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Serviceovereenkomst 
huurdersonderhoud
Voor gering en dagelijks onderhoud



2

Het gaat om gebreken die vallen onder het gering en 

dagelijks onderhoud van uw woning en die u anders zelf moet

herstellen. Met deze overeenkomst heeft u de zorg en risico’s

van deze onderhoudsverplichtingen uitbesteed. Bovendien

kan het heel wat kosten besparen. Denk bijvoorbeeld aan

materiaalkosten, voorrijkosten van een aannemer en 

loonkosten.

Het onderhoud van uw huurwoning

Bij de verhuur van uw woning heeft u een huurcontract 

ontvangen. Het is gebruikelijk dat in dit huurcontract een 

verdeling is gemaakt van de onderhoudsverplichtingen. 

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud? Het merendeel

van het onderhoud is voor rekening van de verhuurder, maar

een klein gedeelte is voor rekening van de huurder. Meestal

wordt daarbij verwezen naar het Burgerlijk Wetboek, boek 7,

artikel 217 en 240. Dat artikel gaat over ‘onderhoudsverde-

ling, herstellingen voor rekening van de huurder’.

Gering en dagelijks onderhoud

Bij het gering en dagelijks onderhoud horen werkzaamheden

als het onderhoud aan hang- en sluitwerk, schakelaars, 

contactdozen, deurbel, deuropener en dergelijke. Maar 

ook klussen als het ontstoppen van closetpotten, wastafels,

gootstenen en riolen horen erbij. Ook reparaties aan het 

keukenblok, de bovenkastjes, kranen, zeepbakjes, 

douchegarnituur, stortbak van het toilet en trapleuningen.

Zelf doen kan, maar...

Wie handig is, kan veel werkzaamheden die onder het gering

en dagelijks onderhoud vallen, zelf uitvoeren. Voor wie het

niet kan of er geen tijd voor heeft, kunnen de kosten 

behoorlijk oplopen. Het vervangen van een defect geraakt

voordeurslot kost al gauw zo'n € 100,- en het vervangen van
een kraanleertje toch ook € 50,-. Het lijken kleine problemen,
maar het zijn toch kostbare reparaties. Door een serviceover-

eenkomst af te sluiten, komt u niet meer voor onverwachte 

reparatiekosten te staan en het gering en dagelijks 

onderhoud wordt goed bijgehouden.

Servicebeurt

De serviceovereenkomst biedt u nog meer voordeel. Eenmaal

per twee jaar komt een vakman bij u langs om de woning een

servicebeurt te geven. Deze vakman controleert het hang- en

sluitwerk, de kranen en een aantal andere onderdelen in uw

woning. Hij voert het benodigde onderhoud uit en repareert

daar waar het nodig is. Zo blijft uw woning helemaal op orde.

Aanmelden voor de serviceovereenkomst

U meldt zich aan voor de serviceovereenkomst huurders-

onderhoud door het antwoordformulier op onze website in te

vullen en terug te sturen. Als wij het formulier van u hebben

ontvangen, krijgt u de overeenkomst in tweevoud toegezon-

den. U ondertekent beide en stuurt de overeenkomsten terug.

Nadat wij de overeenkomsten van u hebben ontvangen, 

worden deze door ons ondertekend en krijgt u er één om te

bewaren.

Looptijd van de overeenkomst
De serviceovereenkomst eindigt automatisch bij beëindiging

van de huurovereenkomst van uw woning. Verder kunt u 

altijd per het einde van de maand de serviceovereenkomst

opzeggen. Dit kan echter pas twaalf maanden nadat de 

serviceovereenkomst is aangegaan. De minimale contract-

duur is dus twaalf maanden. Verder heeft WoonInvest de 

mogelijkheid om de serviceovereenkomst per het einde 

van de maand op te zeggen, met inachtneming van een 

opzegtermijn van een maand.

Wanneer u een serviceovereenkomst huurdersonderhoud afsluit bij WoonInvest, 

bent u, voor een klein bedrag per maand, af van de kleine reparaties die voor 

rekening van de huurder komen. Een serviceovereenkomst houdt in dat de dagelijkse

gebreken aan uw woning snel en vakkundig worden hersteld. 

Serviceovereenkomst 
huurdersonderhoud: 
praktisch en voordelig
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Onderdeel Omschrijving/ plaatsaanduiding Activiteit

Afvoerleidingen Wastafel-, douche-, lavet- en gootsteenafvoeren, Schoonhouden en ontstoppen
(verstoppingen) sifons en overige afvoerleidingen

Bestrating Bestrating behorende bij de woning: Repareren tot 1/2 m2

voorpad, achterpad, terras (standaard)

Briefkleppen In eigen voordeur Alle werkzaamheden 

Centrale verwarming Individuele verwarming Bijvullen en ontluchten 

Deurbel Individuele deurbel Alle werkzaamheden

Deuropeners, elektrische        Het vastzetten van loszittende delen in de woning Alle werkzaamheden 
deurknoppen/ onder-              
drempels/ trapleuningen

Elektrische installaties (Trek)schakelaars en wandcontactdozen Alle werkzaamheden 

Hang- en sluitwerk Onderhoud en reparatie 
(sloten) Het aanbrengen van

tochtwerende middelen

Huistelefoon, Gestapelde bouw Vastzetten 
intercom, deuropener

Kasten Hang- en sluitwerk

Keuken Keukenblok, bovenkastjes, aanrechtblad, Repareren/afstellen/vastzetten 
aanrechtdeurtjes, keukenlades

Leuningen Trapleuningen inclusief leuningdragers Onderhoud en reparatie 
van trappen in de woning

Luchtrooster In de woning Schoonmaken 

Miva Mindervalide aanpassingen, zoals steunbeugels, Onderhoud en reparatie 
handgrepen en douchezitje

Sanitair Wastafels, fonteintjes, planchetten,spiegels en Repareren/afstellen/vastzetten
stopkettingen, ligbaden, douchecel, 
toiletpotten (incl. bril)

Sanitair (kranen) Kranen t.b.v. sanitair en waterleiding (ook het Repareren/afstellen/vastzetten 
treffen van voorzieningen ter voorkoming van 
(reparatie) bevroren kranen)

Stopcontacten In de woning (zie elektrische installaties) Alle werkzaamheden 

Stortbakken In de woning Repareren/afstellen/vastzetten

Ventilatie Ventilatieroosters in ramen, deuren en kozijnen Schoonmaken 

Onderhoud dat valt onder de 
serviceovereenkomst

Overzicht onderhoudswerkzaamheden 



4

In de algemene voorwaarden hieronder staan uw rechten

en plichten bij het aangaan van de serviceovereenkomst

gering en dagelijks onderhoud met WoonInvest.

1. Over de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden maken deel uit van de service-

overeenkomst waarin deze van toepassing zijn verklaard.

2. Over de overwegingen van partijen
1. Afnemer stelt er prijs op om - door betaling van een

overeengekomen maandelijkse prijs - de uitvoering

van een aantal geringe en dagelijkse onderhoudswerk-

zaamheden in de door afnemer bewoonde woning uit

te laten voeren door WoonInvest. Dit onderhoud is

gericht op de te leveren prestaties zoals deze in dit

contract zijn beschreven.

2. WoonInvest is bereid een aantal geringe en dagelijkse

onderhoudswerkzaamheden in de door afnemer

bewoonde woning tegen betaling uit te voeren.

3. Over de inhoud van de serviceovereenkomst
1. De werkzaamheden die WoonInvest in de serviceover-

eenkomst op zich neemt, zijn het onderhoud en de

reparatie van uitsluitend de onderdelen die in de tabel

op pagina 3 zijn opgenomen.

2. De volgende werkzaamheden zijn uitdrukkelijk niet

begrepen in de serviceovereenkomst en worden dan

ook niet uitgevoerd door WoonInvest:

a. Complete vervanging van de genoemde onderdelen

uit de tabel;

b. Onderhoud of reparatie van onderdelen die na de

ingangsdatum van de serviceovereenkomst en

zonder toestemming van WoonInvest zijn

aangebracht;

c. Onderhoud of reparatie van onderdelen die door

opzet, nalatigheid, slordigheid, onoordeelkundig

gebruik of ruwe bewoning van de afnemer defect

zijn geraakt;

d. Onderhoud en reparatie van onderdelen van de

woning waarvan de normale economische

levensduur is verlopen;

e. Onderhoud of reparatie van stoffering van de

woning, zoals binnenschilderwerk, behang,

pleisterwerk, vloerbedekking, enzovoort;

f. Onderhoud aan de tuin die bij de woning hoort;

g. Het vervangen van zekeringen (stoppen);

h. Het aanzetten van de aardlekschakelaar;

i. Het vegen van de schoorsteen;

j. Het schoonmaken van dakgoten.

4. Aanvang van de serviceovereenkomst
1. Bij aanvang van de serviceovereenkomst moet de

woning van afnemer in goede staat verkeren.

5.Uitvoering van de werkzaamheden
1. Eenmaal in de twee jaar wordt de woning van afnemer

geïnspecteerd en worden de werkzaamheden die

Algemene 
Voorwaarden
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daaruit voortvloeien uitgevoerd, tenzij tussentijds 

reparaties zijn uitgevoerd.

2. Als afnemer tussentijds gebreken aan de onderdelen,

genoemd in artikel 3.1 constateert, meldt hij die aan

WoonInvest. WoonInvest beoordeelt de spoedeisend-

heid van de reparatie en bepaalt op grond van dat

oordeel op welke termijn de klacht verholpen moet

zijn.

6. Prijs van de serviceovereenkomst
Elk jaar, op 1 juli, stelt WoonInvest de maandelijks te

betalen prijs opnieuw vast. Aanpassingen zijn gebaseerd

op kostenontwikkelingen van bij de uitvoering betrokken

branches.

7. Betaling van de prijs voor de
serviceovereenkomst

1. De afnemer betaalt de verschuldigde prijs steeds vóór

de eerste van de maand.

2. De incasso van de maandelijks te betalen prijs wordt

tegelijk met de huur geïnd.

8. Beëindigen van de serviceovereenkomst
1. Afnemer kan de serviceovereenkomst per

het einde van de maand opzeggen, met inacht-

neming van een opzegtermijn van een maand.

2. De serviceovereenkomst eindigt automatisch op

de datum waarop de huur van de woning eindigt.

3. WoonInvest kan de serviceovereenkomst per

het einde van de maand opzeggen, met inacht-

neming van een opzegtermijn van een maand.

9. Buitengerechtelijke kosten
Als een partij buitengerechtelijke kosten moet maken

doordat de andere partij ernstig tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen, dan zijn deze kosten,

voor zover deze redelijk zijn, geheel voor rekening van

de andere partij.

10. Aansprakelijkheid
WoonInvest is niet aansprakelijk voor schade, die door

of tijdens uitvoering van de servicewerkzaamheden aan

in eigendom van de afnemer of derden toebehorende

zaken of aan personen wordt toegebracht, behoudens

in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of

grove schuld van WoonInvest, haar personeel of derden

die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de

overeenkomst.
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