
 

U krijgt van UWOON ruime mogelijkheden om de kwaliteit van uw woning te verbeteren.  

Wel willen we dat woningaanpassingen goed en veilig worden aangebracht.  

De woning moet immers (ook na uw vertrek) verhuurbaar en betaalbaar blijven. 

Wilt u gaan klussen en uw woning aanpassen? Of wilt 
u dat door iemand anders, UWOON of een bedrijf  
laten doen? Pak het op de juiste manier aan!  

 
Voordat u aan het werk gaat 
 

Vraag vooraf toestemming bij UWOON. Het  
makkelijkst gaat dit via het huurdersportaal, waar uw 
gegevens al voor u ingevuld worden. Wilt u zelf gaan 
klussen? Vraag dan toestemming met het formulier: 
Zelf aanbrengen voorziening. Deze vindt u bij de  
pagina "Klussen in de woning". 

 

Wilt u u woning verbeteren door UWOON of een  
ander bedrijf? Gebruik dan het formulier: Aanvraag 
woningverbetering. Deze vindt u op de pagina 
"Woningverbetering". 
 
U krijgt binnen 5 werkdagen van ons te horen of u aan 
de slag kunt. Daarbij vertellen wij u: 
●  welke voorwaarden er zijn voor de uitvoering van 
 de klus 
●  welke afspraken gelden voor het onderhoud 
●  welke afspraken gelden bij uw vertrek uit   
 de woning. 
 
U hoeft geen toestemming te vragen voor kleine  
klussen, die zonder veel kosten ongedaan te maken  

 
 

UW WONING VERANDEREN 

zijn. Waar u in ieder geval geen toestemming 
voor nodig heeft, zijn de volgende aanpassin-
gen:  
●  bestrating in de tuin 
●  maatregelen om de toegankelijkheid 
 van  de woning te verbeteren (tweede 
 trapleuning,  stofdorpels verwijderen, 
 breedte deurkozijn  aanpassen, niveau-
 verschil bij voor- en achterdeur  verlagen) 
●  laminaat in de woning (zorg wel voor  
 een ondervloer met geluiddemping van 
 minimaal 10 dB voor contactgeluid en  
 20 dB dempingsgeluid en leg de vloer 
 minstens 10 mm los van de muur).  
 
Voor de volgende woningaanpassingen krijgt 
u geen toestemming: 
●  asbestonderdelen of spoorbiels in de tuin 
●  klimop aan de gevel 
●  schilderwerk aan de buitenkant van 
 de woning 
●  een schotelantenne aan de gevel of op 
 het  dak 
●  het schilderen van voegen tussen wand- 
 of vloertegels 
●  kunststof afwerking of kunststof  
 schroten in de woning     
●  het beplakken of schilderen van  
 keukenkasten. 
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Bij de uitvoering van de klus 
 

Als UWOON toestemming geeft,  
gelden in elk geval de volgende  
voorwaarden: 
●  Alle werkzaamheden worden 
 vakkundig uitgevoerd. 
●  De woning is na de aanpassing 
 van minimaal gelijkwaardige 
 bouwtechnische kwaliteit. 
●  Woningaanpassingen zijn van 
 goede technische kwaliteit, op  
 de juiste manier aangebracht  
 en voldoen aan (wettelijke) voor-
 schriften. Deze voorschriften  
 bestaan uit de eisen van het 
 Bouwbesluit, de kwaliteitseisen 
 van UWOON,  eisen van Bouw- en 
 Woningtoezicht, de nutsbedrijven 
 en de brandweer. 
●  De veiligheid van uw woning blijft 
 gewaarborgd. Woningaanpas-
 singen veroorzaken geen schade, 
 overlast of gevaar voor huurder, 
 verhuurder of omwonenden. 
●  Bij werkzaamheden aan gas-, 
 water- en elektrische installaties, 
 kunt u een keuringsrapport en/of 
 factuur aanleveren van een  
 erkend bedrijf of installateur. 
 
Voor sommige woningaanpassingen 
gelden aanvullende eisen. U hoort 
direct na uw aanvraag al welke dat 
zijn. 
 
Onderhoud zolang u in de woning 
woont 
 

Zolang u de woning huurt, bent u 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
en de eventuele verzekering van de 
aangebrachte woningaanpassing, en 
de kosten daarvan. 
 
Let op: uw woning moet bereikbaar 
zijn als UWOON planmatig onder-
houd wil uitvoeren (bijvoorbeeld 
schilderwerk). U bent verantwoorde-
lijk voor het eventueel demonteren en 
terugplaatsen van uw woningaanpas-
sing, zodat het onderhoud zonder 
hinder uitgevoerd kan worden. 
 
 

Bij uw vertrek uit de woning 
 

Als u de huur opzegt en vertrekt uit de 
woning, zijn er twee mogelijk-heden. 
U hoort van UWOON direct na uw aan-
vraag al welke optie voor u geldt: 
 
1. U mag de woningaanpassing  
 laten zitten. Daarbij kunt u soms 
 de woningaanpassing ook aan-
 bieden aan de nieuwe huurder 
 voor overname.  
 
 Wilt u de woningaanpassing 
 verwijderen, bijvoorbeeld om  
 mee te nemen naar uw volgende 
 woning? Dat mag. Als u een 
 noodzakelijke voorziening  
 verwijdert, zoals een keuken, 
 moet u wel een basisvoorziening 
 daarvoor terugplaatsen. 
 
 Drie woningaanpassingen mag u 
 niet verwijderen: 
 ●  een aanbouw van steen 
 ●  een dakkapel 
 ●  een dakraam. 
 
2.  U mag de volgende woning-
 aanpassingen voor  overname 
 aanbieden aan de nieuwe huurder. 
 Kunt u de woningaanpassing niet 
 aanbieden, of wil de nieuwe 
 huurder deze niet overnemen? 
 Dan moet u de woningaanpassing 
 verwijderen of herstellen. 
 Het betreft: 
 ●  een aanbouw van ander  
  materiaal dan steen 
 ●  een vijver in de tuin 
 ●  een kattenluik in de   
  achterdeur 
 ●  een hout-, gas– of pelletkachel. 
 
Voor zowel optie 1 als 2 geldt dat de 
aanpassing in goede staat moet zijn. 
UWOON beoordeelt dit wanneer u 
gaat verhuizen. 
 
Altijd verwijderen 
 

Sommige woningaanpassingen moet 
u altijd verwijderen of ongedaan  
maken. Dit geldt eigenlijk alleen voor 
aanpassingen die niet zijn toegestaan 
(bijvoorbeeld vanwege de veiligheid) 
en die u zonder toestemming van 
UWOON heeft aangebracht. 
 
 

Vergoeding 
 

Voor een klein aantal woning-
aanpassingen kunt u een  
vergoeding krijgen, zodra u uit de 
woning vertrekt en u de woning-
aanpassing laat zitten. Het gaat 
in alle gevallen om aanpassingen  
die duurzaamheid van de woning  
verbeteren: 
●  een nieuwe cv-ketel of   
 cv-installatie 
●  zelf geplaatste zonnepanelen 
●  isolatie (dak, gevel, vloer  
 en glas). 
 
De hoogte van de vergoeding 
wordt berekend zodra uw huur-
opzegging binnen is. 
 
Woningaanpassing door 
UWOON 
 

Wilt u iets aan uw woning   
veranderen, en dat door UWOON 
laten doen? Dat kan in veel geval-
len, tegen betaling van de kosten.  
 
Soms kunt u de kosten verreke-
nen via een huurverhoging. In 
plaats van het hele bedrag in één 
keer te betalen, betaalt u dan een 
hoger bedrag per maand. Dit kan 
alleen als de huurprijs van de 
woning daardoor niet te hoog 
wordt en u geen huurachter-
stand hebt. 
 
Het aantal woningaanpassingen 
dat tegen huurverhoging kan 
worden uitgevoerd, is beperkt: 
●  een nieuwe cv-ketel of   
 cv-installatie 
●  zonnepanelen 
●  beperkte meeropties keuken 
●  een vaatwasseraansluiting 
●  een tweede toilet in de  
 woning. 
  



 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
 
 
 
Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356 
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Meer informatie 
 

Op www.uwoon.nl vindt u meer in-
formatie over het aanpassen van uw 
woning (zoek op ‘klussen’, ‘aanvraag 
voorziening’, of ‘woning aanpassen’). 
 
Klusfolders 
 

Op onze website vindt u (onder publi-
caties en bij ‘Klussen in de woning’) 
ook onze klusfolders. Hier staan han-
dige tips in over diverse klussen in en 
om huis. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uwoon.nl
http://www.uwoon.nl
https://www.uwoon.nl/over-uwoon/meer-informatie/publicaties/
https://www.uwoon.nl/over-uwoon/meer-informatie/publicaties/

