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In dit overzicht leest u wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de verschillende 
onderdelen van de woning: Wooncompagnie of u als huurder. Sommige reparaties komen altijd voor 
uw rekening. Voor een aantal andere reparaties kunt u zich abonneren via het ServiceAbonnement. 
Welke werkzaamheden dit zijn treft u aan in het overzicht.

Er zijn ook reparaties die voor rekening zijn van de huurder, tenzij de huurder hiervoor servicekosten betaalt, 
dan voert Wooncompagnie de werkzaamheden uit. 
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Bij beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid of onjuist gebruik door de 
huurder, huisgenoten of personen voor wie hij aansprakelijk is, komen reparaties en 
vervangingen altijd voor uw rekening. Dit is bijvoorbeeld:
• Vervangen van sleutels en sloten bij verliezen of afbreken van de sleutels;
• Deur openen als gevolg van buitensluiting;
• Schade door bevriezing van leidingen als u onvoldoende maatregelen hebt 

getroffen om dit te voorkomen;
• Schade aan deuren of ramen door open- of dichtwaaien.
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Afvoeren

Reparatie en vervanging van afvoersifons. H SA

Ontstoppen en schoonhouden van afvoersifons. U mag hiervoor contact opnemen met
SOP Rioolreiniging (telnr. 0800 - 767 0767), zie www.wooncompagnie.nl/ikhuur/onderhoud. W

Schoonhouden en ontstoppen van de regenafvoer (indien onbereikbaar voor de huurder). W

Ontstoppen van afvoerleidingen van sanitair, gootsteen, wasmachine, afvoerputjes en balkon. U mag hiervoor contact 
opnemen met SOP Rioolreiniging (telnr. 0800 - 767 0767), zie www.wooncompagnie.nl/ikhuur/onderhoud. W

Herstellen of vernieuwen van verzakte en/of afgebroken rioleringen en huisaansluitingen. W

Afzuiginstallaties     (zie ook ventilatie algemeen )

Schoonmaken of vervangen van filters van individuele afzuiginstallaties (indien eigendom van Wooncompagnie). H

Plaatsing, onderhoud, reparatie en vervanging afzuigkap (indien eigendom van huurder). H

Repareren of vervangen van afzuiginstallaties of mechanische ventilatie die standaard tot de woning behoort. W

Ventielen (zie ventilatie algemeen).

Behang

Wit-, saus-, en schilder- en behangwerk binnen de woning. H

Bel

Repareren en vervangen van een individuele installatie, zoals beldrukker, schel/zoemer en beltransformator. H SA

Onderhoud en reparatie van een bel en de belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik, inclusief huistelefoon,
elektrische deuropeners, intercominstallaties, hallofoon en bellentableaus.

W

Brievenbussen

Repareren of vervangen briefkast, brievenbusklep en brievenbusslot in gemeenschappelijke ruimten. W

Repareren of vervangen van de brievenbus(klep) in eigen voordeur. H SA

BBBBB
Batterijen

Het vervangen van de batterij van rookmelders aangesloten op het lichtnet. H SA

Het vervangen van de batterij van losse rookmelders.
Kijk voor instructiefi lmpjes voor het zelf vervangen van batterijen op www.wooncompagnie.nl.

H

Het tussentijds vervangen van de batterij van de afstandsbediening van de mechanische ventilatie.
Deze batterijen worden gelijk met iedere servicebeurt (om de 5 jaar) vervangen voor rekening van Wooncompagnie.

H SA

Het vervangen van de batterij van de afstandsbediening van een automatische deuropener. H SA

Het vervangen van de batterij van de afstandsbediening van automatische garagedeuren en/of garagehekken. H SA

W H SA

Wie is verantwoordelijk?
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Carport

Vervangen, repareren of vernieuwen onderdelen carport. H

Cv-installaties

Periodiek ontluchten, bijvullen, controleren waterdruk en in werking stellen van de cv-ketel. H SA

Schade aan de cv-installatie door verkeerd gebruik van de huurder of door bevriezing. H

Storingen door nalatigheid (zoals niet tijdig bijvullen, ontluchten en aansteken van de waakvlam) en niet opvolgen van 
de gebruiksaanwijzing en/of het niet naleven van de juiste bediening van het de cv-installatie/ketel.

H

Onderhouden, repareren of vervangen van gemeenschappelijke cv. W

Onderhouden, repareren of vervangen van de individuele cv met inbegrip van radiatoren, cv-kranen en thermostaat.
Voor storingen mag u direct contact opnemen met uw onderhoudsbedrijf, kijk hiervoor op www.wooncompagnie.nl.

W

DDDDD
Dak
Repareren of vervangen van dakconstructie (waaronder dakkapel, dakluik en dakkoepel),
dakbeschot, dakisolatie, dakpannen of andersoortige dakbedekking, mits eigendom van Wooncompagnie.

W

Reparatie daklekkage. W

Dakgoten

Schoonmaken van dakgoten, afvoeren en luifels. W

Repareren of vervangen van de dakgoten. W

Deuren

Zie kozijnen, ramen en deuren (buiten). H

Drempels

Repareren of vastzetten van plinten, stofdorpels, deklijsten en verdere aftimmering. H

W H SA

Buitenverlichting

Onderhouden van de buitenverlichting bij individuele woningen. H

Onderhouden van de buitenverlichting in gemeenschappelijke gebouwen. W

Wie is verantwoordelijk?
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Gasleiding / gasinstallatie

Repareren of vervangen van gasleidingen en kranen voor zover deze standaard tot de woning behoren. W

Gemeenschappelijke ruimten

Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten zoals hal, portiek, trapportaal, galerij, berginggang en zolder. H

Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten zoals hal, portiek, trapportaal, galerij, berginggang en zolder,
indien u hiervoor betaalt middels maandelijkse servicekosten.

W

Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten, indien u hiervoor betaalt middels maandelijkse servicekosten. W

Onderhoud en reparatie van een bel en de belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik, inclusief huistelefoon, elektrische 
deuropener, intercominstallatie, hallofoon en bellentableaus.

W

Reparaties en vervangen van de door de verhuurder aangebrachte tegels in gemeenschappelijke ruimten. W

Drangers op deuren in gemeenschappelijke ruimten (indien aangebracht door Wooncompagnie). W

Onderhouden, repareren en vervangen van trappen en leuningen in gemeenschappelijke ruimten
(waaronder buitentrappen en brandtrappen).

W

Repareren of vervangen van verlichtingsinstallatie ( waaronder buitenverlichting ) in
gemeenschappelijke ruimten zoals hal, portiek, trapportaal, galerij en berginggang.

W

Onderhouden en repareren van hang- en sluitwerk in gemeenschappelijke ruimten. W

Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten. W

Geiser / Boiler

Onderhouden, repareren of vervangen van de geiser of boiler die tot de woning behoort. W

Geisers of boilers die gehuurd worden van een ander bedrijf en gerepareerd, onderhouden of vervangen
moeten worden, moeten door de huurder zelf worden doorgegeven bij dat bedrijf. H

Gevel
Onderhouden en repareren van de buitengevels ( inclusief aangebrachte isolatie,
voegwerk, raamdorpelstenen, gevelbeschermingslagen, gevelbeplating en schilderwerk.

W
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Elektrische installaties
Onderhouden en repareren van wasmachineschakelaars, wandcontactdozen, stopcontacten,
afdekplaten van dozen, zekeringen, trekkoorden, etc.

H SA

Repareren of vervangen van de bedrading, groepenkast en aardlekschakelaar. W

Repareren of vervangen van door u aangebrachte uitbreidingen. H

W H SA

Wie is verantwoordelijk?
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Groenvoorziening, bestrating en tuinonderhoud

Onderhouden van gemeenschappelijke groenvoorziening en bestrating. H

Onderhouden van gemeenschappelijke groenvoorziening en bestrating, indien u hiervoor betaalt middels 
maandelijkse servicekosten.

W

Onderhouden van gemeenschappelijke openbare tuinen en bestrating. W

Aanleg en onderhoud van bij de woning behorende tuin waaronder het beplanten, het snoeien van bomen en struiken, 
het rooien van te grote bomen en het knippen van hagen, het verwijderen van onkruid, het regelmatig maaien van gras,
het  onderhouden (waaronder schilderen), ophogen, repareren en vervangen van bestrating, terras, hek, schutting 
en andere tuinafscheiding.

H

HHHHH
Hekken

Onderhoud aan hekken, balkons en balustrades van gemeenschappelijke ruimtes en/of gestapelde bouw. W

IIII
Inbraak

Herstel aan opstal na inbraak zonder proces-verbaal. H

Herstel aan opstal met proces-verbaal (aangifte bij de politie). W

Aanbrengen inbraakwerende middelen zoals anti-inbraak strips en verbeterd hang- en sluitwerk. H

KKKKK
Kabel

Onderhouden en repareren van de wandcontactdoos van kabel van tv- of radioaansluiting. H SA

Plaatsing, onderhoud, reparatie en vervanging van de kabel van de tv- of radioaansluiting. H

Onderhouden en repareren van kabels van computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken. H

Kasten
Repareren of vervangen van het interieur van vaste kasten (ook buitenkasten), roedehouders, roede,
plankdragers en kastplanken.

H

Keuken

Repareren of vervangen van grepen, plankdragers, kastplanken, ladegeleiders in de keukenlades. H SA
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Wie is verantwoordelijk?
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Kitvoegen

Repareren of vernieuwen van zowel binnen als buiten de woning gelegen (kit)voegen. W

Kozijnen, ramen en deuren ( binnen )
Reparatie en onderhoud van deurkrukken, sloten, scharnieren, raamuitzetters, raamboompjes,
ventilatieroosters in de woning.

H SA

Onderhoud van hang- en sluitwerk aan binnendeuren. H SA

Repareren of vervangen van ramen, kozijnen en (binnen)deuren na open- of dichtwaaien. H

Herstellen, onderhouden (draaiend en sluitend houden) en vervangen van beschadigde binnendeuren. H

LLLLL
Lekkage

Reparatie daklekkage. W

Liften

Onderhoud, reparaties, keuringen en verhelpen van storingen lift. W
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W H SA

Repareren binnenkozijnen. H

Vervangen van binnenruiten. H

Vervangen van binnenruiten, indien u hiervoor betaalt via middels maandelijke servicekosten (Dekking Glas).
U mag hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Glastotaal Beheer, telefoonnummer 0800 - 45 27 234.

W

Vervangen van ruiten van gemeenschappelijke ruimten. W

Kleine reparaties en schilderen van (gevel)kozijnen, ramen en deuren in de woning. H

Kozijnen, ramen en deuren ( buiten )

Vastzetten en smeren van deurkrukken, sloten en scharnieren buiten de woning. H SA

Schoonmaken ruiten aan de buitenzijde, indien bereikbaar voor de huurder. H

Schoonmaken ruiten aan de buitenzijde, indien u hiervoor betaalt middels maandelijke servicekosten. W

Vervangen van gebroken lichtkoepels, balkonbeglazing, buitenruiten en ruiten in de woning. H

Vervangen van gebroken lichtkoepels, balkonbeglazing, buitenruiten en ruiten van gemeenschappelijke ruimten,
indien u hiervoor betaalt via maandelijkse servicekosten (Dekking Glas). U mag hiervoor rechtstreeks contact opnemen 
met Glastotaal Beheer, telefoonnummer 0800 - 45 27 234.

W

Repareren of vernieuwen van kozijnen, ramen en deuren ( inclusief hang- en sluitwerk )
aan de buitenzijde bij schade als gevolg van normaal gebruik. W

Kranen

Zie sanitair.

Wie is verantwoordelijk?
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Sanitair
Onderhouden, repareren, opnieuw bevestigen of vervangen van badkameraccessoires zoals planchet
(plaatje onder spiegel), de wastafelspiegel, handdouche, doucheslang, glijstang, opsteekhaak, doucheputrooster.

H SA

Repareren of vervangen van onderdelen van de closetpot en reservoir, zoals wc-bril, manchet/sok
(aansluiting op de afvoer), afdichtingsringen, vlotter en drijver.

H SA

Repareren van kranen en kraanuitlopen en het vervangen van kraanleertjes en afsluitringen. H SA

Vervangen, repareren en/of vastzetten van sanitair na schade of breuk veroorzaakt door huurder. H

Vervangen van kranen na beoordeling van Wooncompagnie en conform de informatie op www.wooncompagnie.nl. W

Vervangen van sanitair zoals wastafels, fonteinbakje, lavet, ligbad, closetpot en reservoir (stortbak)
inclusief trek- en drukapparatuur, indien eigendom van Wooncompagnie (na beoordeling Wooncompagnie).

W

PPPPP
Plafonds

Witten en herstellen van plafonds (ook na waterschade. Check eerst uw inboedelverzekering). H

RRRRR
Ramen

Zie kozijnen, ramen en deuren.
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OOOOO
Ongediertebestrijding

Het bestrijden van muizen, gewone mieren, muggen, vlooien. H

Het bestrijden van ongedierte dat de bouwkundige situatie van het woonruimte kan aantasten,
bijvoorbeeld houtworm, boktor, faraomieren alsmede kakkerlakken en ratten.

W

Het bestrijden van ongedierte dat een gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte.
Bijvoorbeeld muggen als gevolg van vocht in de kruipruimte.

W

Het bestrijden van wespennesten in of aan het woongebouw. H SA

Wie is verantwoordelijk?
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Schilderwerk van schutting en binnenzijde van zolderberging, boxberging, balkonkast en schuur. H

Schilder- en lakwerk aan de buitenzijde van de woning. W

Kleine reparaties en schilderen van (gevel)kozijnen, ramen en deuren in de woning. H

Schoonhouden en glazenwassen

Alle schoonmaakwerkzaamheden zowel binnen als buiten de woning. H

Schoonmaakwerkzaamheden in algemene ruimten. H

Schoonmaakwerkzaamheden in algemene ruimten, indien u hiervoor betaalt middels maandelijkse servicekosten. W

Schoorsteen en kanalen

Vegen van schoorstenen. H SA

Repareren of vervangen van schoorstenen, ventilatiekanalen en  rookgasafvoerkanalen 
(inclusief roetschuiven en nisbussen). W

Schotelantenne

Schotelantenne eigendom huurder. H

Schotelantenne eigendom Wooncompagnie (collectief ). W

Sleutels

Vervangen van zoekgeraakte, gestolen of afgebroken sleutels of het bij laten maken van extra sleutels. H

Vervangen van slot of cilinder ten gevolge van beschadiging of verlies van sleutels. H

Stuc- en tegelwerk

Repareren van kleine beschadigingen en krimpnaden aan het stucwerk van wanden en plafonds. H

Repareren van loslatend en ernstig beschadigd stucwerk van wanden en plafonds (niet veroorzaakt door huurder). W

Vervangen of vastzetten van loslatend of doorslaand tegelwerk dat standaard tot de woning behoort. W

Schilderwerk

Schilderen van radiatoren en leidingen (na overleg Wooncompagnie). H

Schilderwerk binnen de woning van bijvoorbeeld plafonds, wanden en al het houtwerk 
(ook de binnenzijde van de buitenkozijnen en ramen). 

H
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Wie is verantwoordelijk?
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Vensterbanken

Onderhoud en reparatie van vensterbanken in de woning. H

Ventilatie algemeen
Het schoonhouden van direct in ramen of de gevel opgenomen ventilatieroosters alsmede het schoonhouden 
overige ventilatieroosters.

H SA

Het herstellen of vernieuwen van direct in de ramen of de gevel opgenomen ventilatieroosters. W

Warmte terugwin (WTW) afzuig- en/of aanvoerventielen schoonmaken. H

Onderhoud aan de mechanische ventilatiebox of WTW-unit. W

Vervangen fi lters WTW bij onderhoudsbeurt. W

WTW fi lters regelmatig schoonmaken en tussentijds vervangen. H

Vloeren en tegels

Repareren of vervangen van tegels of vloeren die door toedoen van de huurder zijn beschadigd. H

Onderhoud en reparatie van tegels aangebracht door de huurder. H

Repareren of vervangen van vloerbalken, vloerdelen en alles wat tot de vloerconstructie behoort. W
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Wie is verantwoordelijk?

W H SA

Trappen

Kleine reparaties aan trappen en leuningen als deze standaard tot de woning behoren. H SA

Gangbaar houden van vlizotrappen. H SA

Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk van een vlizotrap. H SA

Repareren of vervangen van (vlizo) trappen en leuningen als deze standaard tot de woning behoren. W

Tuinen

Zie Groenvoorziening, bestrating en tuinonderhoud.

TTTTT
Telefoonaansluiting

Aanvraag, aanleg, aansluiting en reparatie van telefoonaansluiting. H

Tochtprofi el

Onderhoud of vervanging van versleten tochtprofi elen en tochtstrippen. H SA

10
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Wasmachine

Onderhoud en reparatie wasmachineaansluiting en -afvoer. H SA

Waterleidingen
Ontdooien, repareren of vervangen van bevroren leidingen en installaties en herstel gevolgschade,
als de huurder onvoldoende maatregelen genomen heeft om bevriezing te voorkomen.

H

Repareren of vervangen van waterleidingen die standaard tot de woning behoren. W
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Wie is verantwoordelijk?

W H SA

Artikel 1 - Verplichtingen huurder
1.1 Huurder is verhuurder maandelijks een bedrag van ¤ 5,00 aan 

abonnementskosten verschuldigd. Huurder voldoet voornoemde 
abonnementskosten in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste 
van de maand, door betaling van het verschuldigde bedrag op de 
door verhuurder aangegeven wijze, gelijktijdig met de betaling van 
de maandelijks verschuldigde huurprijs.

1.2 De maandelijks door huurder verschuldigde abonnementskosten kunnen 
door verhuurder maximaal één maal per jaar worden gewijzigd. 

1.3 Huurder zal zich bij betaling van de in artikel 1.1 genoemde 
abonnementskosten niet beroepen op enige verrekening.

1.4 De werkelijke kosten van de op basis van het ServiceAbonnement door 
verhuurder uitgevoerde werkzaamheden worden niet jaarlijks afgerekend.
Wel kunnen de totale kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden leiden tot 
een wijziging van de te betalen abonnementskosten. Het voor- of nadelige 
saldo wordt overgeheveld naar het volgende boekjaar.

Artikel 2 - Verplichtingen verhuurder
2.1 Na het aangaan van het ServiceAbonnement verplicht verhuurder zich 

tijdens de duur van het ServiceAbonnement - op verlangen van de huurder 
en voor zover nodig - de onderhoudswerkzaamheden die in het bijvoegde 
OnderhoudsABC staan vermeld als onderdeel van het ServiceAbonnement
(in de brochure aangeduid met de letters “SA”) te verrichten voor huurder, 
tenzij uit de navolgende artikelleden anders volgt. Verhuurder bepaalt de 
keuze van de materialen. Huurder blijft verplicht voor eigen rekening alle 
kleine herstellingen in de zin van de wet te verrichten die geen onderdeel 
uitmaken van het ServiceAbonnement.

2.2 De in artikel 2.1 genoemde verplichting van verhuurder geldt niet:
ten aanzien van herstellingen voor het ontstaan waarvan huurder jegens 
verhuurder aansprakelijk is. Hieronder worden in elk geval verstaan 
herstellingen die dienen te worden verricht als gevolg van grove nalatigheid, 
slordigheid, onoordeelkundig/onjuist gebruik, vernieling of ruwe bewoning 
door huurder, alsmede door huisgenoten, huisdieren en/of derden die zich 
vanwege huurder in, rondom of in de directe nabijheid van het gehuurde 
bevinden;

 ten aanzien van herstellingen aan door huurder zelf aangebrachte 
voorzieningen;

 ten aanzien van werkzaamheden aan gemeenschappelijke voorzieningen of in 
gemeenschappelijke ruimten;

 ten aanzien van onderdelen die binnen een periode van twee jaar voorafgaand 
aan de melding van huurder reeds door verhuurder zijn vervangen.

2.3 Werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. 
Urgente reparatieverzoeken worden zo spoedig mogelijk verholpen.  

Artikel 3 - Duur overeenkomst
3.1 Het servicecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar,

ingaande op de eerste dag van daaropvolgende maand en zoals
aangegeven in de bevestiging.

3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt 
deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

3.3 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het 
einde van de in artikel 3.1 genoemde periode dan wel na het verstrijken van 
die periode, met inachtneming van een termijn van ten minste één jaar en
met een opzegtermijn van één maand.

3.4 Huurder is bevoegd het ServiceAbonnement per direct op te zeggen bij een 
wijziging van de voorwaarden of een verhoging van de abonnementskosten. 
Een dergelijke opzegging dient wel binnen dertig dagen na aankondiging van 
de wijziging van de voorwaarden of de verhoging van de abonnementskosten 
te geschieden.

3.5 Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

3.6 Het servicecontract eindigt van rechtswege bij beëindiging van 
de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

Artikel 4 - Schorsing
4.1  Indien huurder de maandelijks verschuldigde abonnementskosten niet 

voldoet binnen dertig dagen na de vervaldag, wordt huurder geschorst 
voor deelname aan het ServiceAbonnement, zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling is vereist.

4.2 De in artikel 4.1 genoemde schorsing werkt met terugwerkende kracht. 
De schorsing vangt aan op de eerste dag van het tijdvak waarover de 
bijdrage is verschuldigd en duurt voort tot voort tot huurder aan al zijn 
betalingsverplichtingen uit de onderhavige overeenkomst heeft voldaan. 
Indien gedurende de periode van schorsing door verhuurder op basis van 
het servicecontract werkzaamheden verricht, dan dient huurder de kosten
van die werkzaamheden te voldoen aan verhuurder.

Artikel 5 - Nietigheid en vernietigbaarheid
Indien een deel van het ServiceAbonnement of van de onderhavige algemene 
huurvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de 
overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt 
alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst 
komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of 
vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

Algemene voorwaarden bij het ServiceAbonnement voor onderhoud aan de gehuurde ruimte
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Heeft u vragen?
Kijk op www.wooncompagnie.nl of neem contact met 

ons Telefonisch Informatie Punt op via 0900 - 20 22 373.
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