
Keuken
 Het keukenblok en aanrechtblad is aan-
wezig en is compleet, heel, leeg, vet- en 
kalkvrij. Heeft u een ander keukenblok  
geplaatst, dan moet dit minimaal dezelfde 
kwaliteit hebben als het keukenblok van 
Woongoed Zeist. De opzichter beoordeelt 
dit.

 Als er een afzuigkap aanwezig is, dan moet 
deze bij oplevering schoon en vetvrij zijn.

Sanitair
 De wasbak, kraan, douchegarnituur, af-
voerput, spiegel, planchetten zijn 

 compleet, heel, schoon- en kalkvrij.
 De toiletten zijn compleet, schoon, 

 heel en kalkvrij.
 Tegels in de badkamer en toilet zijn 
schoon en kalkvrij. Eventuele stickers zijn 
verwijderd.

Trap
 De vloerbedekking met (eventuele) lijm-
resten, spijkers en schroeven is verwijderd. 

 Let op: Als er asbest in uw vloerbedekking 
is verwerkt, verwijder deze dan niet en 
neem contact op met Woongoed Zeist.

 De trapleuningen zijn aanwezig, schoon, 
heel en zitten goed vast.

 De (vlizo)zoldertrap is aanwezig, 
 heel en compleet. Inclusief haak, stok 
 of trekkoord.

Wanden 
 Loszittend of afgescheurd behang is 

 verwijderd. De wanden zijn glad en klaar 
om te behangen of te sausen. 

 Schroeven, spijkers, pluggen en haken zijn 
uit de muur of plafond verwijderd.

 Gaten in de wanden zijn gedicht.
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 Betegelde wanden zijn schoon en 
 onbeschadigd.

 Plakplaatjes, stickers en plakplastic op de 
wanden zijn verwijderd. 

Vloeren
 Vloerbedekking, laminaat of parket is 

 verwijderd (tenzij er sprake is van overna-
me). Let op: Als u twijfelt of er asbest in 
uw vloerbedekking is verwerkt, verwijder 
deze dan niet en neem contact op met 
Woongoed Zeist. 

 Plavuizen en tegels zijn verwijderd 
 (tenzij anders overeengekomen). Als ze 

worden overgenomen, zijn ze netjes 
 gelegd, liggen ze niet los en zijn ze 
 onbeschadigd.

 Bij een ‘kale’ vloer zijn spijkers en 
 schroeven verwijderd en is de vloer 

schoon en onbeschadigd.
 De plinten zijn aanwezig, onbeschadigd 

 en zitten vast.

Deuren en ramen
 Deuren zijn aanwezig, onbeschadigd, 
schoon en schilderklaar.

 Deurbeslag (klinken) zijn heel en 
 onbeschilderd.

 Ramen zijn onbeschadigd en schoon.
 Alle sleutels van de deuren en ramen zijn 
aanwezig.

Plafonds
 De plafonds zijn onbeschadigd, 

 vrij van schimmel, schoon en egaal.

CV
 Radiatoren zijn verfvrij, stickervrij en 
schoon.

 De cv-installatie is voldoende gevuld met 

water. Vulslang en ontluchtingssleutel zijn 
aanwezig.

Elektra
 Alle stopcontacten en schakelaars zijn aan-
wezig, onbeschadigd, schoon en verfvrij.

 Er hangen geen losse draden uit de muren 
of plafonds. Alle lichtpunten zijn voorzien 
van een veilige afsluiting.

 Aansluitpunten voor televisie, telefoon en 
internet zijn in goede staat.

 De verzegeling naar de groepenkast en 
gasinstallatie is niet verbroken.

 Zelf aangebrachte elektra wordt door 
 ons gekeurd. De kosten hiervoor zijn voor 

uw rekening. Indien uw uitbreiding wordt 
afgekeurd zijn de herstelkosten ook voor 
uw rekening.

Berging, schuur, kelderbox 
en garage

 De ruimtes zijn leeg en schoon.
 Zelfgeplaatste schuren en garages kunnen, 
als de kwaliteit voldoende is en voldaan 
is aan geldende wet- en regelgeving, ter 
overname worden aangeboden. Overname 
is nooit mogelijk als er asbest aanwezig is. 

Tuin
 De tuin is niet verwaarloosd. Eventuele 
struiken, planten en bomen zien er 

 verzorgd uit.
 Schuttingen en andere erfafscheidingen 
zijn in goede staat, heel en recht.

 Terras is bezemschoon, losse rommel, 
tuinafval en vuilnis zijn verwijderd.

 Eventuele containers zijn geleegd.

Als u verhuist, vragen wij u uw woning, berging en tuin bezemschoon, leeg en 
in goede staat op te leveren. In deze lijst leest u hoe u alles moet achterlaten.


