THE RENTAL SHOP

Onderhoudskosten
EEN KORTE BESCHRIJVING VAN ONZE PRIJSSTRUCTUUR

Huurder

Verhuurder

●

●

AFVOEREN
Ontstoppen van afvoer van gootsteen, bad, douche, sifon, regenpijp enzovoorts (ontstoppen op kosten van ongelijk)
Schoonmaken van balkonafvoer
Vervangen van dakgoten na normale slijtage

●
●

Schoonmaken van dakgoot bij een eengezinswoning
Schoonmaken van eventuele dakgoten bij appartementen

●

Repareren van riolering na verzakking buiten uw woning

●

Vervanging van riolering bij slijtage

●

AFZUIGKAP
Repareren afzuigkap indien eigendom verhuurder

●

Repareren afzuigkap indien eigendom huurder

●

Schoonhouden afzuigkap en vervangen filters

●

BALKON
Onderhouden en vastzetten van balkon- en galerijhekken

●

BEGLAZING
Glas in gemeenschappelijke ruimten bij breuk

●

Glas binnen en buiten uw woning bij breuk (verhuurder heeft, voor haar rekening, voor huurders een glasverzekering afgesloten)

●

BEL
●

Repareren individuele deurbel
Repareren gemeenschappelijke belinstallatie

●

Repareren intercom installatie en huistelefoon

●

BERGINGEN EN SCHUREN
Herstellen van bergingsvloer

●

BRANDGANGEN
Onderhoud bestrating in brandgangen/-paden

●
●

Schoonhouden brandgangen/-paden

BRIEVENBUS
Vervangen of vernieuwen brievenbuskast in gemeenschappelijke ruimten

●
●

Onderhoud aan brievenbusklep van uw eigen woning
Repareren en vervangen van brievenbusslot bij duidelijke slijtage

●

CENTRALE ANTENNE INRICHTING (CAI)
●

Storingen ontvangst radio en/of tv (dit svp melden bij uw kabelleverancier)

CENTRALE VERWARMING
Storingen aan cv-ketels, combiketels, boiler of geiser, indien eigendom Verhuurder

●

Storingen aan collectieve cv-installaties

●

Boilers of geisers, geen eigendom Verhuurder (via derden)

●

Bijvullen van cv-ketel

●

Ontluchten van cv-installatie

●

Schoonmaken van cv- of combiketel

●

Storingen aan cv-leidingen, radiator of radiatorkranen

●

Repareren van thermostaat

●

Vervangen van eventuele batterij van thermostaat

●

Bevriezing van en schade aan cv-installatie

●

DAK
Onderhouden en vervangen van dakbedekking, dakdoorvoeren, dakpannen na normale slijtage of ten gevolge van storm

●

ELEKTRA
Onderhoud en reparatie elektrische installatie, met groepenkastbedrading en aarding in uw woning (reparatie op kosten van ongelijk)

●

●

Reparaties aan elektriciteitsmeter in uw woning (via energiebedrijf )

●

Reparaties aan schakelaars en wandcontactdozen in uw woning of berging

●

Onderhoud en reparaties aan verlichting, schakelaars en wandcontactdozen in gemeenschappelijke ruimten en parkeergarages

●

Onderhoud en reparaties aan door uzelf aangebrachte buitenverlichting

●

Onderhouden of vervangen van zekeringen (stoppen) of lampen in uw woning

●
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THE RENTAL SHOP

Functieomschrijving

Huurder
Huurder

Verhuurder
Verhuurder
●

Schade als gevolg van door huurder veroorzaakte kortsluiting

LIJST VERDELING ONDERHOUDSKOSTEN
PAGINA 2 VAN 3
HANG- EN SLUITWERK
●

Onderhouden, smeren en vervangen van deurkrukken, sloten, scharnieren in deuren en kozijnen in uw woning, berging of garage
Idem, maar dan in gemeenschappelijke ruimten

●

Vervangen van hang- en sluitwerk bij normale slijtage

●
●

Vervangen of reparatie van hang- en sluitwerk ten gevolge van ondeskundig of onjuist gebruik
Repareren en nastellen of vervangen van deurdrangers in gemeenschappelijke ruimten

●

Laten bijmaken van nieuwe sleutels al dan niet na zoek raken (indien de sleutel gecertificeerd is, bijmaken alleen via verhuurder)

●

Buitensluiting

●

INBRAAK
Herstellen van inbraakschade aan deuren, ramen, kozijnen of hang-en sluitwerk, na aangifte bij de politie

●

KASTEN
●

Onderhoud en reparatie aan ingebouwde en losse kasten, inclusief hang- en sluitwerk

KEUKEN
Vervangen van keukenblok en aanrechtblad op einde van levensduur

●

Repareren keukenlade, schanieren, sluitingen, handgrepen en afstellen van deurtjes

●

Schade als gevolg van een niet tijdig gemelde lekkage

●

KITVOEGEN
Onderhouden en herstellen van kitvoegen aan buitenzijde van de woning

●
●

Onderhouden en herstellen van kitvoegen in de woning

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Repareren en vernieuwen van buitenkozijnen, -ramen en -deuren (zie ook schilderwerk)

●

Vernieuwen van buitenkozijnen, -ramen en -deuren in verband met houtrot

●
●

Repareren en onderhouden van binnenkozijnen en -deuren in uw woning of berging (zie ook schilderwerk)
Vernieuwen binnendeuren bij duidelijke slijtage

●

LEIDINGEN; WATER EN GAS
Gasleiding vanaf hoofdleiding tot aan gasmeter inclusief hoofdkraan (via de gasleverancier)

●

Reparatie of vervanging van gasleiding vanaf hoofdkraan, inclusief gaskranen voor zover aangebracht door verhuurder

●

Onvoldoende gastoevoer (via gasleverancier)

●

Reparatie van waterleiding tot en met hoofdkraan (via waterleverancier)

●

Reparatie van standaard aangelegde waterleiding vanaf hoofdkraan

●

Ontdooien en herstel ten gevolge van bevriezing van waterleiding

●

LIFT EN LIFTINSTALLATIE
Onderhoud en reparatie lift

●

Keuringen en opheffen storingen lift

●

LUCHTROOSTERS
Onderhoud en reparaties aan ontluchtings- en ventilatieroosters in uw woning

●

Schoonhouden en vervangen filters in uw woning

●

Vervangen van ontluchtings- en ventilatieroosters bij duidelijke slijtage

●

MECHANISCHE VENTILATIE
Onderhouden en herstellen van mechanische ventilatie

●

METSELWERK
Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk en voegwerk

●

NAAMPLAATJES
●

Nabestellen van naamplaatjes voor appartementen

ONGEDIERTE
●

Bestrijden van ongedierte zoals luizen, wespen, bijen, mieren, kevers, ratten, muizen, vlooien en andere ongedierte (eventueel via gemeente)
Ontsmetten van de woning in verband met kakkerlakken of boktor

●
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Bestrijden van ongedierte in algemene ruimten

Huurder
Huurder

Verhuurder
Verhuurder

●

PLINTEN
●

Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten
Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten gemeenschappelijke ruimten

●

SANITAIR
Vervanging van wastafel, douche, ligbad, toiletpotten en reservoir bij normale slijtage

●

Onderhoud en vervanging planchetten, spiegels, toiletbrillen, manchet en handdouches, glijstang, doucheslang en andere sanitaire toebehoren

●

Onderhoud en reparatie aan reservoir van toilet, eventueel vervangen van onderdelen zoals drijver, vlotterkraan etc

●

Ontkalken van vlotter, reservoir, toiletpot of drukmechanisme

●

Onderhoud en reparatie van kranen en mengkranen, waaronder het vervangen van het leertje

●

Vervangen van kranen en mengkranen bij normale slijtage

●
●

Schoonhouden van en kleine reparaties aan ligbad

SCHILDERWERK
Buitenschilderwerk van kozijnen, ramen en deuren

●

Binnenschilderwerk in gemeenschappelijke ruimten

●
●

Binnenschilderwerk/behang in uw woning of berging

SCHOONMAAK
Schoonhouden van algemene ruimten (wordt meestal via servicekosten verrekend)

●
●

Schoonhouden van uw eigen woning en berging

SCHOORSTENEN
Reparatie aan schoorstenen en ventilatiekanalen

●
●

Vegen van schoorstenen bij eengezinswoningen, als regel één maal per jaar

STUCWERK
Herstellen van wand- of plafondstucwerk indien het van ondergrond loskomt

●
●

Onderhoud of herstel aan stucwerk van door huurder aangebrachte voorzieningen, inclusief gaten, pluggen etc
Reparatie aan stucwerk in algemene ruimten

●

TEGELWERK
Reparatie van loszittende wand- of vloertegels

●
●

Onderhoud of herstel aan tegelwerk van door huurder aangebrachte voorzieningen, inclusief gaten, pluggen etc
Reparatie aan tegelwerk in algemene ruimten

●

TELEFOONAANSLUITING
●

(via leverancier van telefoondiensten)

TOCHTSTRIPS
●

Onderhouden en vervangen van tochtstrips

TRAPPEN
Vernieuwen van trap of trapleuning bij duidelijke slijtage

●

Onderhoud en reparatie van leuningen en trappen in uw woning

●

Vastzetten van leuning in uw woning

●

Onderhoud en reparatie van trappen of leuningen in algemene ruimten

●

Onderhoud en reparatie aan buitentrappen

●

TUINEN
●

voor en achter uw woning (kleine verzakkingen)
Ophogen tuinen, bestrating en terrassen na ernstige verzakking

●

Onderhoud en aanleg van individuele tuinen

●

Wegnemen beplanting en dergelijke ten behoeve van ophogen individuele tuin

●

Onderhoud aan gemeenschappelijke bestrating indien eigendom Verhuurder

●

Onderhoud en aanleg van gemeenschappelijke tuinen indien eigendom Verhuurder

●

Onderhoud of vervangingen van erfafscheidingen die door Verhuurder zijn geplaatst

●
●

Onderhoud of vervangingen van erfafscheidingen die door de huurder zijn geplaatst

VENSTERBANKEN
Vervanging van vensterbanken bij normale slijtage

●
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Onderhouden en reparatie aan vensterbanken in uw woning

Huurder
Huurder

Verhuurder
Verhuurder
●

WONINGAANPASSING
Aanbrengen en verwijderen van voorzieningen ten behoeve van gehandicapten in kader van de WVG (altijd in overleg met verhuurder)

●

Het onderhouden van voorzieningen ten behoeve van gehandicapten in kader van de WVG (voor informatie via de gemeente)

●

ZONWERING
Onderhoud en reparatie

●

