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De huur opzeggen
En dan?



Bij een huuropzegging komt veel kijken. Wat er allemaal geregeld
moet worden voordat u de woning verlaat, leest u in deze brochure. 
 
U kunt op verschillende manieren de huur van uw woning opzeggen. Doet
u het wel schriftelijk, bijvoorbeeld met het opzegformulier op onze web-
site of via het huurdersportaal 'Mijn Welwonen'. Hoe eerder u uw woning
opzegt, hoe beter dat is. Want als wij sneller een nieuwe kandidaat voor
uw woning vinden heeft u meer tijd om met de huurder afspraken te
maken over mogelijke overnames.
 
Iedere dag, behalve op vrijdag en feestdagen
U mag iedere dag opzeggen, met uitzondering van de vrijdag en feest-
dagen. U hoeft dus niet te wachten tot de laatste dag van de maand. De
opzegtermijn is minimaal een maand. De huur stopt op de dag dat u de
sleutels inlevert, dit gebeurt tijdens de eindinspectie. Als u naar een
andere huurwoning van Welwonen verhuist, gaat de huur van dit adres in
vanaf de dag dat u de sleutel krijgt. Het kan zijn dat u voor een
korte periode huur voor beide adressen huur betaalt.
 
Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen krijgt u van ons een brief
met twee datums: een voor- en eindinspectie. Deze zijn altijd op een
werkdag en niet op een vrijdag. De voorinspectie vindt zo spoedig
mogelijk na ontvangst van de huuropzegging plaats.
 
Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie kijkt onze opzichter samen met u of er gebreken
aan de woning zijn, of dat er sprake is van nalatig onderhoud. Van
zijn bevindingen maakt hij een rapport dat u beide ondertekent. 
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In het voorinspectierapport staan alle werkzaamheden die aan de woning
gedaan moeten worden voordat u deze definitief verlaat. Meestal
gebeurt de voorinspectie als u nog in uw huis woont. Natuurlijk ligt er dan
nog vloerbedekking en staan er nog meubels, waardoor niet alle
onregelmatigheden zichtbaar zijn. Ook tijdens een verhuizing kunnen er
nog beschadigingen aan de woning ontstaan. Daarom volgt er altijd een
eindinspectie. 

Indien u dat wenst kunnen wij eventuele gebreken in uw woning tegen
kostprijs voor u herstellen. Afspraken hierover leggen we vast in het
voorinspectierapport. Verderop in deze brochure vindt u de prijslijst van
alle voorkomende werkzaamheden en materialen.

Eindinspectie
De dag waarop de huurovereenkomst afloopt komt de mutatieopzichter
nog een keer uw woning inspecteren. Van deze eindinspectie maakt hij
een rapport dat u samen ondertekent. Daarna levert u de huissleutels in
bij de opzichter, samen met het pasje of de sleutel van de
huisvuilcontainer. Bent u het afvalpasje kwijtgeraakt? Vraag dan zelf
een nieuw pasje aan op www.hvcgroep.nl. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wat als...
Als de mutatieopzichter tijdens zijn eindinspectie heeft geconstateerd dat
de herstelwerkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd, kunt u twee
dingen doen:
 
1. U laat de gebreken door ons herstellen en u gaat akkoord met de

kosten die vermeld staan in het voorinspectierapport.

2. U accepteert een herkansing om binnen de door de opzichter gestelde
termijn alle gebreken te verhelpen. De afspraken worden vastgelegd,
waarna de huur nog doorloopt tot een tweede eindinspectie. Als
daarna blijkt dat de onregelmatigheden in uw woning niet zijn hersteld,
betaalt u alsnog de herstelkosten.
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Schoon en leeg opleveren
Bij uw verhuizing levert u de woning schoon en leeg op, zonder
beschadigingen. Dit betekent dat:

alle beschadigingen in de woning zijn hersteld;
wandbekleding met houten schrootjes, granol, tegels, behang of kurk
mag blijven zitten, mits niet donker van kleur en vakkundig
aangebracht;
wandbekleding in een donkere kleur altijd moet worden verwijderd;
tapijt, lamel- of parketvloeren, laminaat en plavuizen zijn verwijderd,
tenzij u onze toestemming heeft om bepaalde vloerbedekking te laten
zitten;
eventuele extra warmwatervoorzieningen of op de cv gemonteerde
extra radiatoren zijn verwijderd;
eventuele aanbouwsels, waarvoor u geen toestemming heeft gekregen,
zijn verwijderd;
deuren, ramen en kozijnen schoon, vet- en nicotinevrij zijn;
plafonds wit en nicotinevrij zijn;
de berging of schuur en zolder leeg zijn, zonder vuil en stofresten;
de keuken, óók de afzuigkap, grondig is schoongemaakt;
de badkamer vrij is van schimmels (gebruik eventueel bleekmiddel);
toiletpot(ten) geen kalkaanslag hebben;
lijmresten op vloeren en trappen zijn verwijderd;
lichtschakelaars, stopcontacten en deurbeslag onbeschilderd zijn;
stickers zijn verwijderd;
het mechanisch ventilatiesysteem compleet is, filters schoon of
vervangen zijn;
de vuilcontainers geleegd zijn;
zonneschermen, vlaghouders, drooglijnen, schotelantennes,
buitenlampen en bouten in de muren zijn verwijderd;
de tuin vrij is van vuil en onkruid, bomen en heggen zijn gesnoeid, de
schutting en het tegelpad er verzorgd uitzien. Heeft u zelf een
schutting en/of sierbestrating geplaatst, dan is dit uw eigendom. U mag
deze zaken voor de nieuwe huurder achterlaten of meenemen. In dat
laatste geval brengt u de bestrating en tuinafscheiding terug in de
originele staat. Negentig cm tegels onder het raam aan de voor- en
achterzijde van de woning en een negentig cm breed tegelpad naar de
schuur of de poort.
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Overname roerende goederen
Afhankelijk van de staat waarin ze verkeren kunt u goederen aan de
nieuwe huurder aanbieden. Bijvoorbeeld vloerbedekking,
gordijnen, gordijnrails, verlichtingsarmaturen en sierbestrating.

De mutatieopzichter noteert op het eerste inspectieformulier wat u ter
overname wilt aanbieden. U regelt vervolgens zelf de overname met de
nieuwe huurder. Hiervoor ontvangt u van ons een overnameformulier bij
de bevestiging van de huuropzegging.

Als de nieuwe huurder iets van u overneemt, ondertekent u beiden het
overnameformulier. Het voorblad van dit formulier geeft u tijdens de
eindinspectie aan onze opzichter. 

Helaas is het niet mogelijk om goederen ter overname aan te bieden als
uw woning wordt gerenoveerd, gesloopt of verkocht.
 
 
  
..............................................................................
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Zelf aangebrachte veranderingen (zav)
De opzichter controleert of u toestemming heeft voor eventueel zelf
aangebrachte veranderingen. Als u in het verleden geen akkoord van ons
heeft gekregen moet u de zav in principe verwijderen.

Bij toestemming mag u de zav laten zitten of ter overname aanbieden aan
de nieuwe huurder. Het kan ook zijn dat u ondanks onze toestemming de
zav toch moet verwijderen. De mogelijkheden op een rijtje:
 

U mag de zav laten zitten. Wij nemen de zav kosteloos van u over. 
U mag de zav ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. U
verwijdert de zav en brengt de woning terug in de oorspronkelijke staat
als er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, of
als de nieuwe huurder de zav niet wil overnemen.
U verwijdert de zav als u bepaalde voorwaarden niet bent nagekomen
en u brengt de woning terug in de oorsponkelijke staat. 
Door zelf de zav te verwijderen en de woning in de oorspronkelijk staat
terug te brengen voorkomt u dat wij u kosten in rekening brengen voor
het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden.
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Huurtoeslag
U kunt uw adreswijziging doorgeven of uw huurtoeslag opzeggen
via www.toeslagen.nl. Met vragen over huurtoeslag kunt u ook contact
opnemen met onze medewerker huurincasso. 

Eindafrekening
Binnen enkele weken na de eindinspectie ontvangt u van ons
de eindafrekening. Hierin verrekenen wij eventueel teveel betaalde huur
en/of reparatiekosten. 

Vragen?
Heeft u vragen die wij in deze brochure niet hebben beantwoord? Stel ze
gerust aan onze opzichter tijdens de voor- of eindinspectie. U mag ons
natuurlijk ook bellen. We zijn bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur met een halfuurtje lunchpauze
tussen 12.30 en 13.00 uur. Telefoonnummer 0228 350 500.
 
 
 
..............................................................................
  
 
 
Wilt u weten wat het kost
als wij bepaalde werkzaamheden
voor u uitvoeren?
 
De prijslijst voor werkzaamheden
en materialen vindt u
op de volgende bladzijden. 

....................................
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type gebrek / werkzaamheden per vervangen
 € (07-2016)

herstellen
€ (07-2016)

uurtarief alle werkzaamheden  uur      54,00     54,00

timmerwerkzaamheden   

aanrechtblad  m2     175,00

keukenblok  compleet  1.500,00

onderkast  stuk     225,00

bovenkast  stuk     153,00

keukenkastdeurtje  stuk     125,00

keukenkastlade  stuk     125,00

buitendeur met ruit  stuk     950,00

buitendeur zonder ruit  stuk     600,00

binnendeur met ruit  stuk     165,00

binnendeur zonder ruit  stuk     130,00

opleg cilinderslot  stuk       80,00

insteek cilinderslot  stuk       55,00

cilinder  stuk       35,00

kastslot/loopslot  stuk       35,00

vrij-en-bezet slot  stuk       35,00

postkastslot  stuk       25,00

sleutels bij laten maken  stuk        8,00

gecertificeerde sleutels  stuk      35,00

bluechip sleutel  stuk      35,00

container sleutel  stuk        7,00

combi raamsluiting  stuk      25,00

raam uitzetijzer  stuk      25,00

raamboompje  stuk      25,00

krukstel compleet  stuk     35,00

schilden voor deurkruk  set     15,00

voordeurgreep  stuk     40,00
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type gebrek / werkzaamheden per  vervangen
 € (07-2016)

 herstellen
€ (07-2016)

ventilatierooster  stuk      20,00

voordeurbel mechanisch  stuk      35,00

gipsplafond  m2      75,00

gevelkachel opening houten paneel  stuk    225,00

plinten aanhelen  m2      14,00

kozijnen repareren  m      30,00

trapleuning aanbrengen  m      30,00

traphek aanbrengen  stuk    275,00

verwijderen houten betimmeringen  m2      35,00

hardhouten stofdorpel  stuk      30,00

binnenkozijn met deur plaatsen    400,00

afvalpas HVC  stuk      22,00

cv-installatie

schade of vermissing  volgens prijsopgave

filters mechanische ventilatie  set van 2      25,00

asbestwerkzaamheden 

vloerzeil keuken weghalen volgens prijsopgave ca € 2.500,00

elektrawerkzaamheden   

deurbeldrukker  stuk      25,00

deurbelinstallatie  stuk      70,00

trekschakelaar  stuk      60,00

schakelaar enkel  stuk      25,00

centraaldoos deksel  stuk      15,00

schakelaar dubbel  stuk      25,00

wandcontactdoos enkel  stuk      25,00

wandcontactdoos dubbel  stuk      25,00

wandcontactdoos randaarde stuk 25,00

wasmachineschakelaar stuk 60,00
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type gebrek / werkzaamheden per  vervangen
 € (07-2016)

 herstellen
€ (07-2016)

vastzetten elektramateriaal  stuk 7,00

gevelkachelopening houten paneel  stuk     7,00

bekabeling verwijderen  m     5,00

tv-doos  stuk      48,00

intercominstallatie volgens opgave installateur

schade mechanische ventilatie volgens opgave installateur

schilderwerk       

plafonds en wanden sausen  m2      50,00

wanden opnieuw spuiten  m2       60,00

deuren schilderen  kant      130,00

kozijnen/ramen schilderen  m  35,00

radiatoren schilderen  m2  80,00

plinten schilderen  m  20,00

enkelglas  m2 75,00

enkelglas met behulp steiger  m2 355,00

isolatieglas  m2 190,00

isolatieglas met behulp steiger  m2 470,00

diverse werkzaamheden

woning aanvegen  woning     55,00

woning schoonmaken volgens prijsopgave

schoonmaken/ontkalken toiletpot  stuk         55,00

schoonmaken wastafel  stuk        35,00

huisraad en grofvuil afvoeren  m3     130,00

losse vloerbedekking weghalen  m2        30,00

gelijmde vloerbedekking weghalen  m2      50,00

lijmresten vloeren verwijderen  m2 50,00

vloerbedekking trap verwijderen trap 275,00

lijmresten traptreden verwijderen trap 430,00
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type gebrek /werkzaamheden per  vervangen
 € (07-2016)

 herstellen
€ (07-2016)

lijm/verf vesterbank verwijderen  m    30,00

parketvloer verwijderen  m2     35,00

kurkvloer verwijderen  m2     80,00

stickers deuren/tegels verwijderen  stuk         8,00

gordijnrails verwijderen  m    5,00

vensterbanken weghalen  stuk  50,00

metselwerk/riolering/bestrating       

bestrating  m2 55,00   33,00

gevelgaten dichtmaken  stuk    225,00

stucwerk gaten dichtmaken  stuk           5,00

wanden stukadoren  m2    75,00

plafonds stukadoren  m2    90,00

vensterbank  m 40,00

vloertegels leggen  m2 90,00

vloertegel(s) vervangen  stuk 20,00

wandtegels plaatsen  m2 80,00

wandtegel(s) vervangen  stuk 20,00

cementen dekvloer  woning  50,00

plavuizen verwijderen/vloer afw.  m2 150,00

gekleurde voegen verwijderen  m2        70,00

afvoer ontstoppen  stuk     150,00

loodgieterswerkzaamheden 

afdoppen waterleiding oude geiser  stuk 50,00

handdouche  stuk 40,00

doucheslang  stuk 35,00

douchekophouder stuk 25,00

douchemengkraan stuk 135,00

kraankop stuk 45,00
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type gebrek / werkzaamheden per vervangen
 € (07-2016)

herstellen
€ (07-2016)

keuken- / wastafelmengkraan  stuk  135,00  

koud- of warmwaterkraan  stuk    75,00

planchetplaat in glas of kunststof  stuk    45,00  

toiletspiegel met klemmen  stuk    45,00   

wastafel met spiegel en planchet  stuk  250,00     

enkele wastafel  stuk  160,00

wastafelstop met ketting  stuk 15,00

fonteinbakje  stuk  130,00

toiletpot  stuk  220,00

toiletzitting  stuk    45,00

toiletzitting met deksel  stuk    55,00

stortbak  stuk  145,00

stortbakdeksel  stuk    45,00

doucheputdeksel  stuk    15,00

hemelwaterafvoer  m    30,00
  
U mag iedere dag opzeggen, met uitzondering van de vrijdag, het
weekend en feestdagen. U hoeft dus niet te wachten tot de laatste
dag van de maand.  
..............................................................................
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Verhuistips
 

Afspraken maken over overname van vloerbedekking en dergelijke
Huurtoeslag aanvragen, wijzigen of opzeggen (www.toeslagen.nl)
Adreswijzigingen versturen (www.verhuistips.nl)
Minimaal twee weken voor verhuizing de nutsleveranciers informeren
Verhuizing melden bij de gemeente Enkhuizen of nieuwe gemeente
Inboedelverzekering aanpassen
Koelkast/vriezer schoonmaken en na verhuizing 24 uur rust geven
Huisvuilcontainers leeg en schoon achterlaten
Bij transport uw wasmachinetrommel vastzetten
Op de dag van vertrek de woning controleren op achtergebleven
spullen en meterstanden opnemen

 
 
 
Begin ruim op tijd met opruimen en breng spullen die niet mee-
verhuizen naar het afvalscheidingsdepot (www.hvcgroep.nl).
 
..............................................................................
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Notities 
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> ook voor welzĳ n

Bezoekadres
Rode Paard 5
1602 DG Enkhuizen

0228 350 500

Openingstĳ den
ma - do 8.00 - 12.30 uur / 13.00 - 16.30 uur, vrijdags gesloten.

Belangrĳ ke telefoonnummers
Belmobiel  0228 - 321 020
Bonte Veer  0228 - 322 027
IJsselzand  06 - 831 055 95
Jongerencentrum 06 - 839 918 47
Tienerhonk  06 - 200 973 06

Postadres
Postbus 151
1600 AD Enkhuizen

info@welwonen.nu

Reparatieverzoeken en servicelijn
0228 350 510 ma - do 8.00 - 12.00 uur

Nieuws en informatie staat op www.welwonen.nu   (20171002)
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