
9.6 WIE MOET WAT BETALEN

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder

• De artikelen 7:217 van het Burgerlijk
Wetboek regelen de onderhoudaver-
plichtingen van de huurder en de
eventuele daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheid.

• Deze bepalingen zijn rijkelijk vaag
geformuleerd en geven in de praktijk
aanleiding tot onduidelijkheid en
geschillen. Indien een wettelijke
bepaling of overeenkomst zwijgt over
een bepaalde verplichting, dan geldt
het 'plaatselijk gebruik', oftewel de
dagelijkse gang van zaken.
Wat onder 'plaatselijk gebruik' moet
worden verstaan, wordt hier nader
omschreven. De opsomming beoogt
een richtlijn te zijn voor de rechten
en plichten van de huiseigenaar en
huurder.

• Bijgaand overzicht beoogt namelijk
niet voor alle mogelijke gevallen een
uitputtende opsomming te geven.
Wel zijn de meest voorkomende
aituaties aangegeven.

• Do verdeling van kosten huurder/
verhuurder is een juridische en alge-
UIllJW richtlijn. In de praktijk zullen
uitzonderingen hierop onvermijde-
liJk :t:ijn.

• Allo kosten van uitbreidingen en
roparaties aan installaties die niet
standaard tot de woning behoren,
worden aan de huurder in rekening
gebracht.
De huurder is vrij in zijn keuze tot
het doen repareren van die onderde-
len, die tot zijn/haar verantwoorde-
lijkheid behoren.

• Voor het aanbrengen van voorzienin-
gen c.q. verbeteringen, dient vooraf
schriftelijke toestemming te worden
gevraagd aan de verhuurder. Indien
deze toestemming ontbreekt, staat
het de verhuurder in principe vrij de
voorzieningen op kosten van de
huurder te laten verwijderen.

• De visie als verwoord in dit artikel is
die van Vastgoed Belang.
Het is niet zeker dat de kantonrechter
er altijd hetzelfde over denkt,

Nieuwe wetgeving
Hieromtrent is tevens nieuwe wetge-
ving ontstaan. Voor een uitvoerige
behandeling hiervan wordt verwezen
naar paragraaf 5.10. Jurisprudentie, die
naar aanleiding van deze nieuwe wetge-
ving zeker zal ontstaan, dient uit te wij-
zen hoe de verdeling van onderhouds-
werkzaamheden en het dragen van de
kosten hiervan zal worden verdeeld.
Vooralsnog wordt uitgegaan van onder-
staande verdeling.

V = verhuurder, H = huurder
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Algemeen / "
Alle kosten voor/ón'de'fhoud c.q.
reparaties die h,èt.,gev91g\zijn van
beschadiginge4'rverni~lJilgen, ondes-
kundigheid eJilóf onjti~st gebruik zijn
altijd voor'(,f,>' ::r;:j,; ."
rekening van de huurder/bewoner H

Vervangen van alle zoekgeraakte
of afgebroken sleutels H

In het algemeen is onderhoud als
gevolg van slijtage of ouderdom
voor rekening van de verhuurder V

Achtergebleven goederen in lege
woning afvoeren H

Aanrecht
Reparatie en vervangen van keuken-
blok en aanrechtblad t.g.v. slijtage/
verval V

Scharnieren en sluitingen van
deurtjes bijstellen H

Afvoer
Reparatie aan dakafvoeren en goten V

Onderhoud aan afvoeren van was-
tafels, douche, gootsteen, enz.,
inclusief eventuele kettingen en
afvoerpluggen en het ontstoppen H

Reparaties aan afvoersifons, afvoer-
putten, douchepluggen, enz. V

Afwerkvloer
Onderhouden van de afwerkvloeren
op balkons en galerijen V

Antenne
Een (schotel)antenne mag slechts
geplaatst worden na schriftelijke
toestemming van de verhuurder,
dat geldt zowel voor een tv- of
radioantenne, als voor de antenne
voor een 'bakkie' H

i'::';'
Balkons en b~lustrades" ..
(ook in trap*~hhtlizen}
Onderhoud ~~~fbalko:qs en
bal ustrades r :;,:~'" ~~'i;"::: V

",'ti:,; ····..f;,·'Behang 1,',"',_ ",c" '".'

Het gehele behang- en sauswerk
alsmede de voorbereidende werkzaam-
heden H
(ook schimmelvorming)

Bel
Reparatie en onderhoud van
'eigen' bel

Vernieuwing bij slijtage

Bestrating
Onderhoud en reparatie van
paden, terrassen en tuinen
die bij de woning horen

Onderhoud, reparatie en
ophogen van zelf aangebrachte
extra bestratingen

Ophogen van paden,
terrassen en tuinen

Bestrijden van ongedierte
(zie ongedierte)

Bomen
Snoeien en rooien van bomen

Brandgangen
Onderhouden van bestrating
in brandgangen

Schoonhouden van brandgangen

Brievenbus
Onderhoud van brievenbusklep
in huurwoning

Buitentrappen en buiten beton
Onderhoud en reparatie
van buitentrappen
en betonconstructies

H

V

Hl
I

H

Vi

Buitenverlichting
Onderhoud en reparatie
buitenverlichting op galerijen
en parkeerplaatsen V

Vervangen Van lampen, starters H

Door huurder aangebrachte
buiten- of portiekverlichting H

d· ~.~'

Centrale verVl!'~ri.i~gen cJ~bi-ketel
Algemeen o~'dE;l:thouden reparaties
cv-installati~s' en combiketel
bij normaal gE;lhrUik V

\'
-"... -'

Bedienen, bijvullen en ontluchten
van de cv-installatie en combiketel,
alsmede onderhoud aan resp. ver-
vangen van vulslangen, wartels,
sleutels, schade door verkeerde
bediening of bevriezing H

I
I

H

V

H

H
Closet
Onderhouden en vernieuwen van
de bril, het deksel en de manchet
of sok (aansluiting op het riool)

V
Vervangen van de drijver
in de waterbak (reservoir) H

Vernieuwen van de closetpot
bij beschadiging H

Vervangen van closetpot en
-reservoir t.g.v. slijtage of verval
door ouderdom V

Daken dal<gobi,
Onderhouderl. en vervangen' van

1-
dakbedekking, dakdoorvoer. dak-
goten en afvo~~eÎl, dakluiken van
dakpannen n? normaleslijtage
of ten gevolgé.vanstorni V
Schoonmaken (-houden) van goten
en afvoeropeningen H

NB: Reparaties t.g.v. het betreden van
daken door bewoners.

Voor zover aantoonbaar! H

Deuren
Herstellen van buitendeuren bij
houtrot of door normale slijtage V

Vervangen na het uitwaaien
van buitendimren of ramen
(opstalverzekering) V

Herstellen van binnendeuren
(incl. onderhoud en reparatie
hang- en sluitwerk) H
Alleen in geval van duidelijke
slijtage of ouderdom zal verhuurder
voor vervanging zorgen V

Vervangen van glas
in binnen- en buitendeuren,
alsmede binnen- en buitenramen H

Vastzetten en smeren van schar-
nieren en sloten van deuren H

H Schilderen van binnendeuren en
de binnenkant van buitendeuren H

Deuropener
Onderhoud en reparatie van
elektrisch bediende deuropeners V

Douche
Onderhoud en vernieuwing
van doucheslang, douchestang,
handdouche, opsteekhaak
en koppelstuk H

Duiventil
Een duiventil mag slechts geplaatst
worden na schriftelijke toestemming
van de verhuurder F-I'

Onderhouden en verzekeren
van de duiventil H



r .

Elektriciteit i
Onderhoud en'reparatie elektrische
installatie, met groepenkast.
bedrading, aarding , V

Reparaties aa~ elektrische installaties
door overbelasting of zelf aange-
brachte uitbreidingen H

Na afkeuring door GEB:
aanpassingen V

Onderhoud en reparaties aan deur-
bellen, schakelaars, contactdozen. H
Vernieuwen van deze zaken V

Onderhouden of vervangen van
zekeringen (stoppen), schakelaars,
contactdozen (stopcontacten)
en lampen H

Erfafscheidi ng
Indien bij aanvang huur aanwezig V

Indien tussentijds door huurder
aangebracht

Funderingen

Gas
Reparutios aan gasleidingen
tot do meter . ,

"r-:",,:·:,;,:,:<::

Ouderhoud en reparati~~· aan extra door
bewoner aangebrachte.binrien-
gasleidingen en gaskranen H

Vervangen of repareren van
binnengasleidingen en gaskranen,
voor zover die oorspronkelijk
tot de woning behoren V

I

Gemeenschappelijke ruimten I
Schoonhouden van portiek, I
trappenhuis en gemeenschappelijke I
gangen, voor zover de kosten niet I
in de servicekosten begrepen zijn H/V I

I
Onderhoud en reparatie van
algemene verlichting in gangen,
portieken, trappenhuizen,
entreeruimtes

Vervangen van lampen, starters e.d.
in algemene verlichting in gangen,
portieken, trappenhuizen,
entreeruimtes H

Centrale briefkasten, -drukbellen
en huistelefoon/intercominstallaties
tenzij in servicekosten begrepen V

Schoonmaken (vegen) van schoor-
stenen van gemeenschappelijke
installaties (blokverwarming) V
Bij privéhuurwoningen H

H Glas
Vervangen van beschadigde
of gebroken beglazing H

V
Gootsteen
Schoonhouden en ontstoppen
van de afvoer en vervanging van
het roostert je in de gootsteen
(zie ook: Aanrecht) H

Goten
Repareren en vervangen van goten V

V Schoonhouden van goten
en afvoeropeningen H I
(zie ook Dak en dakgoten)

Hagen
Zie: Tuinen i,

V

I

Hang- en sluitwerk i
Onderhoudeil'en smeren van schar-
nieren, slotsn.zaambncmpjes e.d.
en vervangen van deurkrukken H
Vervangen van hang- en sluitwerk,
sloten en espagnoletten van buiten-
deuren en ramen wegens
veroudering V
Onderhoud aan hang- en sluitwerk
van binnendeuren H

~k~n V
Hemelwaterafvoer
Ontstoppen van hemelwater-
afvoeren (regenpijpen) V

Huistelefoon
Onderhouden van de huistelefoon
en van de bijbehorende installatie V
tenzij in servicekosten begrepen H

I{asten
Onderhoud en reparatie aan
ingebouwde kasten, losse kasten
en kastwanden, inclusief hang-
en sluitwerk H

Keuken
Reparaties en vervanging van
keukenblok en aanrechtblad
t.g. v. slijtage/verval V

Onderhoud scharnieren en
sluitingen van deurtjes bijstellen H

Onderhoud, reparatie en eventuele
vervanging van door huurder aan-
gebrachte extra keukenelementen
en -onderdelen H

Onderhoud en reparatie van
afvoerplug en ketting, hangkastjes
en pannenrekken H

Kitvoegen
Onderhouden en herstellen
van kitvoegen V

Kozijnen
Buitenkozijnen:
Schilderen van de buitenkant van
buitenkozijnen, alsmede repareren
en vervangen hang- en sluitwerk V

Vervangen van buitenkozijnen
bij aantasting doorhoutrot V

Binnenkozijnen: .
Schilderen van de binnenkant
van de buitenkozijnen H

Repareren en schilderen van alle
binnenkozijnen, incl. onderhoud
en reparatie hang- en sluitwerk H
Alleen in geval van duidelijke
slijtage of ouderdom zal verhuurder
voor vervanging zorgen.

Kranen
Onderhoud en reparatie van tap-
kranen en mengkranen, waaronder
het vervangen van een kraanleertje H

Vervangen van kranen t.g.v. slijtage V

Lavet
Onderhoud vaÓ het lavet I1

Leidingen
Herstellen van lekkage
aan leidingen V

Herstellen van lekkage aan
zelf aangebrachte leidingen H

Herstellen van gesprongen
leidingen door vorst H



Leuningen
Onderhoud en reparatie aan
leuningen van trappen in
gemeenschappelijke ruimten V

Klein dagelijks onderhoud en
reparatie aan leuningen van
trappen in de woning H

Lift en Ifftinstallatie
Onderhoud en reparatie van de
lift (zie voor verdeling service-
kosten) V/H
Keuringen en opheffen storingen
(zie voor verdeling servicekosten) V/H

Ligbad
Schoonhouden van en kleine
reparaties aan een ligbad H
Vernieuwen wegens ouderdom V

Luchtrooster
Onderhoud en reparaties aan
ontluchtings-/ventilatieroosters,
ventielen en afzuigkappen, schoon-
houden en vervangen van filters H

'> l, ,,",
Mechanisch,!!ventilatie /,;;"
Onderhoude~l;eri: herstj:ihèh:vanI ':"" ",' I,',,'

de mechanische ventilatie" V
! ','C f' ,
I ,~, _ .',' .;L -. -'j, ,;

Schoonho~den en v'èrvanpen van
filters Inrdè.mechanische'ventilatie H

Metselwerl(
Onderhoud en reparatie van
buiten-metselwerken V

',,",'~'-:"":-. ~/~.. '\

Onged1erte ,I' ';

Bestrijden f~ll1,ongedier~e zoals:
wandluizeá.wespen, bij~n, mieren,

f\, " I';""'"
torren, kevers .•ratten, ml.ll:;:;en,
vlooien en ~~p.êre plaag'c'iieren H" ..

Bestrijden van houtworm,
kakker lakken V

Ontsmetten
Gehele pand ontsmetten in verband
met bestrijding van kakkerlakken

Open haard
Voor het plaatsen van een open
haard, allesbrander of voorzethaard
is schriftelijke toestemming
nodig van de verhuurder

Onderhoud aan zelf
aangebrachte open haard

1"-"'.'"

Pannen "! '
Voor dakpann~n:zie D~k en dakgoot

i
Parket en PlavJizen
Het leggen va~ parket - ook los
'meeneemparkat'renplavuizen is in
verband met eventuele geluidsoverlast
alleen toegestaan na toestemming
van de verhuurder! H
Onderhoud H

Plafonds en plafondafwerking
Reparatie van plafondconstructies
en loszittend stucwerk (eventueel
met gipsplaten) V

Onderhoud en reparaties van door
huurder aangebrachte plafond-
afwerking (betimmeringen,
sierpleister etc.) H

Reparaties van plafonds en stucwerk
door beschadigingen (gaten,
pluggen, krimpscheuren etc.) H

Schilderen en/of sausen van plafonds H

Planchet
Onderhouden/vernieuwen van het
planchet (plaatje onder de spiegel) H

Plinten
Onderhoud, reparatie of
vervanging van plinten H

I
!
I

vi

H

H

Ramen :
Onderhouded van ramen binnen H
Herstellen van ramen .na uitwaaien V
(verzekeren t~gen stormschade
via opstalverzekering)

Onderhouden van ramen buiten V

Herstellen of vervangen van
ramen bij houtrot V

Radiatoren
Ontluchten van de radiatoren
in de woning H

Regenpijp
Zie: Hemelwaterafvoer

Riolering
Repareren van riolering na
verzakking buiten de woning V

Vervangen van riolering na slijtage V

Ontstoppen riolering, putten
en afvoer buiten de woning V
Bij bedrijfsruimte H

Schoonhouden en ontstoppen van
rioolleidingen en putten. Ontstoppen
van binnenrioleringen voor zover
aantoonbaar door schuld huurder H

Ruiten
Het vervangen van gebroken
ruiten binnen en buiten H
Indien glasverzekering afgesloten
door verhuurder V

.•. , ..-.~
Sanitair
Vervanging Viffi wastafels, fonteintjes,
stortbakken eIl.tQile~Eqtten
door slijtage en ouderdom V

,"> '

~
Onderhoud en:v.eryanging van
planchetten, spiegels, toiletbril en
overige sanitaire toebehoren H

Onderhoud en vervanging van
kranen voor sanitaire toestellen,
waterleiding en gas
Bij slijtage of veroudering

H
V

Sausen
Sausen en witten van plafonds
en wanden in de woning H

Schakelaars
Onderhouden of vervangen van
schakelaars en stopcontacten H

Scharnieren
Onderhouden (smeren en
vastzetten) van scharnieren
van deuren en ramen H

Schilderen
Schilderen binnen de woning
en in de berging alsmede de
voorbereidende werkzaamheden H

Schilderen aan de buitenzijde V

Schoonhouden
Schoonhouden van trappenhuis,
hal en dergelijke, tenzij dat is
opgenomen in de servicekosten H

Schoorstenen
Repareren van schoorstenen
en ventilatiekanalen V

Het vegen van schoorstnnon.
als regel éénmaal pur [uur 11

Schuren en bergingen
Herstellen van schuurvlmuuu v

Onderhouden van hut dnk
van een schuur of berging V

Buitenschilderwerk van
een schuur of berging V

Onderhouden van de binnenzijde
van een schuur of berging H



Binnenschilderwerk van
een schuur of berging

Sleutels
Het laten maken van nieuwe sleutel(s)
na het zoek raken of beschadigen H

Sloten
Smeren van sloten en scharnieren
in de woning en bijbehorende
berging (cilindersloten behandelen
met grafiet) H

Onderhoud en reparatie van
sloten die toegang geven tot
gemeenschappelijke ruimten V
Hetzelfde van voordeursloten V

Spiegels
Vervangen van spiegels na
beschadiging of verwering

Stopcontacten
Zie: Elektriciteit
Zie: Schakelaars

Stortbak
Onderhoud en reparatie van
de stortbak van de wc, eventueel
vervangen van onderdelen
zoals drijver en vlotterkraan
Bij doorroesten

Stucwerl(
Herstellen van het stucwerk
(stukadoorswerk) als het loskomt
van zijn ondergrond
Herstellen van het stucwerk
na beschadiging door
zelfwerkzaamheid

Sifon
Schoonhouden en ontstoppen
van het sifon (zwanenhals) onder
de wastafels en aanrecht

Herstellen van een lekkage
en vernieuwen sifon

H
Tegels
Repareren en verVt~llgen
van wand- en vlo~r:tf:)gels
na beschadiging

Reparatie aan en:vèrnienwen
loszittend tegelwerk

Telefoonaansluiting H

Terrassen
Onderhouden en herstellen van bij
de woning behorende terrassen H

Tochtstrippen
Onderhouden en vervangen
van tochtstrippen H

Toilet (zie closet)

H Trappen
Onderhouden van trappen en
uitvoeren van kleine reparaties
zoals het vastzetten in de muur
van een loszittende leuning

Reparaties aan binnentrappen
door slijtage en/of verval

H
V

Tuinen
Ophogen tuinen en terrassen

Aanleggen en onderhouden
van groenvoorziening en hagen
(ook na ophogen)

V Wegnemen beplantingen e.d.
ten behoeve van ophogen tuinen

H Erfafscheidingen

Ophogen en repareren van zelf
aangebrachte extra bestratingen

H

V

H

V

H

V

V

H

H

V

Hl

Vensterbanl(~i1'.
Klein dagelijk·~;q~derhCH.I,d
en reparatie vall.~.~rstf;ll'banken
Vervanging vanV~.p,stf;lrbanken

"\)'

Ventilatie
Repareren van ventilatiekanalen

Schoonhouden van ventilatie kanalen H

Zie ook: Luchtroosters
Zie ook: Mechanische ventilatie

Verlichting
Onderhouden en vervangen
van verlichting in gemeen-
schappelijke ruimten

Zie ook: Elektriciteit en Buiten-
verlichting

Vlizotrap
Onderhouden en herstel van
de vlizotrapconstructie V

Vloerèn en vloerafwerldng
Onderhouden en herstellen van de
vloerconstructie en de dekvloer zoals:
- reparaties aan vergane vloerbalken

en vloerdelen V
- reparaties aan losliggende cement-

dekvloeren en tegelvloeren V

Onderhoud en reparatie van
door de huurder aangebrachte
vaste vloerafwerkingen H

Reparaties t.g. v. beschadigingen/
breuk van vloerafwerking H

Voor het leggen van plavuizen en parket
is toestemming nodig van de verhuur-
der, voor het leggen van plavuizen moe-
ten bijzondere voorzieningen worden
getroffen.

H
V

Vlotter
Vervangen van de vlotter
in de stortbak van de wc H

V

VuilstortilOker
Onderhoud en herstellen van
de vuilstortkoker V

Ontstoppen en ontsmetten van
de stortkoker bij flatgebouwen H

V

':,";";::,,:,;,:,:<~: -»
Wanden e~;!!"jlndaf~~~l~ing /i
Reparaties.a~r los#tt~ed st1.'l'c-
en tegelwel'~::.~.eq~to~~l.p"ail .•'
(eventueel ~etgipspra~t)voordat
deze wordt og~~leverd
aan nieuwe h).iÛl'der V

Onderhoud en reparaties van
door de huurder aangebrachte
wandafwerkingen (tegels,
betimmeringen, textiel etc.) H

Reparaties aan stuc- en tegelwerk
en betonemail door beschadigingen,
gaten pluggen, verwijderen behang,
krimpscheuren e.d. H

Grotere scheuren dienen wel door
verhuurder gerepareerd te worden V

Voor het aanbrengen van bijzondere
wandafwerking, zoals schrootjes en gru-
nol, is vooraf toestemming nodig van do
verhuurder.

Warmwatertoestellen
Wanneer bij de servicekosten
onderhoud is inbegrepen V
Anders H

Wastafel
Vervangen van de wastafel
na beschadiging H

Waterleiding
Waterleidingen buiten de woning



vanaf de meter V
Bij bevriezing H

Reparaties aan warm- en koud-
waterleidingen V

WC Zie: Closet

Zeepbakje
Herstellen valJ het' zeépbak)e
na beschadigijig .........:'./' H

~.," ./';-"\\

/ ..:,:."
Zonwering , ' .
Buitenzonweri~'g>:nag all!'l~n worden
aangebracht n'tet.{ioorafgEiaMe
toestemming van de verhuurder,

Repareren en vervangen van
de zwanenhals V

,
i
J
)
}
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I
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)
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I

Zwanenhals
Schoonhouden en ontstoppen
van de zwanenhals (sifon)
onder wastafel en aanrecht H


