakelmateriaal schoon achterlaten.  (geen verf, tex / nicotine) 
- Zelf aangebracht elektra verwijderen als dit niet volgens norm is aangebracht.  
- Werkende deurbel 
- Elektradraden bij aansluitpunten voorzien van kroonsteentjes. 
 
Woning betrekken 
- Schoon en heel schakelmateriaal 
- Geen schakelmateriaal met oververhitte contacten. 
- Minimaal 1 aardlekschakelaar 30mA. Alle groepen achter aardlekschakelaar. 
- Aardlekschakelaar testen 
- Werkende deurbel 
- Geaarde stopcontacten in badkamer en keuken   
- Verwijderen burenalarm in de woning. Overige bewoners in complex hierover informeren.  

(afstemmen met afdeling regie) 
- Elektra in schuur: Als niet aanwezig, aanleggen bij mutatie, 1 combi wcd/schakelaar met 1 lichtpunt. 

Armatuur is voor huurder.  
 
Inventarisatiestaat: 
Opnemen op inventarisatiestaat dat lamparmaturen en lichtbronnen niet bij het gehuurde horen. 
 
ZAV 
- Alleen volgens nieuwe geldende normen, door erkend installateur. 
 

 

  

Verf op wcd 
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30.  Gas 
 
Verwachte levensduur: 

• Gasleiding ∞ 

• Gaskraan ∞ 
 
Onderhoud cycli 
- Twee jaarlijks CV-ketel onderhoud. Dan tevens: 

o Drukproef. 
o Stalen/ijzeren leidingen in risicogebieden controleren op aantasting.  

(CV-onderhoudsbedrijf heeft inzicht waar dit nodig is.) 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Op verzoek van huurder of bij gevaarlijke situatie: 

Open verbrandingstoestellen verwijderen, Cv-installatie aanbrengen en huurverhoging doorvoeren. 
- Bij groot onderhoud: 

Open verbrandingstoestellen verwijderen, Cv-installatie aanbrengen en geen huurverhoging doorvoeren. 
 

 
Woning verlaten 
- Open verbrandingstoestellen verwijderen 
 
Woning betrekken 
- Bij twijfel over de gasdichtheid van de installatie, drukproef uitvoeren. 
- Bij mutatie niet aangesloten gasleidingen zo dicht mogelijk bij de meter afdoppen. 
- In de woning moet in de keuken voor het koken een gas of elektra aansluitingen aanwezig zijn. 
- Open verbrandingstoestellen verwijderen, Cv-installatie aanbrengen en huurverhoging doorvoeren. 
- Huurder wijzen op veilig gebruik houtkachels. 
 
Inventarisatiestaat: 
Sfeergashaarden incl. appendages, gasleidingen en rookgasafvoerkanalen horen niet bij het gehuurde. 
 
ZAV 
- ZAV aansluitingen moeten door een erkend installateur worden aangebracht. Huurder moet dit kunnen 

aantonen. 
- Open verbrandingstoestellen zijn absoluut niet meer toegestaan! 
- Een ZAV houtkachel als sfeer of bijverwarming is toegestaan. (dus een CV installatie moet aanwezig zijn). 

Huurder moet zelf zorgen voor een veilig gebruik. Bij mutatie worden schoorstenen van Oosterpoort dicht 
gemaakt zodat een huurder deze niet kan gebruiken voor een (hout)kachel. De huurder moet zelf zorgen 
voor een veilig rookgasafvoerkanaal.  
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  Gasmeter zichtbaar in hal. 
Geen risico op beschadiging. 
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31.  Ventilatie 
 
Verwachte levensduur 

• Kanalen ∞ 

• Roosters ∞ 

• Afzuigventilator 18 jaar 

• MV unit 18 jaar 

• WTW unit 18 jaar 
 
Onderhoudscycli 

• Kanalen reinigen en roosters inregelen:  

• Afzuigventilator n.v.t. 

• MV unit   6 jaar inspectie / reinigen   

• WTW unit   6 jaar inspectie / reinigen   
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Bij reiniging wordt tevens beoordeeld of de roosters en/of ventilatie-unit vervangen moeten worden. 
- Tussentijds filters vervangen voor WTW-unit is voor rekening huurder. Onderhoudsbedrijf moet deze  

tijdens onderhoudsbeurt tegen betaling aanbieden aan huurder. 
- Huurder mag  geen afzuigkap aansluiten op ventilatiekanalen. Als er geen afzuigkanaal is, moet de 

huurder een recirculatiekap aanschaffen. 
- Ventilatieroosters in ramen moeten voorzien zijn van een bedieningsstang als huurder niet   

makkelijk bij bedieningsschuif op rooster kan komen. 
- Bij vochtproblemen: 

- Badkamer en eventueel keuken en toilet door middel van kanalen aansluiten op een ventilatiebox die 
bij voorkeur op zolder wordt geplaatst. 

- Als kanalen of het plaatsen van een ventilatiebox niet mogelijk is dan badkamer voorzien van een 
buisventilator aangesloten op lichtschakelaar met nalooptijd van ½ uur. 

- Insteek- rooster/ventiel vervangen is voor huurder.   
  
Woning verlaten 
- Ventilatierooster en ventielen schoonmaken 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woning betrekken 
- Bij inpandige badkamers: 

- Badkamer en eventueel keuken en toilet door middel van kanalen aansluiten op een ventilatiebox die 
bij voorkeur op zolder wordt geplaatst. 

- Als kanalen of het plaatsen van een ventilatiebox niet mogelijk is dan badkamer voorzien van een 
buisventilator aangesloten op lichtschakelaar met nalooptijd van ½ uur. 

- Stang van ventilatieroosters aanwezig als bediening hoger dan 1,70meter. 
- Ventilatieroosters/ventielen schoonmaken/vervangen 
- Schoon filter in WTW 
- Gebruikershandleiding WTW aanwezig 
- Geluid afzuigventilator controleren.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjit6q0kevNAhUTM8AKHazJABwQjRwIBw&url=http://www.combidec.com/dutch/dec_am_systems.asp&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNEn_fQMp4bH8H9lucQGRGLAJ7PuqA&ust=1468316969480200
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiKv-OSkevNAhWDDcAKHWotDvMQjRwIBw&url=https://www.praxis.nl/badkamer-keuken-wonen/luchtbehandeling/luchtafvoer/ventilatie/sencys-rooster-rond-kunststof-wit-%C3%B8100mm/5324518&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNGCv6qVOzLCCJPaa3kXMelSpXK1FA&ust=1468316929983258
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32.  Brandbestrijding / Ontruimingsinstallaties 
 
Verwachte levensduur 

• Brandmeld- / ontruimingsinstallaties 15 jaar 

• Melder:    10 jaar 

• Brandblusser:   ∞ 

• Keuring brandbluss. 1 jaar 

• Brandhaspel: ∞ 

• Rookmelders 220V: 10 jaar 

• Rookmelders 9V: 10 jaar   (vervanging is voor huurder) 
 
Onderhoudscycli 

• Brandmeld- / ontruimingsinstallaties : jaarlijkse keuring 

• Testen waar vereist: maandelijks 

• Brandblusser:   jaarlijkse keuring 

• Brandhaspel: jaarlijkse keuring 

• Droge blusleiding: eens per 5 jaar keuring 

• Rookmelders 9V: Bij pluspakket: 

• standaard batterij vervangen 

• Indien nodig extra rookmelder plaatsen 

• Indien nodig kapotte rookmelder vervangen 
 

 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Voor het keuren en testen worden contracten afgesloten. 
- Vervanging en onderhoud van 9V melders is voor huurder.  
- Vervanging en onderhoud van 220V melders is voor OP 
- Brandmeldinstallaties worden als deze aan vervanging toe zijn: 

o vervangen als dit:   volgens wetgeving / regels noodzakelijk is 
   volgens Oosterpoort wenselijk is. 

o verwijdert in alle andere gevallen. 
 
Woning verlaten 
- Goede batterij in rookmelders. 

 
Woning betrekken 
- Als niet aanwezig worden bij mutatie 9V brandmelders aangebracht. In hal en op overloop. Vervanging en 

onderhoud van 9V melders is voor huurder. Vervanging en onderhoud van 220V melders is voor OP. 
- Werkende brandmelder. 
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33.  Domotica 
 
Verwachte levensduur 

• Intercom / videofoon 12 jaar 

• Inbraakinstallaties 12 jaar 

• Deurbel    ∞ 

• Deuropeners 12 jaar 

• Noodaccu deuropen.  3 jaar 

• Rookmelders 220V: ·10 (in woning) 

• Rookmelders 9V: 2 jaar (pluspakket) 
 
Onderhoudscycli 
 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Videofooninstallatie wordt altijd vervangen voor kleuren installatie. 
- De intercom wordt niet vervangen door een videofooninstallatie. 
- Individuele deurbellen worden vervangen voor deurbellen met batterij, tenzij bestaande deurbelinstallatie 

voldoet en eenvoudig kan worden hersteld/teruggeplaatst. 
- Burenalarm wordt, indien defect,  na informeren van huurders in het gehele complex verwijderd. 
- Merk Inbraakinstallaties: bij voorkeur Hertec  
- Batterij vervangen van elektrische raamboompjes, afstandsbedieningen en thermostaten is voor rekening 

huurder. 
- Bij aanvang huur is er een TV aansluiting in de woning (meestal meterkast) aanwezig . Huurder is 

verantwoordelijk voor provider en verdere aansluitpunten in de woning.  
 
 

Woning verlaten 
Alle apparaten voorzien van goede batterijen. 

 
Woning betrekken 
Alle domotica werkend met goede batterij opleveren 

 

34.  Automatische deuropeners  
 
Verwachte levensduur 

• Deurautomaat: 10 jaar 
 
Onderhoudscycli 

• Onderhoud:   3 jaar 
 
Beoordelingskader 
- Bij appartementencomplexen wordt op verzoek van een huurder alleen algemene toegangsdeuren, als hij 

dit vanwege zijn zelfredzaamheid nodig heeft, een automatische deuropener geplaats. 
- Voor een automatische deuropener bij de eigen voordeur, binnendeuren in het eigen appartement of eigen 

bergingsdeur moet de bewoner een WMO aanvraag doen bij de gemeente.  
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36.  Liften 
 
Verwachte levensduur 

• Liftinstallatie: 20 jaar 
 
Onderhoudscycli 

• Liftkeuring:    1 jaar 

• Onderhoud:   minimaal 1 * per 4 maanden 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Bij vervangingen/nieuwbouw, bij voorkeur een KONE lift. 
- Voor liftonderhoud wordt een contract afgesloten met KONE. 
- Maximale responstijd voor liftopsluiting is 1 uur. 
- Communicatie in lift via GSM.  (bij aanschaf/vervanging) 
- Kosten elektra en GSM in servicekosten verrekenen 
- Open- en sluittijden deuren worden niet op individueel verzoek aangepast. 
- Verwijtbare schade aantoonbaar veroorzaakt door huurder, wordt bij huurder in rekening gebracht. 
 

 

37.  Warmtepompen  
Verwachte levensduur 

• Warmtepomp:  16 jaar 
 
Onderhoudscycli 

• Gasloos: onderhoud om de 2 jaar. 

• Bi-valent: om de twee jaar gelijk met cv ketel. 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
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38.  Riool 
 
Verwachte levensduur 
∞ 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Vervangen van binnen riolering in het zicht dient uitgevoerd te worden in wit voor diameters t/m 50mm.  

Rioolbuis > 50mm grijs 
- Gresbuizen dienen vervangen te worden als deze niet meer voldoen. 
- Ontstoppen binnen riolering voor huurder; eventueel uit te voeren via het rioolfonds. 
- Grindkoffers worden niet vervangen of schoongemaakt. Huurder kan deze zelf schoonmaken of 

Oosterpoort koppelt de hwa bovengronds af, zodat regenwater op oppervlak wordt geloosd.. 
- Als eenvoudig mogelijk dan aansluiten op schoonwater riool anders afwateren net boven de grond. 
- Beluchter plaatsen als er problemen zijn. Dat mag een inpandige beluchter zijn. 
- Putjes moeten bereikbaar blijven. 
 

39.  PV panelen 
Verwachte levensduur 

• Panelen: 20 jaar 

• Omvormer: 10 jaar 
 
Onderhoudscycli 

• Eventueel schoonmaken bij schilderbeurt of indien noodzakelijk. 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
 

40.  Zonnecollectoren 
Verwachte levensduur 

• Panelen: 20 jaar 
 
Onderhoudscycli 

• Schoonmaken bij schilderbeurt of indien noodzakelijk. 

• Nakijken / bijvullen bij cv onderhoudsbeurt. 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
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41.  BTK  algemeen 
 
BTK renovatie  
Badkamers, toiletten en keukens (BTK) worden alleen vervangen: 
1) Op verzoek huurder: 
Als deze technisch niet meer voldoet en de verwachte levensduur is bereikt. Als het een ZAV betreft, wordt 
uitgegaan van de levensduur van de laatst door Oosterpoort geplaatste B,T of K.  
2) Bij mutatie: 
Als deze technisch niet meer voldoet en de verwachte levensduur is bereikt, of als het KIC de keuze maakt om 
deze vroegtijdig te vervangen. 
 
In sommige gevallen kan een deelrenovatie worden uitgevoerd, waarbij niet alles maar slecht enkele delen 
worden vervangen. 

 
 
Er wordt altijd een standaard opstelling teruggeplaatst. Standaard staat in cartotheek. Meestal is dit voor een 
keuken drie bovenkastjes en drie onderkastjes.   

 
 
 
 
 

ja 

nee 

 

Aanvraag 
zittende huurder 

Leeftijd bereikt 
en technisch 
noodzakelijk? 

 
Renovatie binnen 3 
maanden uitvoeren. 
Keuzevrijheid aanbieden 

Als mogelijk 
onderdeel repareren 

anders onderdeel 
vervangen. 

 
Doorgeven aan 

gegevensbeheerder 

 

Huurder zelf 
repareren / 
vervangen. 

Betreft het: 

• Slecht gebruik  

• Huurders onderhoud 

• Zelf Aangebrachte 
Veranderingen* 

 

ja 

nee 

 

ja 

*) OP vervangt een ZAV keuken wel als  de oorspronkelijke 
keuken op dit moment ouder zou zijn geweest dan 22 jaar. 
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Opstelplaats wasmachine: 

• Voor een wasmachine wordt standaard geen aparte groep aangelegd, tenzij te verwachten is dat er 
overbelasting ontstaat. 

• Als opstelplaats aanwezig, wordt deze niet verplaatst. Als meerdere opstelplaatsen aanwezig, bepaald 
verhuisconsulent welke blijft zitten. 

• Wasmachine opstelling in een onverwarmde ruimte wordt verplaatst naar de woning. Indien dit niet 
mogelijk is (nergens een geschikte plaats, wordt de ruimte waar de aansluiting nu zit geïsoleerd en 
verwarmd. 

• Indien badkamer wordt verplaatst, zal ketenpartner bekijken of wasmachine aansluiting in oude badkamer 
kan komen.   Zo niet, dan bij oude badkamer tegels weghalen en kastruimte van maken. 

•   
Wastafels op slaapkamer: 

• Een wastafel op de slaapkamer mag een huurder verwijderen. 

• Bij mutatie worden deze altijd verwijderd. Waterleiding afdoppen bij hoofdleiding (Geen dood stuk) 

• Bij een badkamerrenovatie, wastafel op slaapkamer verwijderen, tenzij huurder dit absoluut niet wil.  
 
Kitwerk: 
Inwendige hoeken van tegels afkitten. 
Plafond badkamer afkitten. 
Sanitair wordt niet afgekit, behalve achter de rozetten van de douchekraan en onderkant toiletpot.  
 
 
Materialenlijst: 
 
Tegels: 
• Merk: Mosa 
• Serie: 2050 
• Formaat: 15cm*15cm vloertegels 
                      15cm*20cm wandtegels 
 
Grijstint: 
Vloetegel R11:  80010MR, 80020MR, 80030MR 
Wandtegel:  0490, 16870, 16890, 17050 
 
Beigetint: 
Vloertegel R11: 80040MR, 80050MR, 80060MR 
Wandtegel:  0497, 17060, 13740, 17070 
 
Gietvloeren en andere vloerafwerking: R11 
Contrast wandtegel: 1 hele wand, geen strooiwerk, stroken, plinten etc. 
 
Voegen: passen bij tegels (licht en donker) 
Standaard assortiment badkamer/toilet als nog geen huurder bekend: 0497 + 80050MR 
Standaard assortiment keuken als nog geen huurder bekend: 0490 
 
 
Tegels niet liggend plaatsen. 
Uitwendige hoeken voorzien van hoekprofielen. 
Bovenkant niet afkitten.  
Bij tegel over tegel, stucwerk laatste cm boven tegelwerk hol laten aansluiten op voorkant tegel. 
Minimaal ½ tegel / symmetrisch. 
 
 
Sanitair: 
Wastafel:   Sphinx 300 Arco 60cm (mits doorgang dit toelaat), met vloerbuis en sifon, 

tenzij wandbuis mogelijk is / gehandhaafd kan worden.  
Wastafelkraan:   Grohe Costa L wastafelmengkraan met ketting 21337 
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Planchet:   Adda kunststof 50cm 
Spiegel badkamer: 50cm*60cm 
Toilet:    Sfinx 280  standaard, 41cm, vlakspoel, wit 
Verhoogd toilet;  Ideal standaard, 47cm, vlakspoel, wit   (Zie tevens WMO) 
Toiletzitting:   Pagette model Kadett 300S wit kunststof incl. deksel. 
Spoelreservoir:  WISA 790 
Douchekraan:  Verano  
Douchegarnituur: Grohe Tempesta DUO, handdouche glijstang en slang 28434 
Keukenkraan:   Grohe costa L 
 
 
ZAV: 
Huurder mag ook zelf een BTK aanbrengen. Alleen als de huurder de woning verlaat, kan de huurder hiervoor 
een vergoeding krijgen. Zie vergoeding BTK.  Onderhoud is volledig voor huurder. Huurder kan aan Oosterpoort 
een nieuwe BTK vragen als de laatste door Oosterpoort geplaatste BTK de verwachte levensduur zou hebben 
bereikt.  
 
Huurder mag de door Oosterpoort geplaatste keuken uitbreiden. (Deels ZAV) Oosterpoort onderhoudt alleen 
de door Oosterpoort geplaatste elementen. Huurder moet hiervoor zelf afspraken maken met de aannemer / 
installateur. Deze hebben eenheidsprijzen voor standaard uitbreidingen en de prijzen zijn marktconform. 
Huurder rekent af met aannemer / installateur. 
 
Woning verlaten 
- Thermostatische mengkranen mag blijven zitten. 
 
 
Hergebruik materialen: 
Alleen als deze heel, schoon en esthetisch vrijwel als nieuw zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beugel niet hergebruiken maar vervangen. 

Pak een witte mof! 
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42.  Badkamer 
 
Verwachte levensduur 
33 jaar 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
Bij badkamer renovatie: 
- Opbouwleidingwerk van waterleiding en elektra worden in de wand weggewerkt. Niet van CV-leidingen. 
- Als bij herstelwerkzaamheden dezelfde tegels niet meer te verkrijgen zijn, alleen betreffende wand  

in zijn geheel hertegelen. (Kleine tintverschillen zijn geen reden tot het vervangen van wandtegelwerk) 
- Wandtegelwerk tot aan plafond. 
- Radiator: gegalvaniseerd en afgelakt. 
- Goede onderdelen hergebruiken (Sanitair maximaal 5 jaar oud) 
- Geschilderde of gestucte plafonds altijd schimmelwerend texen. 
- Nieuw timmerwerk/deuren gronden en aflakken. 
- Bij inpandige badkamers, ventilatie box plaatsen op zolder en aansluiten op badkamer. Deze kan later 

gebruikt worden voor overige centrale afzuiging. 
- Deur goed behandelen tegen vocht.  
- Deur inkorten voor voldoende ventilatie. Geen roosters plaatsen. 
- Doucheput 15*15 cm, met minimaal tegelsnijwerk. Afwerken met tweecomponenten kit. Bovenkant  

gelijk met overige vloertegels. Zeker niet hoger en maximaal 3mm lager. 
- Geen verdiept douche gedeelte. 
- Afschot douchvloer richting putje. Bij grotere vloeren deels afschot.  
- Kimband aanbrengen bij inwendige hoek douche en alle vloeraansluitingen.. 
- Geen scherpe kanten tegelwerk, profiel voor buitenhoeken. 
- Als er nog geen CV-condens afvoer aanwezig is, deze aanbrengen naar zolder en daar afdoppen. Bij cv-

vervanging is de afvoer dan al aanwezig. 
- Standaard wordt in de badkamer nieuw aangebracht: 

o Wastafel 
o Dubbel WCD (half opbouw) bij wastafel (Als NEN norm dit toelaat. Mini. 60cm van doucherand 90*90) 
o Spiegel  (in lengte richting monteren. → voor personen van verschillende grootte) 
o Planchet kunststof 
o Wastafel mengkraan 
o Douche thermostaat mengkraan 
o Glijstang + doucheslang + douchekop 
o Aanbrengen aardingsmat (als niet aanwezig / niet goed functioneert) 
o Gegalvaniseerde radiator. 

 
Zie tevens : hoofdstuk passend wonen 
 
 
Woning verlaten 
- Gaten niet dichtmaken. 
- Zie tevens WMO 
 
Woning betrekken 
- Wastafels op slaapkamer weghalen en waterleiding afdoppen bij hoofdleiding. 
- Gaatjes in tegels inwassen, niet kitten! Bij veel gaatjes (verwijderen WMO), tegels vervangen. 
- Warmwateraansluiting op wastafel in badkamer 
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- Controle kitwerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bij badkamer renovatie: 
Geiser verwijderen en aansluiten op CV. 
Huurder moet bad verwijderen. 

Bij mutatie tegels 
vervangen omdat er teveel 
gaten in zitten. 

Bij mutatie pluggen eruit en 
gaten dichtmaken 
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Haarscheur in tegels 
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43.  Toilet 
 
Verwachte levensduur 
33 jaar 
 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader 
Algemeen 
- Opbouwleidingwerk van waterleiding en elektra worden in de wand weggewerkt. Niet van CV-leidingen. 
- Bij herstelwerkzaamheden, maximaal 1 wand tegelwerk vervangen, als dezelfde tegels niet meer 

verkrijgbaar zijn. (tint verschillen zijn geen reden tot het vervangen van wandtegelwerk) 
- Wandtegelwerk minimaal 1,2 en maximaal 1,6 meter hoog. Hele tegels afhankelijk hoe het uitkomt. 
- Radiator: gegalvaniseerd en gelakt. 
- Goede onderdelen hergebruiken (Sanitair maximaal 5 jaar oud) 
- Plafond: gipsplaat, beton of stucwerk. 
- Geen geribbelde buis gebruiken. 
- Geen hangend toilet bij renovatie. Wel bij nieuwbouw. 
- Wandafwerking: Tegels/stucwerk. 
- Vrije beenruimte moet minimaal gelijk blijven. 
- Geen Sanibroyeur aanbrengen. 
- Standaard wordt bij een Toiletrenovatie (nieuw) aangebracht: 

o WC pot  
Bij mutatie: standaard pot, Huurder kan verhoogde pot krijgen. 
Bij defect: zelfde pot plaatsen die er zat. 

o WC bril met deksel. Deze in verpakking laten. Huurder verwijdert verpakking zelf. 
o Stortbak 
o Gegalvaniseerde radiator ( Als radiator standaard aanwezig) 
o Tegelwerk  
o Stucwerk boven tegelwerk behang klaar 
o Toiletrolhouder 
o Als al aanwezig (geen ZAV) wordt ook vervangen fontein+kraan 
 

Bij een toiletrenovatie wordt standaard een staand diepspoel toiletpot geplaatst op standaard hoogte 
(39cm zonder bril), tenzij de huurder aangeeft om medische redenen een diepspoel toilet nodig te hebben. 
Als een huurder een diepspoel toilet heeft en om medische redenen een vlakspoel toilet nodig heeft, moet 
de huurder dit op eigen kosten laten aanbrengen. 
 
Als een huurder een vrij hangend toilet wil is dit alleen mogelijk tegen betaling van de meerprijs van een 
vrij hangend toilet. De huurder krijgt vooraf van de installateur te horen wat deze meerprijs is. De huurder 
moet dit bedrag ook voor aanvang van de werkzaamheden rechtstreeks aan de installateur betalen.  

 
Woning verlaten 
- Gaten niet dichtmaken. 
- Verwijderen van laminaat, zeil en pvc vloer op toiletruimte. Vloer schoonmaken van lijmresten 
- Verwijderen van lambriseringen op wandtegels toiletruimte 
- Zie tevens WMO 
 
Woning betrekken 
- Nieuwe wc-bril.  Deze in verpakking laten. Huurder verwijdert verpakking zelf. 
- Gaatjes in tegels inwassen, niet kitten! Bij veel gaatjes (verwijderen WMO), tegels vervangen. 
- Als een verhoogd toilet aanwezig is, bepaalt de verhuisconsulent of deze vervangen moet worden door 

een normaal toilet. Deze zal hiertoe alleen besluiten als de nieuwe huurder te klein is voor een verhoogd 
toilet.  
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Geen tegelwerk op muren. 

Geschreven op deur → op kosten 
van of door vertrekkende huurder 
overschilderen. 

Oud model stortbak 

M 

Sterk vervuilde toilet. 
Door vertrekkende huurder laten 
schoonmaken. Als niet mogelijk om goed 
schoon te maken dan  vervangen. 
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Tegels voegen en als nodig: 
vervangen en hoekprofiel plaatsen. 

Bij tegelen 
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44.  Keuken 
 
Verwachte levensduur 
22 jaar 

 
Onderhoudscycli 
Curatief onderhoud 
 
Beoordelingskader  
Algemeen 
- Bij keukenrenovatie: opbouwleidingwerk van waterleiding en elektra worden in de wand weggewerkt.  

Niet van CV-leidingen. 
- Bij herstelwerkzaamheden, maximaal 1 wand tegelwerk vervangen, als dezelfde tegels niet meer  

verkrijgbaar zijn. (Kleine tintverschillen zijn geen reden tot het vervangen van wandtegelwerk) 
- In enkele gevallen heeft een woning een afzuigkap van Oosterpoort. Als deze stuk is vervangen. 

Bij mutatie verwijderen of opnemen op inventarisatiestaat: hoort niet bij het gehuurde. 
- Wandtegelwerk: boven aanrechtblad en opstelplaats fornuis. Ook zijmuur boven aanrechtblad /  

opstelplaats fornuis.  Rest van tegelwerk weghalen en stuken. 
- Hoogte tegelwerk: boven aanrechtblad: +/- 1,50m. Bij opstelplaats fornuis: van vloer tot 1,7m 
- Een afzuigkap mag niet worden aangesloten op de centrale mechanische ventilatie, maar moet op een 

apart kanaal worden aangesloten.  Als deze er niet is moet de huurder een recirculatiekap aanschaffen. 
- Gaskraan in keukenkastje. Gat maken in keukenkastje voor gasslang+kraan. 
- Doorgeefluiken op verzoek huurder verwijderen, gaten dichten en behang klaar opleveren. 
- Een keuken mag alleen als deze ouder is dan 20 jaar door de huurder worden geschilderd. Als de huurder 

deze toch heeft geschilderd en dit de verhuurbaarheid schaad, wordt de keuken bij mutatie vervangen en 
moet de vertrekkende huurder een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de restwaarde van de 
keuken. 

- Aanrechtbladen worden als reparatieverzoek alleen vervangen als deze niet functioneel zijn of aanzienlijk 
meer dan normale slijtage vertonen. (zie foto’s) Onder normale slijtage wordt in ieder geval verstaan, 
verkleuring en kleine beschadigingen.  

- Bij een keukenrenovatie worden de volgende onderdelen vervangen: 
o Sanitair (1 hendel mengkraan) 
o Tegelwerk 
o Leidingwerk (als noodzakelijk) 
o Keukenblok 
o Standaard hoort in de keuken aanwezig te zijn: 

▪ 2 dubbele wcd inbouw boven aanrechtblad t.b.v. algemeen 
▪ 1 enkele wcd inbouw t.b.v. afzuigkap 
▪ 1 wcd voor elektrisch koken. Niet bedraad  
▪ Stucwerk behangklaar 
▪ Een gas of elektra aansluiting voor te koken. Als beide aanwezig, beide terug brengen. 

 
Keuken: 
• Merk: Keller 
• Serie: 200   
• Opstelling: Standaard volgens cartotheek 

(Minimaal: 3 bovenkastjes 78cm hoog; 2 onderkastjes met lade; 1 spoelbakkast met hoge deur  in het 
midden.) 

• Kleurkastjes: ELBA-  wit, klei, parel, basalt, gewassen eiken, Walnoot 
• Aanrechtblad: R6461FG, 5643FG, R6216TC, DE2390, F7919TC altijd rechthoekige wasbak 

Greenpanel werkblad met waterkering. Huurder mag geen houtnerf blad + houtnerf kastjes kiezen. 
• Handgreepjes: 642, 271, 644, 522 
Standaard assortiment als nog geen huurder bekend:   
kastjes: Wit, aanrechtblad: F7919TC, handgreepjes: 522 
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Woning verlaten 
- Een ZAV keuken waar vertrekkende huurder inbouwapparatuur heeft verwijderd en daardoor openingen 

zijn ontstaan in onderkastjes of blad, wordt beoordeeld door de verhuisconsulent. 
Als het achtergebleven keukenblok niet acceptabel is, moet de vertrekkende huurder dit herstellen of de 
restwaarde betalen van het oorspronkelijke keukenblok. Dit is € 50,- per jaar dat de oorspronkelijke keuken 
nog mee zou gaan. 

- Close-in boiler verwijderen en warm water aansluiten op cv-ketel 
 

 
Woning betrekken 
- Huurder informeren over aansluiting afzuigkap. 
- Gat afzuigkap dat verkeerd uitmondt (overlast) dichtmetselen 
- Afzuigkap van Oosterpoort verwijderen of vermelden op inventarisatiestaat: hoort niet bij gehuurde. 
- Doorgeefluiken verwijderen, gaten dichten en behang klaar opleveren. 
 
 
 
 
  

Bij mutatie front vervangen of bijwerken.  
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Standaard opstellingen: 
 

 
 
  

Maat X Hoogte : ± 1,50 meter Hoogte: ± 1,7 meter 

Uit te voeren tegelwerk 

H
o
o
g
te

: 
±
 1

,7
 m

e
te

r 

Bij mutatie tegelwerk verwijderen en behangklaar opleveren  
Eventueel ook bij renovatie op piep (e.e.a. afhankelijk van 
keuze bewoner en praktisch uitvoerbaarheid. 

Maat X 
Hoogte : ± 1,50 meter Hoogte: ± 1,7 meter 

Uit te voeren tegelwerk 

Bij mutatie tegelwerk verwijderen en behangklaar 
opleveren  
Eventueel ook bij renovatie op piep (e.e.a. afhankelijk 
van keuze bewoner en praktisch uitvoerbaarheid. 

Breedte ± 750 mm 
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Keuken vervangen.  
Huurder moet restwaarde betalen. 

Bij mutatie blad vervangen. 
Als aantoonbaar te wijten aan huurder, 
voor rekening vertrekkende huurder 

M M 

M 
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45.  Isolatie 
 
Verwachte levensduur 
Glas: ∞ 
Overig: ∞ 

 
Onderhoudscycli 
Bij planmatig onderhoud en renovatieprojecten, steekproefsgewijs isolatie controleren. (warmtebeeld camera) 
 
Beoordelingskader 
 
- Woningisolatie gebeurt bij voorkeur alleen op complexniveau bij renovatie (POEA) 

 
- Op verzoek huurder 

Als de schil (dak / gevel / ramen) nog niet geïsoleerd zijn, heeft de huurder het recht om dit tegen 
huurverhoging door Oosterpoort te laten uitvoeren. Dit wordt de huurder niet geadviseerd, omdat de 
huurverhoging doorgaat, ook nadat Oosterpoort complexmatig de woningen gratis geïsoleerd heeft. 
 

- Mutatie 
Bij mutatie woningen niet isoleren, tenzij het de woning is opgenomen op de adressenlijst: ”Isolatie 
optrekken bij mutatie”. 
Bij mutatie slechte plafondisolatie aan de binnenzijde tegen het dakbeschot, weghalen als het dak van 
buitenaf in POEA geïsoleerd is. 
Onder slechte isolatie valt: alle zachte afwerking 
 

- EPO  
Bij de NEN opname wordt geconstateerd welke bouwdelen vervangen zouden moeten worden.  
Het KIC overlegd met Regie of er voor deze bouwdelen extra isolatie noodzakelijk/gewenst is. 
KIC neemt vervolgens eventueel extra isolatie op in begroting. 
Bouwdelen die niet vervangen worden, omdat deze technisch nog in goede staat zijn, worden dus niet 
geïsoleerd. Hiermee voorkom je dat een EPO project een POEA project wordt. 
Bij een schilderbeurt wordt wel overwogen of enkel glas vervangen moet worden voor dubbelglas! 
 

- POEA 
Hiervoor wordt een specifiek isolatieplan gemaakt. 
 
 
 

 
ZAV 
- ZAV isolatie is toegestaan.  
- Deze moet als nodig worden verwijderd als vanuit Oosterpoort betere isolatie wordt aangeboden. (bv 

dakisolatie van buitenaf → dakisolatie van binnen uit verwijderen als de constructie dit vereist) 
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46.  Asbest 
 
Asbest kan aanwezig zijn in woningen die gebouwd zijn voor 1994. Oosterpoort heeft via een grote steekproef 
betreffende woningen geïnventariseerd (Risico inventarisatie type A). Zittende huurders zijn en nieuwe 
huurders worden door middel van een meterkastkaart geïnformeerd over mogelijk aanwezig asbest.  
 

 
Sanering 

 
Er wettelijke risicoklassen om asbest te saneren. 

• Risicoklasse 1    (laag risico)  

• Risicoklasse 2    (hoog risico).  

• Risicoklasse 2a  (hoog risico asbest met amfibool → zwaardere eindbeoordeling na sanering).  
  
Werkzaamheden die binnen risicoklasse 2 of 2A vallen, moeten altijd worden gedaan door een 
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit betekent onder meer dat er bij de uitvoering altijd een 
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig is, dat er uitgebreide 
beschermingsmaatregelen worden genomen en dat het vrijgeven van de locatie na sanering gebeurt door 
een onafhankelijk inspectiebedrijf, dat geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA). 
Werkzaamheden die in risicoklasse 1 vallen mogen worden uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf 
maar wel met daarvoor opgeleid personeel. 

 
 
 

Calamiteiten 
 

Bij calamiteiten neemt Oosterpoort de regie. In het gevormde calamiteitenteam wordt de specifieke actie 
bepaald en in samenwerking met de keten en eventueel de GGD uitgevoerd. Er is sprake van een calamiteit 
als er een asbestbesmetting is geconstateerd. 
 
 
 
Risicoklasse Asbest: 
 
Oosterpoort heeft  asbest  ingedeeld in onderstaande risicoklassen.  

 
Risicoklasse 1:  direct risico → sanering op korte termijn noodzakelijk 

• Alle aanraakbare niet-hechtgebonden toepassingen 

• Beschadigt asbest waarbij vezels vrijkomen 
   
Risicoklasse 2:  geen direct risico → sanering op onderhoudsmoment of bij sloop 

 

• Zichtbaar buismateriaal alleen saneren als er problemen zijn bij de functie van het gebruik. Andere situatie 
afschermen (koof / sausen) + beheersplan opzetten (asbestmeterkastkaart). 
Bij BTK wordt een volledige inventarisatie uitgevoerd en alle niet hechtgebonden asbest situaties gesaneerd. 
Het KIC bepaald of de optionele toepassingen worden gesaneerd bij klachten, mutatie en BTK. Bij projecten is 
dit afhankelijk van de doelstelling van het project. 

 

• Bij mutatie worden alle zichtbare en aanraakbare niet hechtgebonden asbest gesaneerd. Asbesthoudend 
plaatmateriaal dat op "risicovolle" plaatsen voorkomt, waar een huurder bij 'normaal gebruik'  mogelijk per 
ongeluk emissie veroorzaakt (bijv. boren van gaatjes) dienen gesaneerd te worden bij mutatie (bovenlicht bij 
meterkast / plaat bij cv ketel  / plaat op slaapkamer of in gang / koofbeplating) Overige toepassing die vrij 
toegankelijk, eenvoudig en kostenefficiënt te combineren valt met andere saneerwerkzaamheden (bv dorpel, 
doorvoer of gevelkachel enz) dan wordt deze toepassing ook gesaneerd. 
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Beleidsmatrix Asbest Oosterpoort 
 
S= saneren 
O = optie 
R = registeren 
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Kaders asbestdaken vervangen van schuurtjes 
 
 

Kader Uitwerking keten opmerkingen 

Niet licht doorlatend Geen transparante golfplaten  

Geen condensatie aan beplating Voldoende ventilatie m.n. aan de nok en onderzijde 

Kleur standaard Standaard grijs  

Technische levensduur >25jr Cement gebonden platen  

Nokafwerking schaniernokken (K-nokken) afgestemd op de dakbeplating 

Randafwerking zadeldak 

 

Let op ventilatie 

Randafwerking zijkant - cement ‘plint’ aansmeren 
- rockpanel trespa plint 
- Zetwerk / windveer 

In het werk bekijken,  
beste oplossing in relatie tot de 
bestaande situatie 

Randafwerking onderzijde Bij voorkeur geen directe 
afwerking 

Openingen ‘onder de golf’ zijn 
voor ventilatie. 

Bestaande goten verwijderen Communicatie middels brief  

 
 

  

Situatie Keten Oosterpoort 

Beoordelen afwijkende situatie Registratie en terugkoppeling KIC KIC beoordelen en adviseren, 
extreme situatie worden 
afgestemd met Oosterpoort 

ZAV berging(dak) Saneren bergingsdak, niks terug 
plaatsen 

Vastleggen en communicatie 
met de huurder 

Overige ZAV asbest toepassingen Saneren en geen voorzieningen 
terug plaatsen 

Vastleggen en communicatie 
met de huurder 

Aansluitingen koopwoning (plaat 
‘los’ met de buren) 

Plaat verwijderen en nieuwe 
plaat leggen. 

 

Aansluitingen koopwoning (plaat 
‘vast’ met de buren) 

Goede communicatie en 
afstemmen met de koper 

 

Huurder werkt niet mee Na 3x ‘communiceren’ 
terugkoppelen aan 
woonzaken@oosterpoortwoon.nl 
Cc: KIC en regisseur   

Huurder word door Oosterpoort 
(nogmaals) aangeschreven. Evt 
word er persoonlijk contact 
opgenomen met de huurder. 

Geen lege bergingen Beoordelen of de situatie 
toelaatbaar is, en afstemmen (en 
mogelijk oplossen) met de 
huurder.  
Zie huurder werkt niet mee. 

 

Slecht metselwerk / gordingen Herstellen tijdens uitvoering  

ZAV goten door huurder niet 
verwijderd 

Communicatie met de huurder 
en verwijderen 

 

 
  

mailto:woonzaken@oosterpoortwoon.nl
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Voorbeelden: 

• Asbestgolfplaten op schuurtjes. Klasse 2c 
Verwijderen bij planmatig onderhoud. (EPO/POEA) 
Tevens verwijderen bij mutatie als: 

• Er in de woning meer asbest verwijderd moet worden. Als er sprake is van een aangrenzende 
schuur van de buren,  beide daken weghalen.  

• Als bij de overige schuren van het complex het asbest al (grotendeels) is verwijderd. 

• Als er een ZAV met asbest wordt verwijderd/afgebroken. 

• Asbest dakbedekking 
Altijd verwijderen bij planmatig onderhoud.  (EPO/POEA) 

• Asbest houdend vloerzeil 
Weghalen bij mutatie. Om besmetting van personen en pand te voorkomen mag de huurder dit niet zelf 
verwijderen. Ook al betreft het een ZAV.  

• Kapot asbest dak op schuur. 
Vervanging van het dak en dak van eventueel aangrenzend schuurtje. 

• Asbestkaart in meterkast.  
Bij mutatie controleren op aanwezigheid en zo nodig nieuwe kaart ophangen door Ketenpartner.  
Bij verlies, op verzoek van huurder KIC deze digitaal opsturen. 

• Asbest in/op een ZAV  wordt door Oosterpoort verwijderd en mag niet worden overgedragen. Oude of nieuwe 
huurder moet betreffend verwijderd bouwdeel op haar kosten weer aanbrengen. 
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Voorbeeld meterkastkaart 
 
 
METERKASTKAART: MATERIALEN MET (MOGELIJK) ASBEST 
 
In woningen binnen uw woningtype voerde Oosterpoort in 2013 en 2014 een asbestonderzoek uit. Het gaat om woningen 
die in dezelfde periode gebouwd zijn. We troffen materialen met asbest aan in en rond een aantal van deze woningen.  
 
Op deze meterkastkaart vindt u alleen direct zichtbare materialen met asbest. Mogelijk zijn nog andere materialen in uw 
woning aanwezig die asbest bevatten. Deze zijn niet direct zichtbaar, zijn aangebracht door de vorige bewoner of door 
uzelf.  
 
U hoeft niet ongerust te zijn over eventuele aanwezigheid van materialen met asbest. U loopt namelijk geen risico zolang 
u de materialen niet beschadigt of bewerkt. 
 
In het schema hieronder ziet u waar mogelijk materialen met asbest zitten: 
 

Nr Materiaal Verdieping Plaats in ruimte Verwijderd? 

1 Dakbeschot / Dak bijkeuken Begane grond Op dak  

2 Dakbeschot / Dak bijkeuken Begane grond Op dak 
 

3 Golfplaten / Garage Begane grond Op dak 
 

4 Nokstrook / Garage Begane grond Op dak 
 

5 Golfplaten / Berging Begane grond Op dak 
 

6 Asbestcement pijp / Tuin Begane grond Op maaiveld 
 

7 Raamdorpel / Raam 
Begane grond 
en 1e Etage 

Onder raam 
 

 
Voor alle bovengenoemde materialen geldt dat u niet mag: 

  
Neem contact op met Oosterpoort wanneer u: 
- zelf gaat klussen aan materialen die mogelijk asbest bevatten; 
- denkt dat materiaal met asbest toch is bewerkt of beschadigd;  
- twijfelt of materiaal asbest bevat; 
- vermoedt dat er asbest in huis is dat door u zelf aangebracht is. 
 
Hang deze meterkastkaart in uw meterkast. Is uw meterkast afgesloten? Of bevindt deze zich buiten de woning? Hang 
deze kaart dan in uw aanrechtkast! 
  

 
DEZE METERKASTKAART NIET VERWIJDEREN A.U.B. 
Contactgegevens: 
Telefoon:  (024) 399 5555 
E-mail:  info@oosterpoortwoon.nl 

 

 

  

Boren Zagen

 
 Boren 

Hakken Schuren Breken 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zVZYijDvoi0GHM&tbnid=D-Jy9PgKjkoKVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://getwet.sealskin.nl/producten/douchecabines/nisdeuren/schuifdeur/DU5058_Squeeze+schuifdeur.aspx&ei=8bYpU9TbFI-Z0AXXpIGACA&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNF3Vj1KOh-0rGq15v9b0irI2lWjEg&ust=1395329128349196
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9qICe4Ka3fqquM&tbnid=VHq-MimaOCD68M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kleuterdigitaal.be/old/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id=5950&ei=67gpU-vTLeKj0QWH6YBQ&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNEZMhA5KBWNkaxDeHOfC6UZA-5WOg&ust=1395329636260203
http://www.google.nl/imgres?biw=872&bih=560&tbm=isch&tbnid=nDpn3Cevan23NM:&imgrefurl=http://www.steenwijkercourant.nl/achtergrond/ondernemen/blogs/292013/hakken-met-een-botte-bijl.html&docid=mN9BeGh6paIVfM&imgurl=http://www.steenwijkercourant.nl/pub/media/MzE3MzY5XzIxYTc2MzU0Y2VmNGE1NzlhNzJiZjAwOTA1NmUzNTM5YzNiYzg4MDVfOTQweEM0NDJ4MjUwKzArOA.jpg&w=940&h=532&ei=M78pU-qiEMGXtAbQu4DYDQ&zoom=1&ved=0CMMBEIQcMCI&iact=rc&dur=328&page=4&start=30&ndsp=13
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c3ou4P9sv7QcQM&tbnid=zzmh39SD8OlLjM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.vandermeulen-kunst.friesweb.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=296325&ei=0Z8qU_e9BqSd0QX-hYGQAg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNH8F9R4fEQaj5yLk1-_uLr8O5OKXg&ust=1395388738060311
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b3C43cMZMrYnAM&tbnid=Dk-yIhsLc-rVjM:&ved=0CAYQjRw&url=http://nl.freepik.com/vrije-photo/gebroken-glas_28979.htm&ei=_qEqU9aiBOma1AX704DwCQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNGcsQwdSilNc-k7MHIgTDS79tyZQQ&ust=1395389252013771
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47.  Verkoop: 
Voor woningen die in de verkoop gaan geldt het volgende: 

• Woning verlaten: idem als woning die weer in de verhuur gaat. 

• Woning betrekken:  

• Asbest 
Voor verkoopwoningen (zowel mutatie als Koopgarant) wordt altijd een asbestinventarisatie 
uitgevoerd. Alleen het asbest dat direct gevaar oplevert wordt gesaneerd. (b.v. vloerbedekking/zeil, 
kapotte asbest platen, niet hechtgebonden asbest  zie hoofdstuk 46 laatste kolom tabel). 
 klasse 1 (zie asbest punt 41)  verwijderen.  

• Eventueel algemene achterpadverlichting afkoppelen. (Zie achterpadverlichting). Verder geen 
werkzaamheden uitvoeren. 

• Vastleggen onderhoud achterpad. 

• Vastleggen gemeenschappelijk eigendom grondkering. 
 
Voor het verkoop klaar maken is een apart budget beschikbaar dat door de verkoopadviseur wordt beheerd. 
De werkzaamheden voor verkoop klaarmaken zijn zeer divers en per situatie verschillend. De verkoopadviseur 
bepaalt per woning welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
 
 

48.  WMO: 
Sinds 2015 worden WMO’s niet meer door Oosterpoort aangebracht, maar door de huurder zelf. Kosten voor 
aanbrengen, onderhoud en verwijderen zijn voor gemeente. 

• Voorzieningen door Oosterpoort aangebracht moeten door Oosterpoort worden verwijderd en 
onderhouden. (mutatieonderhoud) Deze staan geregistreerd in de cartotheek van Oosterpoort. 

• Voorzieningen door gemeente aangebracht moeten door Oosterpoort worden verwijderd en onderhouden. 
Alleen de constructieve aanpassingen staan geregistreerd in de cartotheek van Oosterpoort. 

De verhuisconsulenten zorgen ervoor dat de cartotheek wordt aangepast als er een WMO wordt verwijderd. 
Als een woning voor meer dan € 10.000,- aan WMO’s bevat, moet deze bij mutatie worden aangeboden aan 
een huurder die deze WMO’s ook nodig heeft. 
 
Algemeen 
- Afstandsbediening algemene deurautomaten is voor de huurder (WMO gemeente) 

Sleutelbediening/drukknop deurautomaten is voor Oosterpoort 
- Er worden alleen deurautomaten geplaatst op/ bij de deuren in de centrale verkeersruimte. 
- Uitzondering hierop zijn de focus woningen van de Tuier. 
- Zoveel mogelijk hergebruik van voorzieningen. 

 
Woning verlaten 
- Verwijderen niet functionele WMO voorzieningen 
 
 
 

49.  Algemeen: 
• Witte kledingkasten. 
In het verleden heeft Oosterpoort bij een aantal woningen witte kledingkasten (roerende zaken) geplaatst. 
Deze worden niet door Oosterpoort onderhouden of vervangen. Huurders mogen deze bij mutatie meenemen 
of overdragen aan een nieuwe huurder. Als de nieuwe huurder deze niet wil hebben moeten ze worden 
verwijderd door Oosterpoort. 
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Bijlagen: 
 
A. Beleid Schoonmaak algemene ruimtes 
B. Beleid Langer zelfstandig wonen 
C. Beleid Gladheidsbestrijding 
D. Serviceabonnement 
 
 
 

A. Schoonmaak Algemene Ruimtes 
Schoonmaak van complexen wordt gefaciliteerd door Oosterpoort (afdeling wijken).  De 
schoonmaakwerkzaamheden worden alleen uitgevoerd door  Oosterpoort geselecteerde bedrijven 
(ketenpartners). De kosten worden voor 75% doorberekend aan de huurders. Kosten voor glasbewassing van 
onbereikbare ramen wordt 100% betaald door Oosterpoort.   
 
De volgende zaken dienen in het schoonmaakprogramma opgenomen te worden: 
- Schoonmaken vloeren / richels / randen  
- Lift vloer en vloergeleiders  
- Schoonloopmat 
- Goten en HWA galerij 
- Dakgoten 
- Beglazing incl. Kozijnen 
- Panelen 
- Overkapping 
- Blad verwijderen platte daken 
- Noodtrappenhuis 
- Bellentableau en brievenbussen 
- Dak overstekken 
- Het schoonmaakprogramma wordt in overleg met de huurders opgesteld.  Hierin is wel een minimaal en 

maximaal niveau. 
 

Oosterpoort heeft onderstaand standaard algemeen schoonmaakprogramma. Per complex kan dit worden 
aangepast als dat volgens Oosterpoort nodig is. 
Als huurders een nog hoger schoonmaak niveau willen is dat ook mogelijk. De meerkosten hiervan worden 
dan 100% doorberekend in de servicekosten.  
Standaard schoonmaakprogramma: (nader in te vullen door afd. wijken) 
 

 
 

B. Woningaanpassing 
Om huurders langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, biedt Oosterpoort  huurders de mogelijkheid om 
in huis een aantal aanpassingen te laten aanbrengen. 
Een aantal voorzieningen zijn gratis, de meesten kunnen tegen een eenmalige eigen bijdrage of 
huurverhoging worden aangebracht. 
 
Er zijn drie categorieën: 
1. Kleine aanpassingen en collectieve voorzieningen 
2. Verplaatsing badkamers naar slaapkamers 
3. Aanpassing begane grond 
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1.     Kleine aanpassingen en collectieve voorzieningen Gratis
Bijdrage 

(incl btw)

Huurverh.  

per mnd

Wandbeugels en hulpmiddelen

Vaste wandbeugel 30 cm (staal, wit gecoat) 95,00€      

Vaste wandbeugel 50 cm (staal, wit gecoat) 100,00€     

Vaste wandbeugel 70 cm (staal, wit gecoat) 110,00€     

Vaste wandbeugel 90 cm (staal, wit gecoat) 120,00€     

Vaste wandbeugel in badkamer 30 cm (RVS, wit gecoat) 123,00€     

Vaste wandbeugel in badkamer 50 cm (RVS, wit gecoat) 127,00€     

Vaste wandbeugel in badkamer 70 cm (RVS, wit gecoat) 137,00€     

Vaste wandbeugel in badkamer 90 cm (RVS, wit gecoat) 142,00€     

Vaste wandbeugel 30 cm ter plaatse van voor- en of achterdeur (prijs per beugel) 117,00€     

Opklapbare wandbeugel 50 cm (staal, wit gecoat) 184,00€     

Opklapbare wandbeugel 70 cm (staal, wit gecoat) 188,00€     

Opklapbare wandbeugel 90 cm (staal, wit gecoat) 195,00€     

Opklapbare wandbeugel in badkamer 50 cm (RVS, wit gecoat) 222,00€     

Opklapbare wandbeugel in badkamer 70 cm (RVS, wit gecoat) 230,00€     

Opklapbare wandbeugel in badkamer 90 cm (RVS, wit gecoat) 238,00€     

Extra trapleuning vuren incl. leuningdragers op wand per m1 39,00€      0,38€     

Sanitair en toebehoren

Closetpot +6 280,00€     2,76€     

Closetpot +10 321,00€     3,17€     

Closetpot +6 incl. reservoir 436,00€     4,30€     

Closetpot +10 incl. reservoir 477,00€     4,70€     

antislip douchevloer x

Douchezitje met rugleuning tegen de wand (kunststof) 280,00€     

Douchezitje met rugleuning en armleggers tegen de wand (kunststof) 298,00€     

Hulppoot voor douchezitje (wit gecoat) 90,00€      

Thermostatische mengkraan aanbrengen 155,00€     1,53€     

Eénhendelmengkraan douche aanbrengen

Eénhendelmengkraan (wastafelkraan) aanbrengen 95,00€      0,94€     

Eénhendelmengkraan met hoge uitloop (wastafelkraan) aanbrengen 95,00€      0,94€     

Eénhendelmengkraan (keukenmengkraan) aanbrengen 160,00€     1,58€     

Thermostaat met geluid aanbrengen 105,00€     

Thermostaat met grote letters aanbrengen 105,00€     

Klokthermostaat aanbrengen 170,00€     

Extra radiator aanbrengen 200,00€     1,97€     

Oplopen en dorpels

Oploop voor drempels binnenzijde voor- en achterdeur hoogteverschil 5 cm, uitloop 50 cm 150,00€     1,48€     

Oploop voor drempels binnenzijde voor- en achterdeur hoogteverschil 10 cm, uitloop 100 cm 383,00€     3,78€     

Oploop voor drempels buitenzijde voor- en achterdeur hoogteverschil ca 5 cm, uitloop 50 cm 321,00€     3,17€     

Oploop voor drempels buitenzijde voor- en achterdeur hoogteverschil ca 10 cm, uitloop 100 cm 388,00€     3,83€     

Drempelvrij maken van de woning x

Drempelhulp bij kunststofkozijn, voordeur, maximaal 4 cm te overbruggen (flexdrempel) 435,00€     4,29€     

Bestrating gebruikte tegels per m2    Eenmalig verder onderhoud voor huurder 25,00€      

Bestrating nieuwe tegels per m2       Eenmalig verder onderhoud voor huurder 40,00€      
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1.     Kleine aanpassingen en collectieve voorzieningen Gratis
Bijdrage 

(incl btw)

Huurverh.  

per mnd

Bouwkundig

Seniorenslot aanbrengen voordeur (seniorenbeslag, bestaande cilinder overplaatsen)) 310,00€     3,06€     

Aanbrengen deurspion, excl schilderwerk 63,00€      0,62€     

Aanbrengen electrische deurspion, excl schilderwerk 200,00€     1,97€     

Bediening bovenramen aanpassen naar ca 1500 mm (stangbediening), exclusief schilderwerk 375,00€     3,70€     

Electrisch bedienbaar bovenlicht 230,00€     2,27€     

Aanbrengen automatische deuropener in algemene ruimte x

Aanbrengen 2e toilet tegen huurverhoging 5,00€     

Knopcyliner aanbrengen 100,00€     

E/W- installaties

Verlichting boven het aanrecht aanbrengen (LED balk 600mm breed) 150,00€     

2e deurbel incl. fritslampje aanbrengen in woonkamer (draadloos, huidige bel 230 V)  90,00€      

Sensor voor verlichting, bewegingsmelder naast het lichtpunt (plafondmodel) 100,00€     0,99€     

Buitenlamp met sensor en schakelaar (aansluiting 230 V is moet aanwezig zijn) 290,00€     2,86€     

Gaskraan verwijderen en afdoppen (Geen mogelijkheid meer om te koken!) x

Trekkoort voor verlcihting op slaapkamer 250,00€     

Thermostaat met vaste , niet verstelbare temp. Instelling 65,00€      

Automatische deuropener algemen ruimtes x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Aanbrengen 2e toilet kan alleen als de totale kosten hiervoor niet meer dan € 3000,- bedragen. 

 
 
 

2) Badkamerverplaatsing/uitbreiding (vergroten bestaande of verplaatsen naar andere ruimte):  
  

Op verzoek van een huurder of bij mutatie kan een badkamer verplaatst worden naar een slaapkamer. 
Hiervoor moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

 

• De huidige badkamer moet minimaal 15 jaar oud zijn 

• De huidige badkamer is kleiner dan 4 m2 

• Er moeten minimaal twee slaakkamers na de aanpassing over blijven. 

• De woning heeft geen sloop- of verkooplabel. 

• Het moet technisch goed mogelijk zijn om de badkamer te verplaatsen en niet tot ongewenste 

verhogingen van de vloer leiden. 

• Er moet in de nieuwe situatie een 2e toilet of aansluiting voor een 2e toilet worden aangebracht.  

• 2e toilet mag alleen maar met rioolafvoer, geen Sanibroyeur (ook hier weer;  indien niet mogelijk, 

geen doorgang) 

• Is er al een bestaande 2e toilet dan wordt het niet uitgevoerd 

• Totale kosten mogen niet hoger worden dan 9500 ex BTW (zou normaal geen probleem moeten zijn). 

(Kleine) overschrijding altijd in overleg met KIC 

• Huurder moet akkoordverklaring tekenen van 5 euro verhoging. 

• Voldoende budget 

 
3) Aanpassing begane grond 

 
Hiervoor is budget beschikbaar, maar randvoorwaarden moeten nog verder worden uitgewerkt.  
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C. Gladheidsbestrijding   
 
Wettelijk gezien is iedereen zelf verantwoordelijk voor het sneeuwruimen en bestrijden van gladheid rondom 
de woning. Desondanks plaatst Oosterpoort voor de winter bij de entree van woongebouwen met een lift, (die 
dus geschikt zijn voor senioren) bakken met strooizout. Als het strooizout op is, kunnen bewoners dit op eigen 
kosten zelf aanvullen. Na de winter worden de bakken weer door van Kesteren weggehaald en tijdelijk 
opgeslagen. Oosterpoort laat nergens strooien/sneeuwruimen. 
 
Bij complexen die deel uitmaken van een VVE, bepaald (en betaald) de VVE of er bakken komen te staan. Dit 
is alleen het geval bij de Meent. 
 
Op sommige locaties worden er door de gemeente zoutbakken geplaatst. Als deze leeg zijn, kunnen de 
bewoners bellen naar de gemeente die deze dan kosteloos vult. 
 

 

Locatie strooibakken 

Complexnr.: Plaats Complex / straat Aantal 

1008 +1009 Groesbeek Dennenoord 2 

1012 Groesbeek Marienhof, Stationsweg 19-129 2 

1018 Groesbeek Spoorlaan, Kloosterpad oost 1 

1020 Groesbeek Op de Paap 1 

1414 Groesbeek De Tuier (Focuswoningen) 4 

1417 Groesbeek De Meent 3 

1510 Groesbeek Koekeleklef, Frambozenstraat 1 

1510 Groesbeek Prinsehof, Veenbeshof 1 

1709 Nijmegen Vijverhof, Kwakkenbergweg 2 

1713 Berg en Dal Zevenheuvelenweg 1 

2011 Beek Oude Gracht 2 

2020 Beek De Sprankel, Hasseltstraat 1 

2021 Beek Liefdesgesticht, Kerkberg 1 

2115 Ooij Loeffenstraat 1 

2117 Ooij Kempkesplein 1 

3207 Malden Brugstaete, Herenhof 1 

3209 Malden Oase, Jonckherenhof, Richtershof 2 

3211 Malden Malderhof 1 

3212 Malden Hubertushof 2 

3512 Heumen Heumense Hof 1 

3514 Heumen Frankenstraat 1 

3610 Overasselt Mijlpaal 1 
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D. Serviceabonnement 
 
Huurders kunnen bepaalde delen van het huurdersonderhoud afkopen d.m.v. het afsluiten van een 
serviceabonnement. 
 
Het serviceabonnement bestaat uit drie delen. 
- Rioolfonds 
- Glasverzekering 
- Service-onderhoud 
 
Rioolfonds. 
Voor een vast bedrag per maand kan de huurder rechtstreeks bellen naar een bepaald ontstoppingsbedrijf die 
zonder verdere kosten de verstopping verhelpt. 
 
Glasverzekering. 
Voor een vast bedrag per maand kan de huurder rechtstreeks bellen naar een bepaald glaszettersbedrijf die 
zonder verdere kosten het kapotte glas vervangt. 
 
Service-onderhoud 
Voor een vast bedrag per maand kan de huurder bellen naar Oosterpoort die zonder verdere kosten bepaald 
huurdersonderhoud uitvoert. Een en ander hieronder nader omschreven  
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Overzicht onderhoudswerkzaamheden 
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AFVOEREN    

• Schoonhouden afvoerputje balkon, galerij, terras, douche /gootsteen/sifon   x 

• Repareren van sifon van wastafel, douche, gootsteen, wasmachine  x  

• Repareren loden afvoer en sifon x   

• Ontstoppen afvoer / regenwaterafvoer (zie ontstoppen riolering)    

    

AFZUIGKAP    

• Vervangen van filter en in- en uitwendig schoonhouden van de afzuigkap   x 

• Schoonhouden afvoerkanaal zonder centrale afzuiging   x 

• Schoonhouden afvoerkanaal in appartementencomplexen met centrale afzuiging x   

    

Deurbel    

• Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker,  x  

de bedrading van de belinstallatie en de transformator    

• Vervangen batterij.   x 

• Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en installatie bij x   

gemeenschappelijke belinstallatie (flats)    

    

BEVRIEZING    

• Het treffen van maatregelen om bevriezing van leidingen, radiatoren,   x 

buitenkranen en cv te voorkomen.    (afsluiten/aftappen/isoleren)    

• Ontdooien van leidingen en herstellen van de schade die is ontstaan door x   

bevriezing aan leidingen, radiatoren, buitenkranen en cv, als huurder    

voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om bevriezing te    

voorkomen    

    

BRIEVENBUS    

• Reparatie en vervanging van brievenbus in voordeur woning  x  

(m.u.v. tochtborstel)    

• Reparatie en vervanging van brievenbus in gemeenschappelijke ruimten x   

• Sleutel afgebroken of kwijt   x 
    

CENTRALE VERWARMING (CV)    

• Periodiek onderhoud x   

• Verhelpen van storingen: bel rechtstreeks met de cv-installateur x   

(Zie stikker op CV ketel voor telefoonnummer)    

• Ontluchten en bijvullen van individuele centrale verwarming  x  

• Lichte roest aan radiator   x 
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• Ernstige roest aan radiator x   

• Lekkende radiatorknop x   

    

DAKEN    

• Reparartie en vervanging van dakbedekking, doorvoer, goot, en regenpijp. x   

• Reinigen dakgoten op verzoek huurder  x  

• Periodiek geplande reiniging van dakgoten x   

• Reinigen gootje rondom dakraam   x 

• Mos op daken  (alleen als technisch noodzakelijk) x   

• Ontstoppen regenwaterafvoer (zie ontstoppen riolering)   x 

• Onderhoud en vervangen dakramen x   

• Vervangen van kapotte dakpannen x   

    

DEUREN    

• Repareren of vervangen binnen- en buitendeuren bij technische gebreken x   

of beschadiging door normale slijtage   (bv klemmende deur)    

• Repareren of vervangen binnen- en buitendeuren bij technische gebreken   x 

of beschadiging/nalatigheid door/van huurder    

• Reparatie bij beschadiging kozijn en deuren als gevolg van inbraak en/of x   

vernieling, mits aangifte is gedaan bij de politie    

• Kieren < 1cm   x 

• Kieren > 1cm x   

    

DEURDRANGER / DEUROPENER    

• Repareren, afstellen en vervangen in gemeenschappelijke ruimtes (geen WMO) x   

• Repareren, afstellen en vervangen  WMO openers  (gemeente)   x 
    

DOUCHE    

• Reparatie en vervangen van douchekop, planchet, zeepbak, doucheslang,  x  

spiegel, opsteekpen, glijstang en wastafel    

• Kitvoeg aansluiting douchebak en/of tegel vervangen of vastzetten x   

• Doucheputje schoonmaken     x 

• Ontstoppen (zie ontstoppen riolering)     x 
    

DREMPELS EN DORPELS    

• Repareren en vervangen van drempels x   

• Installeren en vervangen oprijplaten (schegplaten) bij voor- achterdeur   x 
    

ELEKTRA    

• Onderhoud en vervanging van leiding en groepenkast x   

• Onderhoud, vervanging of herstel van schakelmateriaal, zoals schakelaar,  x  

wandcontactdoos, trekkoord, afdekplaat van dozen en    

wasmachineschakelaar    
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• Vervangen zekering/stop en lamp   x 

• Aanleggen krachtsroomaansluiting tbv elektrische kookplaat   x 

• Stroringen veroorzaakt door eigen apparaten worden in rekening gebracht!   x 
    

ERFAFSCHEIDING    

• Onderhoud en reparatie aan door Oosterpoort aangebrachte afscheiding   x 

• Vervangen van door Oosterpoort aangebrachte afscheiding door paal + draad x   

(Als vervangen niet noodzakelijk is door slecht huurdersonderhoud)    

    

GASINSTALLATIE    

• Onderhoud en vervanging van door Oosterpoort aangebrachte leiding / kranen x   

• Vervangen gasslang naar bv kookplaat   x 
    

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN    

• Onderhoud en reparatie van portiek, trap en galerij x   

• Schoonmaken van portiek, trap en/of galerij, tenzij opgenomen in servicekosten   x 
    

GEVELS    

• Onderhoud / vervanging , zoals schilderwerk en herstel van voegwerk x   

• Verwijderen groenaanslag   x 

• Verwijderen grafiti x   

    

GLASVERZEKERING    

• Als u een glasverzekering hebt afgesloten, wordt glasbreuk kosteloos hersteld.    

U kunt zelf de glaszetter bellen.  Firma van der Zee in Groesbeek: 024-3971909    

    

HANG- EN SLUITWERK    

• Onderhoud, reparatie of vervanging van hang-en sluitwerk aan buiten ramen x   

en buitendeuren. (Exclusief raamboompjes en bijzetsloten)    

• Repareren of vervangen raamboompjes, bijzetsloten  x  

• Onderhoud, reparatie of vervanging van hang-en sluitwerk aan binnenramen   x  

en binnendeuren    

• Laten bijmaken van sleutels.  (ook voor ramen)   x 

  Gesertificeerde sleutels tegen betaling van € 30,- per sruk, via Oosterpoort    

• Reparatie bij beschadiging als gevolg van inbraak en/of vernieling, mits x   

aangifte is gedaan bij de politie    

• Herstellen en vervangen van standaard  aangebrachte tochtrubbers (in kozijn/raam) x   

• Herstellen en vervangen van door Oosterpoort  aangebrachte tochtstrippen (op 
kozijn/raam) 

x  

• Aanbrengen nieuwe tochtstrippen   x 

• Repareren en vervangen van hang- en sluitwerk van toegangsdeuren in x   

gemeenschappelijke ruimten    

• Reparatie na sleutel in slot laten zitten of na verlies sleutels   x 
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• Reparatie na afgebroken sleutel   x 

• Vervangen van een door Oosterpoort geplaatste windhaak  x  

• Nieuwe windhaak plaatsen   x 

• Smeren hang en sluitwerk  (WD 40 smeermiddel of grafietpoeder)   x 
    

TELEFOON / Internet / TV / Intercom    

• Onderhoud huistelefoon/intercom en bijbehorende installatie x   

• Onderhoud telefoon- , tv- en internet-aansluiting   x 

• Aanleggen / aanvragen van internet, TV, telefoonaansluiting   x 
    

KEUKEN    

• Afstellen en vervangen van scharnier, sluiting en geleider van  x  

aanrechtdeur en lade    

• Kitvoeg of tegelstrip van aansluiting aanrechtblad en/of tegel vervangen x   

of vastzetten    

• Herstel van aanrechtblok, aanrechtblad, aanrechtkast- en deur bij x   

technische gebreken door normale slijtage    

• Ontstoppen afvoer (zie ontstoppen riolering)    

• Vervangen filter afzuigkap   x 
    

KOZIJNEN EN RAMEN    

• Repareren of vervangen bij houtrot en technische gebreken x   

• Onderhoud kunststof of aluminium kozijn x   

• Schoonmaken van kozijn/raam   x 
    

KRANEN    

• Reparatie van kranen  x  

• Vervangen of reparatie van stop- en aftapkraan x   

• Onderhoud hoofdkraan: Vitens bellen   x 

• Vervangen kraan x   

    

LIFT    

• Onderhoud en reparatie van lift en liftinstallatie x   

• Storingen veroorzaakt door huurder worden op huurder verhaald. Als deze niet   x 

   is worden de kosten verrekend met de servicekosten.    

    

MECHANISCHE VENTILATIESYSTEEM    

• Onderhoud of reparatie van het systeem (ventilator / regeling) x   

• Batterijen vervangen   x 

• Schoonmaken en/of vervangen van de filter   x 

• Schoonhouden van afzuigventiel/rooster   x 

• Repareren en vervangen van afzuigventiel/rooster  x  

• Reinigen ventilatiekanalen (wordt planmatig uitgevoerd) x   
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NAAMPLAATJES EN HUISNUMMER    

• Naamplaatje bij voordeur woning   x 

• Naamplaatje bellentableau en postkast  bij mutatie (app. complex) x   

• Naamplaatje bellentableau en postkast  bij overige situaties €40,- (app. complex)   x 
    

ONGEDIERTEBESTRIJDING    

• Bestrijden van wespen- en bijennesten in de tuin / losstaande berging / tuinhuisje   x 

• Bestrijden van wespen- en bijennesten in/aan huis  x  

• Ongediertebestrijding in gemeenschappelijke ruimten x   

• Bestrijden van houtworm en boktor x   

• Bestrijden van overig ongedierte   x 

• Bestrijden bij bedrijging van de volksgezondheid (bv rattenplaag) Gemeente 
    

ONTSTOPPEN RIOLERING IN EN OM DE WONING (VERZEKERING)    

• Ontstoppen van het leidingwerk in en om de woning, inclusief hemelwaterafvoer:   x 

Als u een rioleringsverzekering hebt afgesloten, wordt de verstopping gratis verholpen,   

Tenzij de verstopping aan u te weiten is. B.v. door het doorspoelen van frituurvet.     

Als u geen rioleringsverzekering hebt afgesloten, brengt Oosterpoort de gemaakte    

kosten bij u in rekening    

• Gezamenlijk afvoerleidingwerk (standleiding en grondleiding) bij x   

woningen met een gezamenlijke aansluiting op het riool, zoals flats    

    

PLAFONDS    

• Vervanging van een door Oosterpoort aangebracht of overgenomen plafond x   

• Schilder- en sauswerk van plafond   x 

• Kleine herstellingen (Gaatjes / beschadegingen)   x 
    

PLINTEN    

• Herstellen van door Oosterpoort aangebrachte plinten   x 
    

ROOKMELDER    

• Vervangen batterij rookmelder   x 

• Onderhoud / vervangen rookmelder aangesloten op 220V x   

• Onderhoud / vervangen rookmelder werkend op batterij   x 
    

SCHILDERWERK    

• Schilderwerk aan buitenzijde van de woning/berging x   

• Schilderwerk van de gemeenschappelijke ruimten x   

• Schilderwer, sauzen, kitten en behangen in de woning/berging   x 
    

SCHOORSTEEN    

• Herstel schoorsteen buitenwerks: voegwerken, afdekking en lood x   
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• Herstel schoorsteenkanaal als deze door huurder in gebruik is genomen   x 

• Vegen van schoorsteen. (Oosterpoort heeft geen schoorstenkanalen in gebruik)   x 

Schoorsteenkanalen van Oosterpoort mogen niet meer gebruikt worden voor houtkachels!   

Huurder dient hiervoor een eigen kanaal aan te brengen en dit jaarlijks laten vegen!    

    

SCHUUR/BERGING/TUINKAST    

• Herstel vloer, onderhoud buitenmuur en dak, buitenschilderwerk x   

• Onderhoud binnenzijde schuur/berging   x 
    

STUCWERK    

• Herstellen van kleine reparaties aan het stucwerk  (kripmscheuren / gaatjes)   x 

• Herstellen van gebrekkig stucwerk (construcktieve scheuren / loslaten) x   

    

TEGELWERK (WAND EN VLOER)    

• Repareren en vervangen van tegelwerk dat scheurt of loslaat x   

• Repareren en vervangen van door huurder beschadigd tegelwerk   x 
    

TOILET    

• Repareren van toiletpot, stortbak en fontein  x  

• Vervangen of repareren closetrolhouder en bril  x  

• Vervangen van toiletpot, stortbak en fontein, als gevolg van technische gebreken. x   

   Indien huurder er iets in heeft laten vallen of tegenaan gestoten heeft.   x 

• Ontstoppen (zie ontstoppen riolering)   x 

• Schoonhouden toiletpot, stortbak, fontein   x 
    

TRAPPEN    

• Onderhouden/repareren en vervangen van vaste trappen en vlizotrap x   

• Vastzetten en repareren van leuningen en traphekken x   

• Repareren van trappen en leuningen in gemeenschappelijke ruimten x   

    

TUIN    

• Kappen en snoeien van bomen, inclusief kapvergunning   x 

• Kappen van bomen, niet door huurder geplant en bij aanvang huur > 5 meter x   

• Aanleg en onderhoud, inclusief tuinafscheiding   x 

• Klimbeplanting vrijhouden van gevels en dakgoten   x 

• Snoeien van afscheidingshagen en bomen, zodat deze niet over de erfgrens van de buren  x 

 en het gemeenschappelijke achterpad groeien en de woning onderhouden kan worden.   

• Onderhouden, herstellen, vervangen van bestrating   x 

• Herstellen, vervangen van bestrating gemeenschappelijk achterpad x   

• Schoonmaken van bestrating gemeenschappelijk achterpad   x 
    

VENSTERBANK    

• Vervangen van vensterbank bij technische gebreken x   
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VENTILATIE    

• Schoonhouden van ventilatierooster/dauerlüftung   x 

• Repareren en vervangen van ventilatierooster bij raam en deur x   

• Repareren en vervangen van dauerlüftung x   

    

VERLICHTING    

• Vervangen van armatuur en lamp  (ook politiekeurmerk armaturen)   x 

• Vervangen van beschadigde bedrading als gevolg van technische gebreken x   

• Vervangen van lampen en armaturen gemeenschappelijke ruimten x   

• Vervangen van lampen in straatlantarans (groen/blauw genummerd)  x   

Geel genummerde straatlantarens zijn van de gemeente    

    

VLOER (ONAFGEWERKTE)    

• Onderhoud en reparatie bij technische gebreken x   

• Reparatie van de dekvloer na beschadiging door (verwijderen van) vloerbedekking   x 

• Reparatie en vervanging van vloerluik x   

    

WATERLEIDING    

• Onderhouden en vervangen x   

• Bij doorboren leidingwerk door huurder   x 
    

ZONWERING    

• Onderhoud en reparatie van zonwering in eigendom van Oosterpoort x   

• Reinigen zonwering in eigendom van Oosterpoort   x 
 


