ZELF KLUSSEN

Leuk voor u
en voor ons

Wonen Limburg zorgt samen met u voor een mooie
woning in een prettige leefomgeving. Als u dus
wilt gaan klussen om uw woning te verbeteren,
dan juichen we dat toe. Als u dat doet, zijn er
wel een aantal zaken waarop u moet letten.
In deze folder leest u onder meer waaraan uw
voorzieningen moeten voldoen en wat wij voor
u kunnen betekenen.

ZELF KLUSSEN: SLECHTS DRIE VOORWAARDEN

U wilt een nieuwe aanbouw plaatsen of een tegelvloer leggen?
Of misschien wilt u een dakkapel bouwen? We zijn blij dat u uw
woning gaat verfraaien. Denk er wel om dat de veranderingen
aan uw woning voldoen aan deze drie voorwaarden:
1. De verandering moet veilig zijn. Wijzigingen aan
gas- en elektrische installaties moeten daarom door een 		
erkende installateur uitgevoerd worden. U moet hiervoor
een keuringsrapport aan ons kunnen voorleggen.
2. De verandering moet voldoen aan de regels van de overheid.
U heeft bijvoorbeeld een vergunning nodig voor het bouwen
van een berging, serre of dakkapel.
3. De verandering moet intact zijn, onderhouden zijn en
goed werken.
Als u rekening houdt met deze voorwaarden, hebben u en Wonen
Limburg daar allebei plezier van. Voldoet de aanpassing niet aan
de voorwaarden, dan zult u deze bij verhuizing moeten aanpassen
of helemaal verwijderen.
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ONDERHOUD VAN UW AANPASSING

Als u zelf iets verandert of aanbrengt, bent u ook zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Wij onderhouden
de woning zoals u die in eerste instantie van ons heeft gehuurd.
Ook onderhouden wij alles wat wij zelf veranderen of vernieuwen.
Er vallen heel veel voorzieningen onder het onderhoud dat
Wonen Limburg voor u verzorgt. In onze folder ‘Onderhoud
aan uw woning: daar zorgen we samen voor’ leest u welke
onderhoudswerkzaamheden wij voor u uitvoeren en wat we van
u verwachten. Zoals gezegd houdt u de verantwoordelijkheid voor
het onderhoud aan de veranderingen die u zelf heeft aangebracht.
VERVANGING

VERGOEDE VOORZIENINGEN
De volgende door u
aangebrachte voorzieningen
kunnen in aanmerking komen
voor een vergoeding:
- compleet aangepaste
badkamer, inclusief 		
tegelwerk
- compleet aangepast 		
toilet, inclusief tegelwerk
- keuken, inclusief 		
inbouwapparatuur
- aanpassing meterkast
-	uitbouw (serre,
bijkeuken, etc.)
- stenen garage
- cv-installatie
- dakkapel/dakraam
- extra slaapkamer op zolder,
inclusief dakraam en
vaste trap
- isolatie (dubbelglas, 		
spouwmuurisolatie)
- carport

In uw woning bevindt zich een aantal standaardvoorzieningen
als een badkamer, een toilet, een keukenblok met tegelwerk
en een verwarmingsketel. Is een door u aangebrachte
standaardvoorziening aan vervanging toe, dan kunt u deze zelf
vervangen of dat aan ons overlaten. Wij plaatsen in dat geval een
standaardvoorziening of berekenen, afhankelijk van de levensduur
van de te vervangen voorziening, een eenmalige bijdrage.
VERGOEDING BIJ VERHUIZING

Sommige zaken die u zelf aanpast of bouwt zitten vast aan
uw woning of de grond die daarbij hoort. Enkele voorbeelden
van zulke zogenoemde ‘onroerende zaken’ zijn een toilet, keuken,
tegelvloer of carport. Als aan de drie genoemde voorwaarden
is voldaan, geven wij u daarvoor een vergoeding als u de woning
verlaat. Het spreekt voor zich dat u deze vergoeding ontvangt
als de voorziening nog niet is afgeschreven en de benodigde
vergunningen, originele facturen en keuringsrapporten aanwezig
zijn. Indien mogelijk, mag u zelf aangebrachte voorzieningen
natuurlijk ook meenemen naar uw nieuwe woning. Wij verwachten
dan wel dat u de oorspronkelijke voorziening (of een vergelijkbare
voorziening) terugplaatst.
OVERNAME DOOR NIEUWE HUURDER

Onroerende zaken kunt u nooit aan een nieuwe huurder overdoen.
Roerende zaken als gordijnen, vloerbedekking, trapbekleding,
hordeuren, rolluiken en schuttingen kunnen wél worden
overgedragen. Als de nieuwe huurder interesse heeft,
kunt u de overname samen regelen.
WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

Vindt u het prettig om uw plannen te bespreken? Onze
medewerkers geven u graag een deskundig klusadvies en
wijzen u op alle veiligheidsaspecten. Zij vertellen u ook welke
afschrijvingstermijn op de aangebrachte voorzieningen van
toepassing is. Voert u de aanpassing niet zelf uit? Schakel dan
een deskundig en betrouwbaar bedrijf of persoon in. Ook hierover
geven wij u graag advies.
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TOT SLOT

Houdt u in gedachten dat alle kosten, risico’s, onderhoud en
eventuele verzekeringen van uw woningaanpassing voor uw
eigen rekening zijn. Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen over het veranderen van uw woning? Stel ze gerust.
Ons WoonAdviesTeam helpt u graag. Het telefoonnummer is
088 - 385 0800. Of kijk op wonenlimburg.nl. U kunt ons ook
bezoeken bij één van onze buurtwinkels.

REGEL JE ZAKEN VIA
www.wonenlimburg.nl/login

DISCLAIMER
Hoewel er de grootst mogelijke zorg besteed is aan de inhoud van deze folder,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wonen Limburg is niet aansprakelijk
voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuist- en/of onvolledigheden.
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