
Maak van uw huis uw droomhuis. Zelf 
uw droomkeuken plaatsen? Plannen 
om de zolder te verbouwen? Schuurtje 
in de tuin? Een tweede toilet in de bad-
kamer? Dat zijn grotere aanpassingen 
dan een likje verf of een fris behan-
getje… In deze info vindt u informatie 
over zelf klussen, de mogelijkheden 
om veranderingen aan te brengen én 
de spelregels die daarbij gelden.

U wilt verbouwen
Elk huishouden is anders, iedereen heeft zijn eigen smaak 
en eigen ideeën over zijn ideale huis. Van uw huis uw 
droomhuis maken. Dat kan, óók in een huurhuis! Woon-
goed Zeist helpt u graag om van uw huis uw droomhuis te 
maken. Wel is het belangrijk dat u eerst uw plannen met 
ons bespreekt. Dan weet u precies wat mogelijk is. 

U krijgt vrijwel altijd toestemming voor een verandering, 
mits deze deugdelijk wordt uitgevoerd, geen gevaar ople-
vert en de woning als u verhuist nog goed te verhuren of 
te verkopen is. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk 
om een vergoeding voor de verandering te ontvangen als u 
verhuist. Afspraken hierover leggen we vast, zodat u weet 
waar u aan toe bent. 
 
Dien uw voorgenomen plannen schriftelijk bij ons in via 
het formulier ‘aanvraag zelf klussen’ op onze website www.
woongoedzeist.nl. Wij beoordelen vervolgens -voordat u 
aan de slag gaat- of uw plannen ook aan onze eisen vol-

Zelf klussen
doen. Of maken een afspraak met u om uw plannen eerst 
door te spreken. U ontvangt binnen twee weken bericht.

Waar u rekening mee moet houden
Met veranderingen in uw woning bedoelen we geen losse 
‘roerende’ zaken zoals vloerbedekking, kasten, gordijnen en 
dergelijke. Deze zaken zijn meestal vrij gemakkelijk weer uit 
de woning te verwijderen. U mag ze bij vertrek in de woning 
achterlaten als de nieuwe bewoner ze van u wil overnemen. 

Veranderingen die u eerst met ons moet bespreken gaan 
over ‘onroerende’ zaken, dus zaken die vast aan de woning 
zitten en niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Denk 
aan een tegelvloer, een luxe keuken, een ligbad in de bad-
kamer, een extra wand in de woonkamer, een dakkapel of 
een schutting om de tuin. Houd rekening met de volgende 
voorwaarden:

Kosten
  De kosten voor het aanbrengen van de voorzieningen 

en het onderhoud zijn geheel voor eigen rekening;
  Schade tijdens de verbouwing is niet op Woongoed 

Zeist te verhalen;
  Verzekeringen, belasting en aansprakelijkheid zijn uw 

verantwoordelijkheid.

Veiligheid en kwaliteit 
  Omwonenden mogen geen (geluids)overlast ondervin-

den door de veranderingen; 
  De veiligheid van de vluchtwegen, de sterkte en brand-

werendheid van de gebruikte materialen en toegepaste 
constructie, en de ventilatie zijn gewaarborgd;

  U gebruikt geen brandgevaarlijke materialen als plastic 
en polystyreen;



 

  De voorziening kan bij grote gebreken vervangen wor-
den door een standaard voorziening.

Bouwkundig
  Aanpassingen aan de gasinstallatie en de elektrische 

installatie moeten door een erkend installateur worden 
uitgevoerd;

  Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de 
woning;

  U voert de werkzaamheden vakkundig en kwalitatief 
goed uit;

  U handelt niet in strijd met het Bouwbesluit, (bouw)
technische eisen van de nutsbedrijven en overige ge-
meentelijke verordeningen;

  De voorziening brengt de verhuurbaarheid of de waar-
de van de woning niet in gevaar, dit voorkomt teleur-
stellingen wanneer u gaat verhuizen;

  U regelt zelf de benodigde (bouw)vergunningen en 
ontheffingen;

  de woning blijft goed bereikbaar.  

Let op: wijzigingen aan de buitenkant van de woning 
zijn praktisch nooit toegestaan; overleg daarom eerst 
met ons voordat u een voorziening aan de buitenkant 
gaat aanbrengen!

Spelregels
Voor veranderingen in uw woning gelden kwaliteitseisen. 
Uw verbouwing moet aan die eisen voldoen. De eisen zijn 
opgesteld om de bouwtechnische staat, de verhuurbaar-
heid, veiligheid en het onderhoud te garanderen. Hieronder 
geven we enkele voorbeelden. Aangezien het beleid regel-
matig wordt getoetst, kan het zijn dat deze regels tussen-
tijds wijzigen. Dat heeft geen gevolgen voor voorzieningen 
waarvoor u al toestemming van ons heeft gekregen.

Harde vloeren 
(niet in elk wooncomplex toegestaan)

  Onder de harde vloerbedekking is een geluidsisoleren-
de laag verplicht, goed voor een geluidsdemping van 
minimaal tien decibel;

  U legt de vloer (en ondervloer) zwevend en vrij van de 
wanden om geluidsoverlast te voorkomen;

  Plavuizen zijn alleen toegestaan op de begane grond, 
in eengezinswoningen, en boven boxen en bergingen; 
houd altijd een voorraadje achter om beschadigde 
plavuizen te vervangen;

  Vloer- en inspectieluiken blijven toegankelijk;
  Harde vloerbedekking mag niet tot geluidsoverlast in de 

overige woningen leiden.

Sanitair en keukens
  U verandert bij voorkeur niets aan het leidingwerk en 

de aansluitpunten van gas en elektra;
  Als deze werkzaamheden echt nodig zijn, bent u ver-

plicht om een erkend installateur in te schakelen die 
met goedgekeurde materialen werkt;

  Een metalen bad of douchebak moet geaard zijn en 
waterpas liggen;

  De ombouw van het bad moet een inspectieluik heb-
ben;

  Aansluitingen van het sanitair op waterleidingen en 
binnenriolering moeten waterdicht zijn.

Tegelwerk
  Tegels moeten strak, vlak en waterpas worden aange-

bracht, gebruik tegels van goede kwaliteit;
  Vloertegels in de badkamer beschikken over voldoende 

afschot naar de afvoerput (1 cm per m2);
  In de badkamer zijn de naden tussen de vloer en wan-

den afgewerkt met kimband en een kitnaad;
  De tegels mogen niet kleiner zijn dan vijf cm en niet 

smaller dan de halve breedte van een tegel;
  U zorgt voor een voorraad tegels van minimaal tien pro-

cent van de totale oppervlakte om beschadigde tegels 
waar nodig te kunnen vervangen.
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Tuinafscheiding
  De maximum hoogte aan de zijkant van de tuin is 1.80 

meter of net zo hoog als het zicht vanaf de openbare 
weg;

  De maximum hoogte aan de straatkant is 1 meter;
  Bij plaatsing op de erfgrens is toestemming van de aan-

grenzende buren nodig. Krijgt u van hen geen toestem-
ming dan mag u de schutting wel plaatsen, maar binnen 
de erfgrens.

Tuinhuis
  Voor het plaatsen van tuinhuisje of berging is meestal 

een bouwvergunning nodig; vraag bij de gemeente of 
dat in uw geval nodig is.

Vijvers en bomen
  Een door u aangelegde vijver moet bij vertrek altijd 

worden weggehaald;
  Bomen mogen niet hoger zijn dan 2 meter.

Wand- en plafondafwerking
  Aanpassingen van leidingwerk en aansluitpunten van 

gas en elektra mogen alleen door een erkend installa-
teur worden uitgevoerd;

  Het gebruik van brandgevaarlijke materialen is niet 
toegestaan;

  Voegen moeten netjes worden afgewerkt;
  Bij sierpleister geldt een maximale korrelgrootte van 

twee millimeter.

Wanden plaatsen/verwijderen
  De wand die u wilt verwijderen of plaatsen mag geen 

dragende functie hebben. Indien u toch iets aan een 
dragende muur wilt veranderen, moeten de werk-
zaamheden voldoen aan het Bouwbesluit en worden 
uitgevoerd door een erkend aannemer; 

  U volgt de gemeentelijke eisen voor de afvoer van het 
bouwpuin;

  De nieuwe wand moet loodrecht op de andere muren 
en plafond staan.

Nog even dit
Meer informatie over de voorschriften van verbouwen 
vindt u in het Bouwbesluit van het ministerie van VROM, zie 
www.vrom.nl.

Stel uw buren vooraf op de hoogte van uw verbouwings-
plannen en maak afspraken over de tijdstippen van mogelij-
ke geluidsoverlast.

Heeft u nog vragen?
Met al uw vragen kunt u terecht bij onze Klantenservice via 
e-mail of telefonisch. Komt u liever langs op kantoor? Ook 
daar staan wij u graag te woord.

Bezoekadres
Steniaweg 44, 3702 AH Zeist

Openingstijden
Maandag t/m donderdag : 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur

Telefoonnummer
(030) 693 66 00

Reparatieverzoekenlijn
(030) 693 66 01

Postadres
Postbus 135, 3700 AC Zeist

E-mail
info@woongoedzeist.nl

Website
www.woongoedzeist.nl

Huurderportaal
https://mijnwoongoedzeist.nl
U kunt 24 uur per dag informatie opvragen 
via het portaal en onze website.


