
 
 

 

U gaat het pand dat u huurt binnenkort 

verlaten. In deze folder geven wij de 

normen aan waar het pand bij vertrek 

minimaal aan moet voldoen.  

 

Mogelijk wilt u eigen spullen ter overname 

aan de volgende huurder aanbieden. Daar 

heeft zowel u als de nieuwe huurder  

voordeel bij. Om dit voor elkaar te krijgen 

proberen wij zo snel mogelijk een nieuwe 

huurder te vinden en met u in contact te 

brengen. Over het algemeen geldt dat hoe 

netter u het pand achterlaat, hoe eerder 

wij een nieuwe huurder vinden.  

 

Wanneer uw huurovereenkomst eindigt 

verwachten wij dat u het gehuurde als 

volgt achterlaat: 

 Leeg; 

 Schoon, vet- en nicotine-, kalk- en 

schimmelvrij; 

 Schadevrij (kattenluik wordt ook als 

schade gezien). 

 
Denkt u bij ‘schoon’ ook  aan het verf- 

en lijmvrij maken van onderdelen waar 

geen verf of lijm op hoort, zoals:  

 Elektra onderdelen, glaswerk, hang- 

en sluitwerk;  

 Deuren en kasten met lijmresten van 

stickers, plakplastic, verwijderde 

trapbekleding ed.; 

 Geschilderde keukenonderdelen en 

tegelwerk (voegen), als dit niet meer 

mogelijk is dan dienen de tegels of 

keukenblok te worden vervangen; 

 Geschilderd metselwerk zoals 

tuinmuren en gevels.   

 

Voor vloerbedekking geldt het 

volgende: 

 zachte vloerbedekking, ook op de trap, 

moet verwijderd worden; 

 harde vloerafwerkingen mag u 

achterlaten, mits netjes, onbeschadigd 

en compleet. In etagewoningen moet 

een ondervloer zijn toegepast die 

minimaal 10db geluiddempend is.  

 

 

Tips: 

 Reinig granitovloeren met groene zeep 

of een ander niet-zuur middel, maar 

gebruik in geen geval een 

ontkalkingsmiddel. 

 Heeft u asbesthoudende 

vloerbedekking die verlijmd is, of 

vermoedt u dat uw vloerbedekking 

asbesthoudend is? Dan mag u die 

NIET zelf weghalen. Maak bij twijfel 

een afspraak met onze 

mutatieopzichter. 

 

Voor het erf , tuin, terras, balkon geldt 

het volgende: 

 Vrij van spullen, afdaken, aanbouwen, 

losse stenen, afval, onkruid en 

gevelklimplanten; 

 Afvalcontainers moeten leeg en 

schoon zijn; 

 Kleine vijvers tot max. 2m², mits in 

goede staat, zijn toegestaan. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Zelf aangebrachte voorzieningen  

Voor door u zelf aangebrachte of door u 

van de vorige bewoners overgenomen 

voorzieningen geldt:  

 Zelf aangebrachte voorzieningen 

dienen door ons goedgekeurd te 

worden bij einde huurovereenkomst;  

 Wij adviseren u om vóór de einddatum 

een afspraak te maken met de 

mutatieopzichter, zodat u ruim de tijd 

hebt om eventueel de voorziening te 

verwijderen dan wel te herstellen.  

 

Tip: Zie de folder ‘Zelf klussen’ 

 

De procedure bij beëindiging van het 

huurovereenkomst is als volgt: 

1. U (en soms de verhuurder) geeft aan 

dat de huurovereenkomst moet 

worden beëindigd en wanneer precies. 

2. Wij zoeken een nieuwe huurder. Als 

die er is in de periode dat uw 

huurovereenkomst nog loopt, kunnen u 

en de nieuwe huurder eventueel 

afspraken maken over overname van 

vloerbedekking, gordijnen etc. hiervoor 

kunt u van ons een overnameformulier 

krijgen. Dit formulier vult u samen met 

de nieuwe huurder in. Beiden 

ondertekenen dit formulier.  

3. De dag dat u de sleutel moet 

inleveren, is ook de dag dat wij uw 

woning inspecteren. Verlenging van de 

huur is niet mogelijk. 

4. U overhandigt een complete set 

sleutels (2 sleutels per cilinder), die 

toegang geeft tot de woning aan de 

mutatieopzichter.  

 

Indien uw woning met elektronische 

sleutels werkt of in een complex met 

algemene toegangsdeuren zit 

verwachten wij minimaal 3 

elektronische sleutels en/of 3 sleutels 

voor de algemene toegangsdeuren.  

5. De mutatieopzichter loopt met u door 

de woning en stelt aan de hand 

daarvan een inspectieformulier op. Het 

ingevulde inspectieformulier wordt 

zowel door u als door de verhuurder 

ondertekend. Dit formulier is tevens de 

eindafrekening indien de woning niet 

goed is opgeleverd. Indien de nieuwe 

huurder spullen van u overneemt, 

overhandigt u het ondertekende 

overnameformulier aan de 

mutatieopzichter. 

6. Als we vervuiling en/of bewuste 

vernielingen en/of gebreken aantreffen 

die volgens het huurreglement en 

folder ‘Achterlaten woning’ voor 

rekening huurder zijn, brengen wij u 

die in rekening. Andere kosten, zoals 

voor verwijderen van behang en 

schilderwerk, brengen wij (in tegen 

stelling tot voorheen) niet in rekening. 

Daarentegen is de woonduurkorting 

komen te vervallen. 

 

Tip: 

Bij twijfel over de door u uit te voeren 

werkzaamheden adviseren wij u contact 

op te nemen met de mutatieopzichter. Op 

de website www.wsdh.nl staat bij Ik ben 

huurder/ huur opzeggen bij de downloads 

een lijst met prijzen voor werkzaamheden, 

indien wij deze moeten uitvoeren. 
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http://www.wsdh.nl/

