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Woonpartners Midden-Holland

verhuurt ruim 7.800 woningen in

Gouda, Waddinxveen, Boskoop en

gemeente Zuidplas.

Een groot deel van de woningen is

bereikbaar voor huishoudens met lage

inkomens die goed en betaalbaar

moeten kunnen wonen. Ook zijn we er

voor huishoudens met iets hogere

inkomens die geen reële kans hebben

op een woning in de vrije sector. Naast

woningen verhuurt Woonpartners ook

bedrijfsvastgoed, garages en enkele

winkelpanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Deze brochure is een uitgave van

Woonpartners Midden-Holland en

biedt u informatie om goed te wonen.

De informatie vindt u online op

www.woonpartners-mh.nl

Woonpartners MH

Postbus 102

2740 AC WADDINXVEEN

0182-64 64 64 
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U huurt een woning van
Woonpartners Midden-Holland

In deze brochure kunt
u teruglezen hoe u
veranderingen aan uw woning
kunt aanvragen en uitvoeren.
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Inleiding
Geachte huurder,  

 

Woonpartners vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning. Daarom

geeft Woonpartners huurders de mogelijkheid om hun woning aan te passen. Dit

betekent dat u zelf mag klussen of verbouwen. Zo kunt u bijvoorbeeld een

nieuwe keuken plaatsen, een 2e toilet in de badkamer installeren of ander

tegelwerk aanbrengen in keuken, toilet en/of badkamer.    

 

Woonpartners MH heeft het bestaande beleid met betrekking tot de Zelf

Aangebrachte Veranderingen (ZAV) opnieuw getoetst. De conclusie is dat

Woonpartners MH in de toekomst meer mogelijkheden wil bieden aan huurders.

In de praktijk gaat Woonpartners MH meer toestaan dan vroeger. We formuleren

echter duidelijke spelregels en voorwaarden waaraan ZAV moeten voldoen en

ondersteunen u waar dit kan.

 

Wilt u zelf veranderingen in of aan uw woning aanbrengen? Deze brochure

informeert u over de mogelijkheden en de richtlijnen die hiervoor gelden bij

Woonpartners Midden-Holland. 

 

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers.

Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u het verzoek aan ons doorgeven via

onze website. Voor spoedeisende reparatieverzoeken na 17.00 uur kunt u ook

terecht op (0182) 64 64 64.  

 

Met vriendelijke groet,

Woonpartners Midden-Holland  

R.J. Mascini directeur-bestuurder
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Korte toelichting 'klusrecht'

 

Huurders hebben sinds 2003 een wettelijk recht om veranderingen aan de

binnenzijde van de woning aan te brengen. Dit recht is verankerd in artikel 7 van

het BW.

 

Eenvoudige veranderingen, die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan

kunnen worden gemaakt, mag de huurder zonder toestemming aanbrengen.

 

Voor meer ingrijpende veranderingen is vooraf toestemming nodig van de

verhuurder. De verhuurder kan toestemming voor veranderingen weigeren als

dit:

de verhuurbaarheid schaadt

zorgt voor een waardedaling

schade aan de constructie van de woning veroorzaakt

een belemmering vormt voor toekomstig onderhoud aan de woning of het

complex

gevaar geeft voor de gezondheid

hinder of overlast veroorzaakt.

 

De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zelf aangebrachte

veranderingen en overnames van voorgaande huurders.
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Eisen en voorwaarden bij een ZAV

 

Vanaf pagina 16 zijn de meest voorkomende veranderingen opgesomd.  In de

tabel staat duidelijk aangegeven voor welke ingrijpende veranderingen de

huurder schriftelijk toestemming dient te vragen.

Bepaalde veranderingen zijn niet toegestaan. Andere veranderingen wel.

 

Bij de beoordeling van een verandering stelt Woonpartners MH naast de

wettelijke eisen (zie pagina 6) ook nog de volgende eisen:

verkeert in goede onderhoudsstaat

is in lijn met Woonpartners Kwaliteit (WPK)

wordt vakkundig en netjes aangebracht door een erkend en gecertificeerd

bedrijf of op de wijze zoals een erkend bedrijf de verandering zou aanbrengen

voldoet aan de wettelijke eisen bij veranderingen aan gas-, water- en

elektrische installaties. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door

een erkende en gecertificeerde installateur. Als de huurder het toch zelf wil

doen dan dient een keuringsrapport van een erkend bedrijf te worden

overlegd 

voldoet aan alle voorschriften van de overheid (gemeente, brandweer,

nutsbedrijven e.d.) en de huurder beschikt (waar nodig) over alle noodzakelijke

vergunningen

wordt aangebracht met deugdelijke en goed (na)leverbare materialen

wordt voor rekening en risico van de huurder aangebracht

wordt door de huurder voldoende verzekerd (inboedelverzekering).
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Aanvragen en verlenen toestemming 

 

Geen toestemming nodig

Zoals eerder aangegeven hoeft voor veel voorkomende veranderingen vooraf

geen toestemming te worden aangevraagd. Denk daarbij aan het verwijderen

van een vaste kast, het aanbrengen van een vlizotrap e.d.

 

Natuurlijk moeten dergelijke veranderingen wel vakkundig en netjes worden

aangebracht. Dit controleert Woonpartners MH bij mutatie. Indien de

veranderingen niet voldoen aan de gestelde eisen, dan dienen de aangebrachte

veranderingen alsnog ongedaan te worden gemaakt en de schade worden

hersteld. Dit gebeurt door en op kosten van de vertrekkende huurder.

 

Toestemming aanvragen

Voor andere meer ingrijpende veranderingen dient vooraf wel toestemming te

worden gevraagd. Denk daarbij aan het verwijderen van dragende wanden, het

renoveren van een keuken e.d.

 

Om het administratief overzichtelijk te houden, werkt Woonpartners MH voor

dergelijke veranderingen met standaard formulieren.

1. Als huurder stuurt u een ingevuld standaard aanvraagformulier voor de ZAV

naar Woonpartners MH.

2. Na ontvangst van het formulier ontvangt u binnen twee weken schriftelijk

bericht. Dit is een toestemming, een tijdelijke toestemming of geen

toestemming die wordt verleend voor de verandering.

3. In bepaalde gevallen zal Woonpartners MH u laten weten nog aanvullende

informatie nodig te hebben om een beslissing te kunnen nemen. Denk hierbij

aan constructieberekeningen of tekeningen. Indien de veiligheid in gevaar is

dan dient de uitvoering (of in ieder geval de controle op het resultaat) plaats te

vinden door een erkend en gecertificeerd bedrijf. 
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Tijdelijke of definitieve toestemming

tijdelijk betekent dat u de verandering mag aanbrengen maar bij mutatie

sowieso moet verwijderen

 definitieve toestemming betekent dat de verandering mag worden

achtergelaten mits de verandering wordt goedgekeurd bij mutatie.

 

Geen toestemming gekregen

Indien er geen toestemming wordt verleend, betekent dit dat u de verandering

niet mag aanbrengen. Indien deze tijdens bewoning of bij mutatie toch wordt

aangetroffen dan dient deze door u te worden verwijderd.
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Waar en hoe kunt u een aanvraag doen voor een ZAV?

 

Op de website van Woonpartners staan de formulieren voor het aanvragen van

een ZAV. U kunt daarnaast Woonpartners MH benaderen voor advies en nadere

uitleg over de procedure voor het aanvragen van toestemming en goedkeuring.

De medewerkers van het klantencontactcentrum van Woonpartners staan voor u

klaar. 

 

Bij de meer ingewikkelde vragen neemt de opzichter contact met u op. Het

betreft dan vragen over materiaalgebruik, ontwerp, constructieberekeningen e.d.

De opzichter zal tevens de veranderingen steekproefsgewijs controleren. Aan die

bezoeken en adviezen/tips kunt u overigens geen rechten ontlenen. U blijft altijd

zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
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Goedkeuren van ZAV's bij verhuizen (mutatie)

 

Na de huuropzegging controleert Woonpartners MH uw woningdossier op

afspraken over ZAV en stelt bij de voorinspectie (in bewoonde staat) vast of zich

in of aan de woning veranderingen bevinden. Alle veranderingen worden

getoetst of deze vakkundig en netjes en conform de technische eisen en

voorwaarden zijn aangebracht.  

 

Voor de ingrijpende veranderingen waarvoor vooraf schriftelijke toestemming

nodig was, wordt gecheckt of deze indertijd ook schriftelijk door de vertrekkende

huurder is aangevraagd en wat de beslissing van Woonpartners MH is geweest.

Dat is

1.      toestemming is geweigerd (wel aangevraagd en niet verleend)

2.      tijdelijk toestemming is verleend

3.      definitief toestemming is verleend

4.      geen toestemming is aangevraagd.  

 

Toestemming geweigerd 

Indien in de categorie toestemming geweigerd (wel aangevraagd en niet

verleend) dan geeft Woonpartners MH aan u door dat de verandering ongedaan

moet worden gemaakt. Dit wordt op het (digitale) inspectieformulier

aangegeven.  

 

Tijdelijke toestemming verleend 

Indien de verandering in de categorie tijdelijke toestemming valt, wordt u

opgedragen om de verandering te verwijderen of ongedaan te maken. De

tijdelijke toestemming was namelijk verleend onder voorwaarde van verwijderen

bij beëindiging van de huurovereenkomst.

 

 

 

Bepaalde ‘tijdelijke’ veranderingen mogen van Woonpartners MH met

overnameverplichting van het onderhoud worden aangeboden aan de

opvolgende huurder. Indien de nieuwe huurder nog niet bekend is of weigert

dan dient u deze veranderingen alsnog te verwijderen. Meer hierover is te lezen

in deze brochure.
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Definitief toestemming verleend

Indien in de categorie toestemming verleend dan mag de verandering in principe

blijven zitten en wordt daarmee eigendom van Woonpartners MH.

Vanzelfsprekend is dit wel afhankelijk van de toets bij mutatie of de verandering

vakkundig en netjes en conform de eisen zijn aangebracht en gedurende de

huurtijd goed is onderhouden. In geval van een ‘beperkte’

onderhoudsachterstand dan wordt die door u of voor rekening van u hersteld 

Indien de verandering aan alle voorwaarden voldoet, dan verleent Woonpartners

MH vervolgens goedkeuring.

 

Geen toestemming aangevraagd 

Indien geen toestemming is aangevraagd voor een ingrijpende verandering, dan

dient u de verandering in principe ongedaan te maken. Dat geldt in ieder geval

voor veranderingen die vallen in de categorieën ‘niet toegestaan’ of ‘tijdelijke

toestemming’.

 

Indien geen goedkeuring wordt verleend dan wordt u in de gelegenheid gesteld

de veranderingen zelf ongedaan te maken. Daarbij vermeldt Woonpartners MH

op het digitale mutatieformulier de kosten die in rekening worden gebracht

indien u in gebreke blijft en Woonpartners MH zelf de veranderingen moet (laten)

verwijderen.  
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Overname van (on)roerende zaken

 

Onroerende zaken

Woonpartners MH bekijkt samen met u bij de voorinspectie gezamenlijk welke

onroerende zaken voor overname in aanmerking komen. Daarbij kan gedacht

worden aan inbouwapparatuur in de keuken, een afzuigkap e.d.

De overname van de onderhoudsverplichting wordt schriftelijk vastgelegd op het

daarvoor bestemde formulier overname onroerende zaken. De wet zegt namelijk

dat de huurder die tekent voor goederen die 'nagelvast’ zijn, ook aan de

behorende onderhoudsverplichtingen kan worden gehouden.

 

Om overname van bepaalde ZAV's aantrekkelijker te maken (denk aan keuken,

badkamer e.d.) wordt in het overnameformulier onroerende zaken opgenomen

dat een dergelijke ZAV bij einde levensduur door Woonpartners wordt verwijderd

en een voorziening wordt teruggeplaatst of wordt hersteld conform de geldende

Woonpartnerskwaliteit.

 

 Roerende zaken

Denk daarbij aan gordijnrails, meubels, etc.; deze worden door u en de nieuwe

huurder op een formulier geregistreerd. Het formulier kunt u vinden op de

website. Roerende zaken die niet worden overgenomen, worden door u

verwijderd. Dit blijft verder buiten het ZAV-beleid en bemoeienis van

Woonpartners MH. Een kopie van de gemaakte afspraken wordt door u digitaal

aan Woonpartners MH geretourneerd.
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Handhaving bij bewoning

 

Woonpartners MH krijgt via eigen medewerkers en externe bedrijven ‘in het veld’

en via signalen van buurtbewoners regelmatig ingrijpende veranderingen in

beeld die zonder toestemming zijn aangebracht. Indien dit zich voordoet dan

wijst Woonpartners MH u schriftelijk op het ZAV-beleid en de toestemmings- en

goedkeuringsprocedure.

 

Op het moment dat er sprake is van ZAV’s waarvoor toestemming bij aanvraag

zou worden geweigerd, dan wordt u in de brief gesommeerd om deze ZAV te

verwijderen en de woning weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. De

briefwisseling wordt opgenomen in het verhuurdossier. Bij verhuizing vallen de

ZAV’s onder hetgeen is beschreven in het onderdeel ‘geen toestemming

aangevraagd’.

 

Vergoedingen

Veranderingen in de categorie ‘definitieve toestemming’ worden, bij

goedkeuring van de ZAV bij mutatie eigendom van Woonpartners MH.

In bepaalde gevallen kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor zover

Woonpartners hierdoor ‘ongerechtvaardigd verrijkt is’. 

Het beleid van Woonpartners MH blijft ook in de toekomst echter onveranderd: er

worden geen vergoedingen verstrekt voor ZAV’s.

 

Onderhoud ZAV

Als u een verandering aanbrengt, bent u gedurende de huurperiode zelf

verantwoordelijk voor het onderhoud en indien nodig, ook de vervanging. Ook

dient u de aanpassingen mogelijk te melden bij uw inboedelverzekering.  

Veranderingen die bij mutatie worden goedgekeurd en overgenomen, worden

eigendom van Woonpartners MH. Woonpartners krijgt daarmee ook de

onderhoudsplicht van dergelijke veranderingen en kan eventueel

huuraanpassingen doorvoeren. 
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Lijst met veel voorkomende
veranderingen
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Badkamer
  

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Badkamer en/of toilet renovatie (conform WPK)

plaatsen

ja  -- ja

 

Badkamer en/of toilet (niet conform WPK)

plaatsen

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Douchebak, -wand, -cabine plaatsen ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Ligbad plaatsen niet toegestaan

(tenzij bad

vervangen door

bad)

 --  -- nvt

Sauna aanleggen niet toegestaan  --  -- nvt

2e toilet met aansluitingen plaatsen ja  -- ja

 

Toiletpot vervangen nee  -- ja

 

Fonteintje plaatsen nee  -- ja

 

Badmeubel aanbrengen nee ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Wasmachine of vaatwasmachine kraan en

-afvoer

ja  -- ja

 

Buitenkraan aanleggen (EGW of Begane grond

MGW)

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee
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 Dak
  

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Dakkapel plaatsen ja -- ja

 

Dakraam plaatsen ja -- ja

 

 

 

Gevel, kozijnen, 
ramen & deuren 
(inclusief hang en sluitwerk)

  

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Buitendeur, kozijn en overige vervangen niet toegestaan -- -- nvt

Buitendeur, kozijn en overige schilderen niet toegestaan -- -- nvt

Deurkrukken en/of beslag buiten vervangen niet toegestaan -- -- nvt

Kozijn aanbrengen in gevels niet toegestaan -- -- nvt

Openstaande deuren in kozijn achtergevel

plaatsen

niet toegestaan -- -- nvt

Zonnescherm, screen, rolluiken plaatsen ja ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Horren maken in ramen en deuren nee ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Kattenluik aanbrengen in deur nee ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Inbraakwerende voorzieningen plaatsen

(bijzetsloten, PKVW voorzieningen)

nee ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Huisnummer wijzigingen nee ja (terugplaatsen) nee

 

Gaten boren in kozijnen en gevelmuren tbv

kabels

niet toegestaan -- -- nvt
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Indeling van de woning
Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Vaste kast verwijderen nee -- ja

 

Vaste kast plaatsen nee -- ja

 

Toog of glaswand plaatsen ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Niet dragende wand of voorzet wand

plaatsen/verwijderen

ja -- ja

 

Dragende wand plaatsen/verwijderen niet toegestaan -- -- nvt

Open haard plaatsen niet toegestaan -- -- nvt

Houtkachel of allesbrander incl

schoorsteen(mantel) en kanalen plaatsen

niet toegestaan -- -- nvt

Gashaard (design) plaatsen ja ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Schoorsteen verwijderen ja -- ja

 

Vaste trap naar zolderverdieping plaatsen ja -- ja

 

Vlizotrap plaatsen nee -- ja
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Inrichting van de woning
 

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Binnendeuren verwijderen nee ja (terugplaatsen) nee 

 

Binnendeuren/schuifdeur

vervangen/dichtmaken

 ja -- ja (behoudens

louvre of western

deurtjes)  

 

Dorpels vervangen/verwijderen nee -- ja (m.u.v.

badkamer) 

 

Binnendeuren en -kozijnen schilderen nee  -- ja (eis: in 1x

dekkend

overschilderbaar) 

 

Schoon metselwerk, kunststof (denk aan

keukenkastjes) en aluminium schilderen

niet toegestaan -- -- 

 nvt

Vensterbank (spaanplaat, multiplex)

aanbrengen/-vervangen

nee -- ja

 

Deurkrukken en/of beslag binnen vervangen nee -- ja (mits uniform)

 

Trapleuning weghalen of wijzigingen (bv

touwleuning)

nee ja (mag op

overnamelijst)

nee

 

Traplift aanbrengen nee ja (weghalen bij

vertrek en schade

herstellen)

nee
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Installaties
Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Individuele CV-installatie aanbrengen/vervangen ja -- ja

 zie pag 29

Radiatoren (design) vervangen nee ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee  zie pag 29

Radiatoren (extra) plaatsen nee ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee  zie pag 29

Radiatoren verwijderen niet toegestaan -- -- nvt

Thermostaatkraan op radiator aanbrengen (let

op: kan niet bij elke radiator)

nee -- ja

 

Vloerverwarming aanleggen (EGW begane

grond)

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Slimme thermostaat aanbrengen (denk aan

‘Toon’ of andere toepassingen)

nee ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Close in boiler plaatsen nee Ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

 Mechanische ventilatie aanbrengen niet toegestaan -- -- nvt

Gas-, elektra- en/of waterleiding

uitbreiden/wijzigen

ja -- ja

 

Belsysteem voordeur wijzigen (muv collectieve

systeem algemene voordeur)

ja nee

(terugplaatsen)

ja

 

Schakelaars, wandcontactdozen

aanbrengen/uitbreiden

ja -- ja  zie pag 29

Buitenverlichting en elektra in schuur/berging

aanleggen

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Verplaatsen groepenkast niet toegestaan -- -- nvt

Groepenkast uitbreiden/-vernieuwen ja -- ja zie pag 29

Airco (vast) aanbrengen niet toegestaan -- -- nvt

Airco (mobiel) aanbrengen (zonder

schade/afvoer via geopend raam)

nee ja nee

 

PV installatie aanbrengen (EGW) ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Laadpaal aanbrengen (mits prive parkeerplaats

bij woning)

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

(Schotel)antenne plaatsen Niet toegestaan

(er zijn

uitzonderingen)

-- --

 

Zend- en ontvangstapparatuur aanbrengen niet toegestaan -- -- nvt
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Isolatie
Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Aanbrengen van isolatieglas niet toegestaan -- -- nvt

Aanbrengen van een voorzet-raam/sierglas/glas

in lood

niet toegestaan -- -- nvt

Aanbrengen van tochtstrippen nee -- ja

 

Aanbrengen van gevel-, dak-, vloerisolatie niet toegestaan -- -- nvt

 

Tuin & terrein
Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Uitbreiden/wijzigen bestrating nee ja, indien conform

WPK-

overnamelijst)

nee

 

Bomen en heg plaatsen nee ja, indien conform

WPK-

overnamelijst)

nee

 

Plaatsen erfafscheiding nee ja, indien conform

WPK-

overnamelijst)

nee

 

Aanbrengen van een vijver, fontein, gemetselde

plantenbakken, zitkuil, speeltoestellen

nee ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Aanbrengen tuinverlichting (zie ook Installaties –

buitenverlichting)

ja ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee zie pag 29

Aansluiten regenton op hemelwaterafvoer

(HWA)

nee ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee

 

Klimplanten tegen de gevel of berging niet toegestaan -- --

 nvt

Plaatsen dierenverblijf in de tuin nee ja, (weghalen bij

vertrek)

nee

 

Bouwen van vaste uitbouw met fundering aan

achtergevel

niet toegestaan -- --

 nvt

Plaatsen serre, uitbouw, afdak los tegen

achtergevel

niet toegestaan -- --

 nvt

Bouwen garage, berging met fundering in tuin niet toegestaan -- --

 nvt

Plaatsen pergola, berging, afdak vrijstaand in de

tuin (op afstand van de gevel)

ja ja, (mag mits goed

op overnamelijst)

nee
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Keuken
  

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Keuken vernieuwen (conform WPK) ja -- ja zie pag 27

Keuken vernieuwen (niet conform WPK/niet

standaard)

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee zie pag 27

Keuken wijzigingen of uitbreiden (kastjes,

aanrechtblad etc)

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee zie pag 28 

Eenhendel mengkraan aanbrengen nee -- ja zie pag 28

Inbouwapparatuur plaatsen

(gas-/elektrakookplaat, koelkast, vaatwasser,

inductiekookplaat, inbouwoven)

ja ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee zie pag 29

Afzuig- of recirculatiekap plaatsen (motorloos op

MV)

nee ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee zie pag 28

Wandtegelwerk aanbrengen of vervangen nee ja (mag mits goed

op overnamelijst

indien 10%

reserve achter

blijft en

tegels/voegen

niet geschilderd)

nee zie pag 26 

 

Plafonds
  

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Plafonds: spuitwerk/pleister nee  -- ja (egaal en

structuur < 3 mm) 

zie pag 26

Gipsplaatplafond aanbrengen of vervangen nee  -- ja  

Gipsplaten plafond verlagen (al dan niet met

inbouwspots)

nee ja (mag mits goed

op overnamelijst)

nee zie pag 26

Plafonds: systeem plafonds/

schroten/balkenplafonds/

kurkplaten/granol/ornamenten

nee ja (mag mits goed

op overnamelijst

muv kunststof)

nee zie pag 26
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Vloeren 

Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Vloer: aanbrengen kurk/parket/-laminaat nee ja (mag mits goed,

‘zwevend’ gelegd

en deuren niet

ingekort op

overnamelijst)

nee zie pag 25

Vloer: plavuizen/natuursteen/-tegels/linoleum/

marmoleum

ja (EGW Begane

grond) 

Niet toegestaan

(MGW)

ja (mag mits goed

en in lijn met

eisen op

overnamelijst)

nee zie pag 25-26

Vloer: siergrind en gietvloeren niet toegestaan  --  -- nvt

 

Wanden 
Verandering Toestemming

vragen (ja/Nee)

Tijdelijke

toestemming

Definitieve

toestemming

Extra

voorwaarden

Wand: (glasvezel)behang, granol, sierpleister,

structuurverf, latex

nee  -- ja (heel, egaal en

structuur < 3 mm.

Geen schilderwerk

op

tegels/voegen) 

zie pag 26

Wand: lambrisering/schroten/

steenstrips/kunststof/kurk/ /tapijt/vinyl

nee ja (alleen

steenstrips, mits

goed). Rest niet

vanwege

brandgevaar

nee zie pag 26
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Extra voorwaarden
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Extra voorwaarden
Voor sommige veranderingen gelden extra voorwaarden volgens het beleid van

Woonpartners Kwaliteit (WPK).

De voorwaarden worden hier per onderdeel specifiek toegelicht.

 

Vloeren

 Verhuizen of de inrichting van uw woning aanpassen? Misschien bent u dan wel

van plan om parket, laminaat, vinyl of andere harde vloerbedekking in uw woning

aan te brengen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden, onder andere om

geluidsoverlast naar andere bewoners te voorkomen. 

 

Tapijt   

Bij het verlaten van de woning moet het tapijt verwijderd worden. Alle eventuele

gevolgschade (bijvoorbeeld lijm- en specieresten) moeten na het verwijderen van

het tapijt door u hersteld worden. 

 

Laminaat, kurk en parket   

De verandering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

Onder de te leggen vloer moet een ondervloer worden aangebracht die

voldoet aan een contactgeluidsisolatiewaarde van minimaal 10dB volgens

NEN-EN-ISO norm 717-2. Deze gegevens vindt u meestal op de verpakking van

de ondervloer. 

Harde vloerbedekking moet ‘zwevend’ worden gelegd. Dat betekent dat de

vloer vrij gehouden moet worden van de wanden. Daarmee beperkt u de

geluidsoverdracht naar uw buren. 

De ondervloer mag niet worden vastgezet met spijkers of schroeven. Ook

verlijmen op de ondervloer is niet toegestaan. 

Het aanbrengen van harde vloerbedekking mag er niet toe leiden dat deuren

moeten worden ingekort. De totale dikte van de vloer mag in elk geval niet

meer dan 15 mm zijn, inclusief de onderlaag. 

Aanwezige vloerluiken moeten in elk geval op alle momenten bereikbaar zijn. 

Als uw woning in een complex ligt met zowel huur- als koopwoningen en er

een Vereniging van Eigenaren actief is, dan kunnen er andere regels gelden.

Informeer in dat geval of er een afwijkend beleid wordt gevolgd ten aanzien

van harde vloerbedekking. Neem hiervoor contact met ons op. 

Bij het verlaten van de woning moet de aanpassing verwijderd worden. Alle

eventuele gevolgschade na het verwijderen van de veranderingen moet door u

hersteld worden.  
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 Plavuizen, natuursteen, linoleum, marmoleum en PVC   

Om in aanmerking te komen voor een toestemming dient de verandering in ieder

geval te voldoen alle voorwaarden onder die voor de categorie 'laminaat, kurk en

parket' gelden (zie pagina 25). Daarnaast ook nog onderstaande voorwaarden:

Plavuizen zijn alleen toestaan indien er geen vloerverwarming onder wordt

aangebracht.

Mocht er sprake zijn van aanhoudende en gegronde klachten over

geluidsoverlast als gevolg van de harde vloerbedekking, dan Woonpartners

eisen dat de vloerbedekking wordt verwijderd binnen een vooraf aan te geven

termijn. Dit kan zowel als blijkt dat de vloer niet volgens de voorwaarden is

gelegd, als wanneer de voorschriften wel zijn gevolgd, maar bewonersgedrag

bij voortduring voor ernstige overlast zorgt. Overigens zijn normale

leefgeluiden niet als ernstige overlast te benoemen.  

In bepaalde complexen (o.a. appartementen) zal er geen toestemming worden

gegeven voor het leggen van een dergelijke vloerafwerking.  

 

Wanden en plafonds

(Glasvezel)behang, granol, sierpleister, structuurverf of latex  

Bij het verlaten van de woning dienen de wanden aan de volgende voorwaarden

te voldoen:

De wand is heel, egaal en structuur

Er is geen schilderwerk aangebracht op tegels/voegen.

Spijkers, schroeven en pluggen zijn verwijderd uit de wanden en plafonds (glad

en strak) en boorgaatjes zijn dicht gezet met uitzondering van behang- en

structuurwanden.

Indien behang: lichte beschadigingen/-hoekjes los toegestaan (dicht te plakken

door u). Indien beschadigd behang (stukken eraf of banen ontbreken) of

gesausd of geverfd in een niet neutrale kleur dan moet u het behang

verwijderen. Er zijn geen eisen aan type/patroon/kleur van het behang.

Ook bij sauswerk zijn lichte beschadigingen toegestaan. Het moet wel egaal

van kleur te zijn, en zonder zakkers. Donkere kleuren moeten in 1x dekkend

overschilderbaar zijn. In de praktijk betekent dit dat kleuren in zwart, paars e.d.

bij verhuizing niet worden geaccepteerd.
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 Keuken  

Verhuizen of de inrichting van uw woning aanpassen? Misschien bent u dan wel

van plan om uw keuken te veranderen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.

 

Plaatsen compleet nieuwe keuken

Het zelf aanbrengen van een compleet nieuwe keuken is onder voorwaarden

mogelijk.

Plaatst u een keuken die is aangebracht volgens de standaard kwaliteit van

Woonpartners, dan mag u deze laten zitten indien u de woning verlaat.

Plaatst u een keuken met een afwijkende kwaliteit dan dient u deze bij het

verlaten van de woning terug te brengen naar de standaard kwaliteit van

Woonpartners.

 

Een nieuwe keuken dient altijd aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Gasleiding afpersen (aantonen door middel van rapportage);

Elektra conform NEN 1010

Plaatst u ook inbouwapparatuur? Dan dient dit uitgevoerd te worden onder de

voorwaarden benoemd bij het plaatsen van inbouwappartuur

Er mag niet ‘tegel over tegel’ worden gezet (dus oude tegels verwijderen,

egaliseren en nieuw aanbrengen);

De toe te passen wandtegels dienen van een gangbare kleur te zijn;

Tegels (0,5 m2) achterlaten/meeleveren, zodat reparatie gewaarborgd is;

Alle werkzaamheden door erkende en gecertificeerde bedrijven laten

uitvoeren.  
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Aanbrengen éénhendelmengkraan  

Bij het verlaten van de woning kunt de kraan laten zitten of de oorspronkelijke

kraan terugplaatsen.

 

Uitbreiden keukenkastjes of verlengen aanrechtblad  

De verandering staat Woonpartners toe gedurende de periode dat u in de

woning woont. Bij het verlaten van de woning moet de aanpassing verwijderd

worden.

 

Aanbrengen of vervangen wandtegelwerk

De verandering dient echter wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Er mag niet ‘tegel over tegel’ worden gezet (dus oude tegels verwijderen,

egaliseren en nieuw aanbrengen);

De toe te passen wandtegels dienen van een gangbare kleur te zijn;

U moet een aantal tegels (0,5 m2) achterlaten of meeleveren, zodat reparatie

gewaarborgd is;  

 

Plaatsen afzuig- of recirculatiekap  

De verandering dient echter wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De afzuigkap dient motorloos te zijn, indien er sprake is van een afvoer op een

mechanische ventilatie.
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Plaatsen overige inbouwapparatuur   

In veel gevallen geven wij toestemming voor het plaatsen van

inbouwapparatuur. Het gaat dan om een gas-/elektrakookplaat, koelkast,

vaatwasser, inductiekookplaat of een inbouwoven. Het zelf aanbrengen van

inbouwapparatuur is onder voorwaarden mogelijk. Alle werkzaamheden door

erkende en gecertificeerde bedrijven laten uitvoeren. Garantiebewijzen van

apparatuur moet u bewaren en overleggen. Inbouwapparatuur staat

Woonpartners onder de genoemde voorwaarden toe gedurende de periode dat

u in de woning woont.  

 

Aanbrengen inbouwapparatuur keuken: 

Gasleiding afpersen (aantonen door middel van rapportage indien gastoestel);

installatieveiligheid gas conform de NTA 8025, KiB: 61/63.

Elektra conform NEN 1010, installatieveiligheid elektra conform de NTA 8025,

KiB: 54/55/57/58 -       

 

Voor het maken van een (inbouw)vaatwasseraansluiting: 

Leidingen netjes, recht en uit het zicht. Nooit schuin over wanden uitvoeren;

Vaatwasserkraan dient voorzien te zijn van een terugslagklep;

Elektra conform regelgeving (NEN 1010) inclusief check groepenkast;

Keukenblok moet herstelbaar zijn tot ‘oorspronkelijke staat’ (niet zagen of

verwijderen);

 

Voorwaarden wasmachine-aansluiting (kan ook in badkamer):

Leidingen zoveel mogelijk infrezen. Indien in zicht dan recht. Nooit schuin over

wanden uitvoeren;

Elektra conform regelgeving (NEN 1010 en NTA8025); wasmachine altijd op een

aparte groep. Vast elektrapunt toepassen: dubbele wandcontactdoos geaard,

geen wisselschakelaar.

 Indien de wasmachine direct naast de douchevoorziening wordt geplaatst,

dient u een spatscherm te plaatsen tussen de opstelplaats van de wasmachine

en de douchevoorziening.  
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Badkamer

 Een complete badkamerrenovatie uitvoeren (algemene voorwaarden

badkamer)

Samentrekken douche- en toiletruimte is niet toegestaan (met uitzondering

van complexen waar Woonpartners MH dit projectmatig al heeft, of zou willen

aanpakken); 

Vervangen van douche door bad niet toegestaan; 

Er mag niet ‘tegel over tegel’ worden gezet (dus oude tegels verwijderen,

egaliseren en nieuw aanbrengen); 

De toe te passen tegels dienen van een gangbare kleur te zijn; 

Tegels (1 m2) achterlaten/meeleveren, zodat reparatie gewaarborgd is; 

Elektra conform regelgeving inclusief aarding (NEN 1010); 

Bij vloerverwarming niet boren in de vloeren;

Alle werkzaamheden door erkende en gecertificeerde bedrijven laten uitvoeren

 

Plaatsen van een douchebak, -wand, -cabine

Sifon (afvoer) moet altijd bereikbaar zijn (onderkant moet demontabel zijn); 

Douchebak van kunststof (indien metaal dan geaard);

Douchehoek, minimaal 90x90cm. 

Kitwerk elastisch, waterdicht en in goede staat; 

Indien boorwerkzaamheden nodig, dan in de voegen; 

Voldoen aan de wettelijke eisen en bovenstaande algemene voorwaarden.

 

Plaatsen van een 2e toilet (eventueel in badkamer)

Constructietekeningen ter goedkeuring indienen bij Woonpartners MH;

Logische plaats van het toilet (geen nadelige gevolgen voor woningindeling en

verhuurbaarheid); ·     

Tegels (0,5 m2) achterlaten/meeleveren, zodat reparatie gewaarborgd is.

Voldoen aan de wettelijke eisen en bovenstaande algemene voorwaarden.
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Indeling en inrichting van de woning 

Het is niet toegestaan om een dragende wand, een open haard of een

houtkachel/allesbrander (inclusief schoorsteen en kanalen) te plaatsen of te

verwijderen. Ook is het niet toegestaan om schoon metselwerk, kunststof (denk

aan keukenkastjes) en aluminium onderdelen te schilderen. Bepaalde

veranderingen in de woning zijn onder voorwaarden wel mogelijk.

 

Verwijderen of plaatsen vaste kast 

Bij het verlaten van de woning is het belangrijk dat de wanden  waar een vaste

kast is verwijderd, voldoen aan de volgende technische eisen:

De wanden zijn heel, egaal en structuur < 3 mm.

Spijkers, schroeven en pluggen zijn verwijderd uit de wanden en plafonds (glad

en strak) en boorgaatjes zijn dichten gezet met uitzondering van behang en

structuurwanden.

Indien behang: lichte beschadigingen/-hoekjes los toegestaan (dichtplakken

door vertrekkende huurder). Indien beschadigd behang (stukken eraf of banen

ontbreken) of gesausd of geverfd in een niet neutrale kleur dan behang laten

verwijderen door de vertrekkende huurder. Geen eisen aan type/patroon/kleur.

Ook bij sauswerk zijn lichte beschadigingen toegestaan. Echter dient het wel

egaal van kleur te zijn. En zonder zakkers. Donkere kleuren in 1x dekkend

overschilderbaar (in de praktijk betekent dit dat zwart, paars e.d. bij mutatie

niet wordt geaccepteerd tenzij vanaf bouw aanwezig).  

 

 Binnendeuren verwijderen, aanpassen of schilderen 

Als u de binnendeur wilt schilderen, dan is de eis dat u deze in 1x dekkend

overschildert. U dient wel toestemming te vragen als u een binnendeur wilt

aanpassen. In de meeste gevallen geven wij hier toestemming voor. De

aangepaste deuren kunnen bij vertrek uit de woning dan blijven zitten.

Uitzondering hierop zijn louvre of western deurtjes.

 

Verwijderen schoorsteen

De verandering dient in ieder geval te voldoen aan de volgende technische

voorwaarden:

Constructietekeningen en –berekeningen ter goedkeuring indienen bij

Woonpartners MH;

Alle werkzaamheden door erkende en gecertificeerde bedrijven laten

uitvoeren.
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 Zonwering (zonnescherm, screen, rolluiken) plaatsen  

In een aantal wooncomplexen wordt zonwering in de huur aangeboden. Dat

gebeurt projectmatig. In deze complexen is het zelf aanbrengen van zonwering

niet toegestaan. Voor de overige complexen is het zelf aanbrengen van

zonwering mogelijk. We verzoeken u dan om zonwering aan te (laten) brengen

en toestemming te vragen via het formulier. 

Op basis van het formulier informeren wij u of uw wooncomplex tot de

uitzonderingen hoort of dat wij u toestemming geven voor het zelf plaatsen van

een zonwering.  

 

 Aanbrengen buitenkraan  

Het plaatsen van een buitenkraan moet voldoen aan de volgende technische

voorwaarden:

De buitenkraan dient te kunnen worden afgesloten door middel van een

aftapkraan in de woning (meterkast, keukenkastje of kruipruimte), zodat kraan

en leidingen in de winter niet kunnen bevriezen;

Bij voorkeur de kraan uitvoeren met terugslagklep (geen verplichting);

De doorvoer naar kruipruimte dient dampdicht te worden uitgevoerd;

Leidingen zoveel mogelijk infrezen of via kruipruimte (dan waterleiding

isoleren);

Alle werkzaamheden door erkende en gecertificeerde bedrijven laten

uitvoeren.
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Dak en zolder

Los van de specifieke voorwaarden gelden de algemene voorwaarden:

Constructietekeningen en –berekeningen ter goedkeuring indienen bij

Woonpartners MH;

Alle werkzaamheden door erkende en gecertificeerde bedrijven laten uitvoeren

 

Plaatsen van een dakraam

Om in aanmerking te komen voor een toestemming dient de verandering in ieder

geval te voldoen aan de volgende technische voorwaarden:

Het dakraam dient kwalitatief goed te zijn; 

Sparing opvangen met een juiste draagconstructie;

Voldoen aan voorschriften van overheid (vergunningaanvraag, meldingsplicht

e.d.);

 

Plaatsen van een dakkapel

Hiervoor moet u aan bovenstaande voorwaarden voldoen (dakraam) en

daarnaast;

De dakkapel dient van hoogwaardig materiaal te zijn (bewijsstukken

overleggen);

Isolatieglas toepassen;

 

 Vaste trap naar zolderverdieping plaatsen

 

Logische plaats van de trap (geen nadelige gevolgen voor woningindeling en

verhuurbaarheid);

Trap goed geborgd/vast en voorzien van leuning;

     

33



Gas, water en elektra

Onder voorwaarden is het mogelijk om aanpassingen aan te brengen aan uw

gas-, elektra- en/of waterleidingen in uw woning. Dat geldt ook voor schakelaars

en wandcontactdozen. Alle werkzaamheden moet u door erkende en

gecertificeerde bedrijven laten uitvoeren

 

 Installatiewerk 

Dit dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Leidingen zoveel mogelijk infrezen. Indien in zicht dan recht. Nooit schuin over

wanden uitvoeren;

Gasleiding afpersen (aantonen door middel van rapportage);

Elektra conform NEN 1010; KiB: 23/62/61A/61B

Schakelmateriaal elektra per vertrek (neutrale kleur29) uniform qua kleurstelling

en uitstraling.

Schakelmateriaal badkamer, keuken en toilet plaatsen tussen 95 en 120 cm

boven vloer.

 

Aanpassen groepenkast

Aanpassingen in de groepenkast dienen te worden uitgevoerd conform de

regelgeving (NEN 1010);

Bij vervanging groepenkast of ‘vullen’ loze leiding(en) deze uitbreiden tot 6

groepen met 2 aardlekschakelaars (30 mA)27.

Groepen/leidingen in keuken, badkamer en vloer badkamer zijn geaard.

 

Wijzigen van radiatoren

De radiator is voorzien van een voetventiel;

De radiator is voorzien van een thermostatische radiatorkraan;

Leidingen zoveel mogelijk infrezen. Indien in zicht dan recht. Nooit schuin over

wanden uitvoeren;

Gasleiding afpersen (aantonen door middel van rapportage);

Elektra conform NEN 1010; Installatie conform KiB 61A;
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Aanleggen van vloerverwarming

Onder voorwaarden is het aanleggen van een vloerverwarming op de begane

grond van een woning mogelijk

Watergedragen systemen alleen toepassen bij betonnen vloer (elektrische

systemen bij alle typen vloeren);

Watergedragen systemen: vloeistofdichte leidingen, afsluitbaar en geen

koppelingen in de vloer;

Leidingen watergedragen systemen infrezen in de dekvloer (opbouw niet

toegestaan ivm deuren en dorpels en drempels);

Elektra conform NEN 1010;

 

 Aanbrengen/vervangen van een individuele CV-installatie  

Heeft u een eigen individuele CV-installatie? Dan is het mogelijk om tegen

huurverhoging door Woonpartners MH een CV-installatie te laten plaatsen. Onder

voorwaarden is het zelf aanleggen van een CV-installatie mogelijk.

Gesloten HR combi-ketel;

Temperatuureisen: woonkamer ≥ 22C°; de badruimte ≥ 24C°; de keuken ≥ 22C° ,

gesloten keuken ≥ 22C°, slaapkamers ≥ 20C°, toilet ≥ 15C°, interne

verkeersruimten ≥ 18C° en bergingen inpandig vorstvrij; bij seniorenwoningen

dienen de woonkamer en de keuken ≥ 24C° te zijn;

Kraan aanbrengen in verband met vullen CV ketel;

Bij voorkeur de kraan uitvoeren met terugslagklep (geen verplichting);

Thermostaat in de woonkamer toepassen;

Thermostatische radiatorkraan in elke verblijfsruimte (conform Bouwbesluit

maart 2020);

Leidingen zoveel mogelijk infrezen. Indien in zicht dan recht. Nooit schuin over

wanden uitvoeren;

Gasleiding afpersen (aantonen door middel van rapportage);

Installatie conform NEN 1010 en KiB 61A.

 

 Aanbrengen van een laadpaal voor uw elektrische auto  

Onder voorwaarden is het aanbrengen van een laadpaal op een privé

parkeerplaats op uw gehuurde perceel mogelijk.

Betreft voor aanvraag via Woonpartners MH alleen prive parkeerplaats bij de

woning (overig via gemeenten, VvE of overig);

Installatierapport overleggen;

Keuringsrapport overleggen (mede in relatie tot de groepenkast);

Elektra conform NEN 1010;
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Schotelantenne plaatsen

Indien een huurder kan aantonen dat hierop een uitzondering moet worden

gemaakt, zijn de voorwaarden als volgt:

Regels respecteren voor de plaats, maatvoering en bevestiging.

Schotels moeten in de privé ruimte (balkon of tuin) geplaatst worden

Constructie en bevestigingsmateriaal moet van RVS zijn.

Niet bevestigen aan de gevel of gefundeerde berging en niet op het dak.

Niet boren in de kozijnen.

Mag er geen hinder zijn voor buren (bovenkant mag niet boven de 2 meter

hoogte uitkomen en diameter schotel kleiner 80 cm),

Constructies moeten veilig zijn en de plaatsing voldoen aan gemeentelijke

regelgeving.

 

 Aanbrengen PV-panelen (zonnepanelen) 

Uw woning betreft een eengezinswoning;

Dak moet nog minimaal met resterende levensduur van 10 jaar in de meerjaren

onderhoudsplanning van Woonpartners MH  staan;

Moet systeem zijn dat op de ‘pannen staat’ en dus niet geïntegreerd  in het dak;

Installatierapport overleggen;

Keuringsrapport overleggen (mede in relatie tot de groepenkast);

Elektra conform NEN 1010;
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Tuin, terrein en aanbouw

De volgende veranderingen in de tuin staat Woonpartners toe gedurende de

periode dat u in de woning woont:

Uitbreiden/wijzigen van de bestrating

Plaatsen van een heg of een boom

Plaatsen van een vijver, fontein of gemetselde plantenbakken

Het realiseren van een zitkuil

Het plaatsen van speeltoestellen

Aansluiten van een regenton op de hemelwaterafvoer

 

 Aanbrengen buitenverlichting en/of elektra in/naar de berging   

Buitenverlichting en/of elektra in de tuin/berging dient aan de volgende

voorwaarden te voldoen:

Elektra in de tuin door middel van een grondkabel met ijzeren legering.

Elektra conform NEN 1010.

Alle werkzaamheden door erkende en gecertificeerde bedrijven laten

uitvoeren.

 

 

 Uitbouw, serre, extra bergruimte of dierenverblijf 

Een pergola, berging of afdak vrijstaand in de tuin (op afstand van de gevel van

de woning of de schuur) dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Minimaal 3 meter van de gevel (dit is een aanvullende eis op gemeentelijke

voorschriften).

In een tuin dient altijd een verharde buitenruimte aanwezig te blijven. Er zijn

geen eisen aan de afmetingen van de bestrating. In ieder geval minimaal 4 m2

niet bestraten, De 4 m2 mag gesplitst worden in 2 vakken (zogenaamde

‘steenbreek’).

In het geval van een berging dient u een looppad of een verharding aan te

brengen, indien er een looppad of verharding aanwezig is. Een looppad dient

aanwezig te zijn indien de tuin niet besloten is. Er is dan een looppad van de

achterdeur van de woning naar het achter gelegen openbare terrein of

achterpad.

Het voorkomen van gevaarlijke situaties als gevolg van grondverzakkingen.

Voldoen aan de voorschriften van de overheid (afmetingen, hoogte e.d.), 

vergunningaanvraag, meldingsplicht e.d.
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Bezoekadres:

Coenecoop 6

2741 PG Waddinxveen

 

Postadres:

Postbus 102

2740 AC Waddinxveen

 

 

 

 

 

 

Hoewel wij ernaar streven correcte en

actuele informatie te verschaffen,

kunnen wij niet garanderen dat de

gegevens juist zijn op het moment

waarop u deze ontvangt.

Woonpartners Midden-Holland

accepteert geen enkele

aansprakelijkheid hieromtrent.
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