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Inleiding 
Wij raden u aan om eerst onze Vaste Afspraken brochure te lezen. In deze brochure krijgt u informatie 
en tips over het onderhoud, en de techniek en veiligheid in en om de gehuurde woning. Daarnaast staat 
in deze brochure beschreven of u de (onderhouds)werkzaamheden zelf dient te verrichten of dat wij dat 
namens verhuurder behoren te doen. Deze brochure vindt u op onze website www.vastestate.nl/voor-
huurders.  
 
In dit document vindt u het Besluit kleine herstellingen zoals bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek. Het Besluit kleine herstellingen is de basis waarop onze Vaste Afspraken brochure 
is gebaseerd.  
 
Meer informatie over dit Besluit kunt u vinden op wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01.   

Bereikbaarheid  
In geval van klachten, wensen, doorgeven van informatie, planmatige activiteiten en/of storingen 
(KWIPS verzoeken) kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Onze servicedesk is op werkdagen 
telefonisch te bereiken van 07:00 tot 18:00 uur via: 
 
Telefoon  0900 – 1402  
WhatsApp  06 – 15 28 81 90 (voor het versturen van foto’s met nadere tekstinformatie) 
E-mail  servicedesk@vastestate.nl 
 
Spoedmeldingen 
Op het telefoonnummer 0900 – 1402 kunt u ook buiten kantooruren bereiken in het geval van 
spoedmeldingen, zoals schades of reparaties die niet te de eerstvolgende werkdag kunnen wachten.  
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Besluit kleine herstellingen 
Een verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals het buitenschilderwijk of het 
vervangen van een CV-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de 
door u gehuurde woning. Voorbeelden van dagelijks onderhoud zijn het vervangen van de wc-bril en 
het leertje van een kraan.  

Hieronder vindt u het Besluit kleine herstellingen. In dit overzicht staan alle 
(onderhouds)werkzaamheden waar u als huurder van een woningen verantwoordelijk voor bent.  

Meer informatie over dit Besluit kunt u vinden op wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01.   

Besluit kleine herstellingen 
 
Als huurder bent u verantwoordelijk voor de volgende (onderhouds)werkzaamheden:  
 Omschrijving Toelichting 
A. Schilderwerk. - Het witten van binnenmuren en 

plafonds; 
- Het schilderen van binnen houtwerk; 
- Het behangen van binnenmuren. 

B. Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. 
schilderwerk. 

- Het plamuren, schuren en opvullen van 
gaatjes, butsen en geringe 
(krimp)scheuren. 

C. Vastzetten en -schroeven van loszittende 
onderdelen . 

- Trapleuningen, deurknoppen en 
drempels; 

- Elektrische laders, wandcontactdozen 
en deurbellen. 

D. Vervangen en vernieuwen van bestand- en 
onderdelen zonder dat daaraan 
noemenswaardige kosten verbonden zijn. 

- Kraanleertjes en ander eenvoudig te 
vervangen onderdelen van kranen; 

- Deurknoppen en sloten, hang- en 
sluitwerk van deuren en ramen; 

- Vloer- en plafondroosters; 
- Sleutels van binnen- en buitensloten; 
- Garnituur voor douche- en toiletruimte; 
- Garnituur voor het toilet; 
- Elektrische schakelaars, 

wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, 
telefoon- en computeraansluitingen, en 
vergelijkbare onderdelen van 
datanetwerken. 

E. Gangbaar houden, controleren van de 
beweegbaarheid en zo nodig oliën, smeren of 
ontkalken van beweegbare onderdelen. 

- Scharnieren van deuren, luiken en 
ramen; 

- Sloten; 
- Kranen.  

F. Treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie) van bevroren kranen. 
G.  Vervangen van lampen aan buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurd en in 

gemeenschappelijke (buiten)ruimtes. 
H. Vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels voor zover daar geen 

noemenswaardige kosten aan verbonden zijn. 
I. Onderhouden en vervangen van technische 

installaties gelegen binnen het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde en 
daar deel van uitmakend voor zover de 
werkzaamheden onderhoudstechnisch 
eenvoudig zijn en geen specialistische kennis 
vereisen en zonder dat daaraan 
noemenswaardige kosten aan verbonden 
zijn. 

- Het ontluchten en bijvullen van het 
water van de verwarmingsinstallatie; 

- Het opnieuw opstarten van de 
verwarmingsinstallatie na uitval; 

- Het vervangen van filters van de 
(mechanische) ventilatie en het 
schoonhouden van de roosters. 
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J.  Aanbrengen en onderhoud van tochtwerende voorzieningen indien noodzakelijk en voor zover 
aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn. 

K. Vervangen en vernieuwen van bestand- en 
onderdelen van de woonruimte welke zich 
buiten het woonruimtegedeelte van het 
gebuurde bevinden en die gemakkelijk te 
vervangen zijn zonder dat daaraan 
noemenswaardige kosten verbonden zijn. 

- Onderdelen van de brievenbus; 
- Onderdelen van de buitenlamp; 
- Onderdelen van de carport; 
- Onderdelen van de vlaggenstokhouder. 

L. Onderhouden van tuinen, erven, opritten, en 
erfafscheidingen zodanig dat deze 
onroerende aanhorigheden een verzorgde 
indruk maken. 

- Bij eerste bewoning van een 
woonruimte de tot het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde 
behorende tuin of erf: de aanleg van tuin 
of erf met uitzondering van de aanleg 
van opritten en toegangspaden en het 
aanbrengen van een eenvoudige 
erfafscheiding; 

- Egaliseren van de tuin en het 
opbrengen van teelaarde; 

- Regelmatig maaien van gras; 
- Regelmatig verwijderen van onkruid in 

de tuin, tussen tegels van opritten, 
toegangspaden en terrassen; 

- Vervangen van gebroken tegels; 
- Regelmatig snoeien van heggen, hagen 

en opschietende bomen; 
- Vervangen van beplanting die is dood 

gegaan; 
- Vervangen van kapotte planken of 

segmenten van houten 
erfafscheidingen, het rechtzetten en 
recht houden van houten 
erfafscheidingen; 

- Indien erfafscheidingen zijn geverfd of 
gebeitst: het regelmatig verven of 
beitsen.  

M.  Vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen voor zover deze voor huurder bereikbaar 
zijn. 

N. Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnen riool tot aan het aansluitpunt vanuit het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool voor 
zover deze riolering voor huurder bereikbaar is. 

O. Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de 
vuilniscontainer ruimte voor zover deze voorziening en ruimte voor huurder beschikbaar zijn. 

P.  Schoonhouden van woonruimtegedeelte van het gehuurde en van gemeenschappelijke ruimten. 
Q. Wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van ruiten, kozijnen, deurposten, het 

geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen voor zover deze voor huurder bereikbaar 
zijn. 

R. Bestrijden van ongedierte voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn 
en voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie 
van de woonruimte. 

S. Regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren voor zover deze voor huurder 
bereikbaar zijn. 

T. Regelmatig verwijderen van zwerfafval. 
U. Verwijderen van graffiti voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en 

voor zover deze graffiti voor huurder bereikbaar is. 
V. Legen van zink- en beerputten en septictanks. 

 


	Inleiding
	Besluit kleine herstellingen

