
Wonen naar Wens
Uw huurwoning helemaal naar eigen wens
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‘Eigen haard is goud waard’. ‘Oost-west, thuis best’. ‘Zoals het klokje thuis tikt, 
tikt het nergens’. U kent ze wel, al die uitdrukkingen en gezegdes die het grote 
belang van prettig wonen onderstrepen. Logisch eigenlijk. Een belangrijk deel 
van ons leven brengen we immers binnenshuis door. 

Daarom probeert u uw woning zo gezellig en comfortabel mogelijk te maken. 
Volledig afgestemd op uw persoonlijke smaak en wensen. Wonen Wateringen 
speelt graag in op die wens. En biedt met het klus-beleid Wonen naar Wens 
huurders uitgebreide mogelijkheden ‘hun’ woning naar eigen smaak aan te  
passen.

Wonen Wateringen maakt 
Wonen naar Wens eenvoudig
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Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van  
Wonen Wateringen

Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken beleven gouden tijden, want wonen naar wens is in. 

Het hoort helemaal bij deze tijd. Voor veel mensen gaat het daarbij om méér dan alleen 

een mooi bankstel, fraaie gordijnen of nieuwe vloerbedekking. Vaak gaat het ook om het  

betere kluswerk. Zoals het aanbrengen van een luxe ligbad. Het betegelen van een  

douche of toiletruimte. Het plaatsen van een schutting om de achtertuin. Het aanbrengen 

van een dakraam. En noem al die andere doe-het-zelf karweien in huis maar op.

Voor bewoners van een huurwoning is dat nogal eens een bezwaar, want kosten maken 

in een huis van een ander is niet zo interessant. Als klantgerichte organisatie die het 

wonen voor haar huurders graag zo prettig mogelijk maakt, wordt dit bezwaar door  

Wonen Wateringen flexibel opgeheven. Namelijk met een klus-beleid dat u – binnen 

bepaalde spelregels – alle ruimte biedt om zelf probleemloos aan de slag te gaan om de 

indeling en voorzieningen van uw huurwoning naar uw eigen idee aan te passen.
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Welke veranderingen mag u zelf allemaal aanbrengen?
In en om uw woning zijn allerlei klussen mogelijk. Verderop in deze brochure vindt u een 

compleet overzicht van de meest voorkomende en toegestane aanpassingen en woning-

verbeteringen. Daarvan ziet u hieronder alvast de top 10 klussen:

1.   Het aanbrengen van granol, sierpleister, streenstrips of structuurverf 

 op de wanden.

2. Het leggen van parket, plavuizen of tegels op de vloeren.

3.  Het plaatsen of verplaatsen van wandcontactdozen, schakelaars of 

 buitenverlichting.

4.  Het aanbrengen van hang- en sluitwerk ten behoeve van inbraakpreventie.

5.  Het plaatsen van een dakraam.

6.   Het plaatsen van een nieuwe keuken of keukenonderdelen zoals kastjes, grepen, 

aanrechtblad enzovoort.

7.   Het plaatsen of vervangen van onderdelen in uw badkamer of toiletruimte, zoals een 

ligbad of een douchecabine.

8.  Het plaatsen of verwijderen van een niet-dragende scheidingswand.

9.  Het vervangen van binnendeuren.

10.  Het plaatsen van een schutting.

'  Nieuwe aanpak Wonen 
naar wens voor  
tevreden huurders'
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Neem eerst even contact op met Wonen Wateringen
Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden voor het klussen van kracht. Een toekom-

stige huurder na ú mag nu eenmaal niet de dupe worden van een slecht uitgevoerde 

voorziening. Daarnaast is het ook van belang dat de woning verhuurbaar blijft. Informeer 

daarom voordat u aan de slag gaat eerst naar de klus-spelregels van Wonen Wateringen. 

En vraag vooral ook toestemming om de veranderingen uit te mogen voeren. 

Op die manier weet u precies waar u aan toe bent als u in de toekomst misschien gaat 

verhuizen en uw woning verlaat. Hiervoor is een speciaal informatiepakket Wonen naar 

Wens gratis af te halen in de Wonen Wateringen Winkel, Dorpskade 25 in Wateringen. U 

kunt het pakket ook downloaden van onze website www.wonenwateringen.nl

Aan de hand van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier beoordeelt Wonen 

Wateringen of uw klusplannen kunnen doorgaan. Normaal gesproken hoort u dat al  

binnen één week.

Uitgangspunten voor de beoordeling
Bij de beoordeling van een klus-aanvraag worden de onderstaande uitgangspunten  

gehanteerd, zodat het na de aanpassingen vast staat dat:

•  De veiligheid qua sterkte, brandwerende materialen, vluchtwegen, 

 ventilatie en dergelijke is gewaarborgd.

• Eventuele overlast en hinder voor omwonenden wordt vermeden.

• De verhuurbaarheid van de woning niet is verminderd.

• De bouwtechnische staat van de woning op peil blijft.

•  Niet in strijd wordt gehandeld met het bouwbesluit en de eisen van 

 nutsbedrijven.

• Aanspraak op garantie blijft bestaan (nieuwbouwwoningen).

• De bereikbaarheid van andere woningen gewaarborgd blijft.
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Algemene voorwaarden
Naast richtlijnen voor het garanderen van de bouwtechnische staat, de veiligheid, het 

onderhoud en de verhuurbaarheid, zijn er ook nog verschillende algemene voorwaarden 

als u in uw huurwoning ‘op karwei’ gaat. Te weten:

•  Veranderingen behoren op een juiste manier en met deugdelijke materialen te  

worden aangebracht. Bovendien dienen de aanpassingen te voldoen aan de eisen 

van Wonen Wateringen, Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Westland, de 

nutsbedrijven en de brandweer.

•  Alle uit de woningverandering voortvloeiende financiële en bouwkundige risico’s 

zijn voor rekening van de aanvrager.

  Voorbeelden daarvan zijn de aansprakelijkheid voor gebreken en het afsluiten van 

verzekeringen.

•  Wanneer bij het leegkomen van een woning veranderingen worden geconstateerd 

die niet zijn goedgekeurd en niet aan de klus-voorschriften voldoen, moeten de 

veranderingen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Als de  

vertrekkende huurder dat niet doet, zorgt Wonen Wateringen voor rekening van  

de vertrekker alsnog voor herstel. Tenzij een nieuwe huurder de aangetroffen  

aanpassing onder dezelfde voorwaarden wil accepteren.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw  
woning?

Wonen Wateringen is als verhuurders verantwoordelijk voor het onderhoud van een hele 

reeks voorzieningen in uw woning. Hiervoor zijn richtlijnen opgenomen in de brochure 

‘Onderhoud van A-Z’. Veranderingen in of aan de woning die u zelf heeft aangebracht, 

worden echter niet door Wonen Wateringen  onderhouden of gerepareerd. Daar moet u 

zelf voor zorgen.
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En als u gaat verhuizen?
Bij het verlaten van uw woning, mag u de door u zelf aangebrachte veranderingen in de 

woning achterlaten. In géén geval zal Wonen Wateringen een vergoeding voor deze  

achter te laten aanpassingen uitbetalen. Wel kunt u proberen met de nieuwe huurder 

van de woning overeenstemming te bereiken over overname van de aanpassingen en de 

vergoeding daarvoor. 

Bij het verlaten van uw woning, kunt u de door u zelf aangebrachte aanpassingen ook 

gewoon meenemen. Voorkom dan bij het verwijderen wel beschadigingen aan wanden, 

vloeren en dergelijke. 

 

Haal een informatiepakket op
Best mogelijk dat u snel aan de slag wilt gaan in uw woning. Haal dan in de Wonen  

Wateringen Winkel (Dorpskade 25, Wateringen) het gratis informatiepakket op voor de 

woningaanpassing waar u aan denkt. Het informatiepakket bestaat uit een informatiebrief 

met de klus-spelregels (voorwaarden) van Wonen Wateringen en een aanvraag formulier. 

U kunt ook gelijktijdig meerdere informatiepakketten aanvragen. Vanzelfsprekend  

verplicht de aanvraag u tot niets. 

'  Haal een gratis  
informatiepakket in de 
Wonen Wateringen Winkel'
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Kijk naar het complete klus-overzicht
Op de volgende pagina’s van deze brochure vindt u een overzicht van alle klussen die u 

zelf in uw woning naar eigen idee mag uitvoeren. Zo ziet u direct voor welke aanpas-

singen toestemming niet direct noodzakelijk is en voor welke aanpassingen wèl. In  

sommige gevallen wordt overigens bij de toestemming aangegeven dat een verandering 

bij vertrek niet mag blijven zitten. Dit betekent dat u de klus wel mag uitvoeren, maar dat 

de aanpassing bij het verlaten van de woning weer ongedaan moet worden gemaakt. 

Alleen als de volgende huurder de wijziging wil overnemen, kan de verandering gewoon 

gehandhaafd blijven.

In het overzicht is ook een klein aantal aanpassingen opgesomd waarvoor wij géén  

toestemming zullen geven. Vraag bij twijfel altijd even advies aan Wonen Wateringen.

Veel succes met uw klus-plannen. 

en… natuurlijk staat Wonen Wateringen volledig achter u.
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Klusoverzicht

In deze brochure kunt u lezen dat er veel mogelijk is om uw woning naar eigen 
idee te veranderen. Wij hebben de meest voorkomende veranderingen in een 
overzicht gezet. Zo ziet u direct voor welke aanpassingen toestemming niet 
direct noodzakelijk is en voor welke aanpassingen wèl. In sommige gevallen 
wordt overigens bij de toestemming aangegeven dat een verandering bij ver-
trek niet mag blijven zitten. Dit betekent dat u de klus wel mag uitvoeren, maar 
dat de aanpassing bij het verlaten van de woning weer ongedaan moet worden 
gemaakt, tenzij de nieuwe huurder akkoord gaat met de aanpassing. In het 
overzicht is ook een klein aantal aanpassingen opgesomd waarvoor wij géén 
toestemming zullen geven. Vraag bij twijfel altijd even advies aan Wonen  
Wateringen.
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 Veranderingen      Geen      Vooraf      Niet
  toestemming toestemming toegestaan3

  noodzakelijk1 noodzakelijk2

1 2 3

A Aanbouw of uitbouw  ■ 

 Aanrechtblad vervangen  ■

 Afzuigkap met motor op ventilatiekanaal   ■

 Afzuigkap plaatsen ■

 Airco  ■

 Allesbrander op bestaande rookafvoer  ■

B Badkamer vernieuwen of vergroten  ■

 Badgeiser of close-in boiler plaatsen  ■

 Behangen ■

 Berging (steen of hout) plaatsen   ■

 Bestrating aanpassen ■

 Binnendeur vervangen  ■

 Buitendeur vervangen  ■

 Buitenkraan aanbrengen  ■

 Buitenlamp(en) ophangen ■ 

 Buitenmetselwerk schilderen   ■

C Carport  ■

 CV-installatie inclusief radiatoren aanleggen  ■

 CV-installatie wijzigen    ■

 CV-ketel vervangen door combi-ketel  ■

D Dakkapel   ■

 Dakraam  ■

 Dak- en vloerisolatie aanbrengen  ■

 Deurbel vervangen eengezinswoningen ■

 Deurbel vervangen aangesloten op intercom (bij flats)  ■

 Douchebak, -scherm,- cabine plaatsen  ■

 Dragende wand verwijderen   ■

 Dubbelglas of voorzetramen aanbrengen  ■
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E Elektrische installatie uitbreiden/wijzigen  ■

 Elektrameter verplaatsen   ■

 Erfafscheiding: hagen ■

 Erfafscheiding: muur of schutting  ■

G Gasleidingen wijzigen/uitbreiden  ■

 Gasmeter verplaatsen   ■

 Gordijnrails aanbrengen ■

I Inbraakwerend hang- en sluitwerk  ■

 Isolatie tegen buitenzijde gevel   ■

 Isolatie dak  ■

 Isolerende beglazing  ■

K Kabel of telefoonaansluiting verplaatsen ■

 Kasten verwijderen (losse of vaste)  ■

 Kattenluik in binnen- of buitendeur   ■

 Keukenkastjes schilderen   ■

 Keuken inbouwapparatuur plaatsen ■

 Keukenblok vernieuwen  ■

 Kunststofschroten (PVC)   ■

L Lichtschakelaars en contactdozen vervangen ■

 Ligbad plaatsen  ■

 Luifel aanbrengen  ■

M Mechanische ventilatie aanbrengen  ■

 Muren verwijderen  ■

O Open haard aanleggen   ■ 

P Plafonds: schilderwerk, balken, verlaagd plafond ■

 Plafonds: PVC-schroten, PS- platen, zachtboard   ■

 Plavuizen, parket of laminaat leggen  ■

R Radiatoren plaatsen/verplaatsen  ■

 Radiatoren schilderen ■

 Radiatorschermen aanbrengen ■

 Rolluiken aanbrengen  ■

 Veranderingen      Geen      Vooraf      Niet
  toestemming toestemming toegestaan3

  noodzakelijk1 noodzakelijk2

1 2 3
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S Schilderwerk binnenzijde woning ■

 Schilderwerk buitenzijde woning   ■

 Schotelantenne  ■

 Schrootjes (hout) op plafonds/wanden ■  

 Steenstrips  ■ 

 Schuur  ■

 Serre  ■

 Stopcontacten/schakelaars extra aanbrengen  ■

 Stopcontacten/schakelaars vervangen ■

 Stopcontacten/schakelaars schilderen    ■

T Tegelwerk aanbrengen (wanden/vloeren)  ■

 Tegelwerk schilderen (wanden/vloeren)   ■

 Telefoonaansluiting (extra) ■

 Tempex- of zachtboardtegels op plafonds of wanden   ■

 Tochtstrips aanbrengen ■

 Toiletruimte aanpassen  ■

 Trap aanbrengen (vast) naar zolder  ■

 Trapleuningen en -hekken verwijderen   ■

 Tweede toilet (in badkamer) plaatsen  ■

U Uitbouw  ■

V Vensterbank verbreden ■

 Ventilator in keuken of toilet  ■

 Veranda  ■

 Vijver  ■

 Vloerbedekking (parket, plavuizen, laminaat)  ■

 Vloerbedekking lijmen op houten trap ■

W Wand verwijderen of een wand plaatsen  ■

 Wandafwerking   ■

 Wasmachine-aansluiting  ■

 Wastafel aanbrengen  ■

 Waterleidingen wijzigen/uitbreiden  ■

 Veranderingen      Geen      Vooraf      Niet
  toestemming toestemming toegestaan3

  noodzakelijk1 noodzakelijk2

1 2 3
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Let op.
  Wanneer u verhuist zijn dit zaken die u ter overname kunt aanbieden aan de  

volgende huurder. Ook voor aanpassingen waarvoor geen toestemming noodzakelijk 

is gelden de algemene voorwaarden en de minimale kwaliteitseisen van het klus-

beleid Wonen naar Wens. Vraag bij twijfel altijd advies aan Wonen Wateringen.

  Voor aanpassingen waarvoor vooraf toestemming noodzakelijk is gelden de  

algemene voorwaarden en de minimale kwaliteitseisen en richtlijnen waar de  

verandering aan moet voldoen (klus-beleid Wonen naar Wens). Een aantal van de 

aanpassingen moet bij het verlaten van de woning worden verwijderd. Alleen als de 

volgende huurder de wijziging wil overnemen, kan de verandering gewoon gehand-

haafd blijven.

 Voor deze aanpassingen wordt geen toestemming verleend. 

1

2

3

Z Zolder: beloopbaar maken  ■

 Zonnepanelen  ■

 Zonwering (buitenzijde)  ■

 Veranderingen      Geen      Vooraf      Niet
  toestemming toestemming toegestaan3

  noodzakelijk1 noodzakelijk2

1 2 3
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Contact 

Wonen Wateringen
Dorpskade 25
2291 HN  Wateringen
T 0174 293 650
E verhuur@wonenwateringen.nl
I www.wonenwateringen.nl

Openingstijden Wonen Wateringen Winkel
maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.30 uur
vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

Januari 2015
Wijzigingen voorbehouden
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