
Hoe laat u de woning achter?  

U gaat verhuizen. Uw oude woning laat u schoon en ‘in goede staat van 
onderhoud’ achter. Dat staat in uw huurcontract. Wat dat precies betekent, leest u 
hieronder. U hoort het ook tijdens de voorinspectie. Dan heeft u nog een paar 
weken de tijd om eventuele werkzaamheden uit te voeren en schade te 
herstellen. Dat is de goedkoopste oplossing. U kunt het werk ook door ons laten 
uitvoeren. De kosten komen dan voor uw rekening. Wij houden deze uiteraard zo 
laag mogelijk.  

Wanneer is een woning in goede staat?  

• De woning heeft geen schade. Wandcontactdozen, schakelaars, centrale 
antennedoos, deurkrukken en schilden, radiator, keukenblokken/kastjes, sanitair 
en tegels die geschilderd zijn, gelden als schade.                                                    
• Normale slijtage of veroudering is geen schade, hieraan hoeft niets te gebeuren 
• Er mogen geen materialen als kurk, schroten en beplating aanwezig zijn (*). 
Sierpleisterwerk mag blijven na toestemming van de woonstichting.                        
• Beschadigde wanden en plafonds zijn vakkundig gerepareerd, er zijn geen 
schroef- en spijker gaten meer aanwezig.                                                                
• De technische installaties zijn compleet en intact. Denk hierbij aan de 
gebruiksaanwijzing, vul-/ontluchtingssleutel en vulslang van de CV. Zelf 
aangebrachte elektrasnoeren dienen te zijn verwijderd.                                          
• Hang- en sluitwerk en de bel functioneren naar behoren, en zijn compleet en 
intact.                                                                                                                        
• Vloerbedekking in de vertrekken en op de trap, ondertapijt en/of lijmresten zijn 
verwijderd. (*)                                                                                                             
• Niet-standaard voorzieningen die aan/bij de woning zijn aangebracht, zijn in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht (**). Dit houdt voor bijgebouwen in dat de 
fundering en egalisatie is verwijderd en dat de oorspronkelijke tuingrondkwaliteit 
hersteld is.                                                                                                                
• De tuin verkeert in goede staat van onderhoud. Het gras is gemaaid, de struiken 
gesnoeid, het onkruid verwijderd en de tegels liggen recht en egaal. Als 
bestrating is verwijderd, is het straat zand vervangen door tuingrond.                     
• De woning is "schoon" en "stickervrij".                                                                    
• Goederen en rommel in de woning, berging en tuin moeten zijn opgeruimd en 
afgevoerd                                                                                                                  
• De CV is niet geheel uit maar staat op een lage stand. Dit voorkomt de 
bevriezing van leidingen in de winter en vochtproblemen in voorjaar en herfst.       
• Bij het verlaten van de woning zijn de vuilcontainers (grijze en groene container 
en chemobox) schoon en leeg en in de berging/schuur geplaatst.                          

(*) Als de nieuwe huurder dit wil overnemen, mogen deze materialen blijven 
zitten. Zorg dan voor goed ingevuld en ondertekend overnameformulier.  

(**) Als Stichting Avondzon toestemming heeft gegeven, kunnen deze niet- 
standaard voorzieningen blijven zitten. 


