Maak van uw huis
uw thuis
iedereen lekker wonen

U wilt iets aan uw woning
veranderen? Voordat u
begint met klussen, is het
belangrijk dat u weet welke

Maak van uw huis uw thuis

Wat moet u doen?

stappen u moet nemen, zodat
u zeker weet dat u uw plannen
mag uitvoeren. Maar ook zodat
u weet wat u van BrabantWonen
kunt verwachten. In dit schema

U wilt graag prettig en comfortabel wonen en

Wij behandelen uw aanvraag volgens het zelf

daarom wilt u iets veranderen in uw huis. Dat kan!

aangebrachte veranderingen-beleid (ZAV-beleid).

BrabantWonen vindt het belangrijk dat u zich thuis

In deze folder vindt u alle spelregels als u iets wilt

voelt in uw eigen huis. Daarom bieden wij u graag

veranderen aan uw woning. Achterin de folder vindt

de mogelijkheid om uw woning aan te passen aan

u een overzicht met veranderingen die mogelijk

uw eigen wensen.

zijn en of u er wel of geen toestemming voor
moet vragen.

Spelregels
Voor sommige veranderingen of aanpassingen

Meer informatie

heeft u vooraf toestemming nodig. Het kan

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen

namelijk zijn dat uw verandering invloed heeft op

heeft, dan helpen onze medewerkers u graag

de kwaliteit en de verhuurbaarheid van de woning.

verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op

Daarom is het belangrijk om na te gaan of u vooraf

088 281 60 00, van maandag tot en met vrijdag

toestemming moet vragen aan BrabantWonen.

van 8.00 uur tot 17.00 uur. Wij wensen u alvast veel

Voor een verandering aan de buitenzijde van de

klusplezier!

woning moet u altijd toestemming vragen!

U wilt iets
veranderen aan
uw huurwoning

hebben wij de procedure voor u
in beeld gebracht. Wilt u meer
weten over de procedure?
Op pagina 12 vindt u een

Nee
Nee, u kunt de
verandering
aanbrengen

Toestemming
nodig van BrabantWonen?
Zie informatie
pagina 12

Ja

toelichting.

Vul het
aanvraagformulier
in
U krijgt schriftelijk
antwoord van
BrabantWonen

Uw aanvraag is in behandeling

BrabantWonen komt
eventueel bij u langs

Uw verandering voldoet niet
aan de spelregels en wordt
afgekeurd

U ontvangt een brief met de voorwaarden en een akkoordverklaring

Als de ondertekende akkoordverklaring is ontvangen,
mag u beginnen met de werkzaamheden

Wij komen eventueel tijdens de
werkzaamheden bij u langs om
te kijken of u de afspraken volgt
die we hebben gemaakt

Bij slechte uitvoering moet
u de verandering weghalen

U voert de werkzaamheden goed uit, u kunt verder gaan

Verhuist u, dan mag u de verandering laten zitten

Als u binnen 10 jaar na aanbrengen verhuist, krijgt u misschien
een vergoeding

Klussen in huis.
Welke stappen
moet u nemen?
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Veiligheid en correcte uitvoering

Algemene regels

Persoonlijk advies

Verzekering en aansprakelijkheid

Het is belangrijk dat u de verandering in de woning

Waar moet een verandering minimaal aan voldoen?

Heeft u vragen over het aanbrengen van een

Wij adviseren u om op tijd contact op te nemen

op een technisch juiste wijze plaatst. Veiligheid

BrabantWonen wil de kwaliteit en veiligheid

verandering in uw woning? BrabantWonen

met uw verzekeraar om uw inboedelverzekering

staat voorop. Als u wijzigingen aanbrengt aan

van uw woning kunnen (blijven) waarborgen.

geeft u graag persoonlijk advies. Eén van onze

aan te passen, dan wel een opstalverzekering af

installaties, dan moet u dit altijd door een

Daarom hanteren wij een aantal algemene regels.

medewerkers kan bij u thuis komen en bespreken

te sluiten. Misschien moet u zich bijverzekeren.

erkend installatiebureau laten uitvoeren of laten

Deze regels gelden voor alle veranderingen die u

wat de beste oplossing is. Bel ons dan voor

BrabantWonen is niet aansprakelijk voor de

controleren. Hiervoor moet u een bewijs in de vorm

in, aan of rond uw huis aanbrengt. Uw verandering

een afspraak.

verandering en eventuele schade die u veroorzaakt.

van een certificaat kunnen overleggen. Onderdelen

moet minimaal aan deze regels voldoen.

van de woning waar BrabantWonen vaker

Deze regels vindt u op de pagina’s 12 & 13.

Overlast beperken

Onderhoud

Houd bij het aanbrengen van de verandering

De verandering maakt geen onderdeel uit van het

blijven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan kozijnen,

Toestemming vragen

rekening met uw buren. Beperk de (geluids)overlast

gehuurde. U bent daarom zelf verantwoordelijk

goten, schilderwerk buitenzijde, enzovoorts.

Voordat u een verandering aanbrengt, is het

tot het minimum. Het gebruik van de verandering

voor het onderhoud en eventuele vervanging.

De verandering die u aanbrengt, moet minimaal

belangrijk om na te gaan of u vooraf toestemming

en de verandering zelf mogen ook geen overlast

dezelfde kwaliteit hebben (en behouden) als de

moet vragen aan BrabantWonen. In het

veroorzaken voor omwonenden.

kwaliteit die BrabantWonen toepast. U ontvangt

overzicht vanaf pagina 14 kunt u zien wanneer

deze kwaliteitseisen, nadat u de verandering bij

u wel of niet toestemming moet vragen. Heeft u

Wet- en regelgeving

BrabantWonen heeft aangevraagd.

toestemming nodig? Maak dan gebruik van het

Uw verandering moet passen binnen de geldende

aanvraagformulier. Dit formulier vindt u op de

wet- en regelgeving van de gemeente en andere

website van BrabantWonen of kunt u bij ons

overheden en instanties zoals water-, energie- en

opvragen. Voor kleine aanpassingen, zoals het

telecombedrijven. De verandering mag niet in strijd

boren van gaatjes of verven en behangen van

zijn met verordeningen, eisen en voorschriften.

muren, heeft u geen toestemming nodig.

Soms geldt voor een verandering meldingsplicht

onderhoud aan pleegt, moeten goed bereikbaar

of u heeft een vergunning nodig. Is dat het geval,
In woningen die gebouwd zijn voor 1994 is
mogelijk asbest aanwezig. Neem voordat u iets

dan moet u dit melden bij de gemeente of de
vergunning aanvragen.

verandert in uw woning altijd contact op met het
Servicebureau van BrabantWonen.
De medewerkers vertellen wat dat betekent voor
uw plannen om iets te veranderen.
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Tijdelijk verwijderen van een verandering

Vervanging

BrabantWonen voert diverse (onderhouds)werk-

Als u zelf bijvoorbeeld een keuken heeft geplaatst

zaamheden uit om de kwaliteit van de woningen

en u wilt deze meenemen naar uw nieuwe woning,

op peil te houden. Soms moet een verandering,

dan moet u een vervangende keuken in de woning

Vergoeding als u de woning verlaat

bijvoorbeeld een zonnescherm, tijdelijk worden

terugplaatsen die voldoet aan de standaard-

U betaalt zelf voor het aanbrengen van

verwijderd om de werkzaamheden uit te kunnen

kwaliteit van BrabantWonen. De opzichter

veranderingen in uw woning. Dat geldt

voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het

bespreekt dit met u bij de voorinspectie. Dit geldt

ook voor het onderhoud ervan. Als uw

verwijderen en terugplaatsen. De kosten hiervoor

ook voor alle andere veranderingen die u aan de

aanpassing waardevermeerderend is

zijn ook voor uw rekening.

woning heeft aangebracht.

voor de woning, kan deze in aanmerking

Niet volgens afspraak

Klachten

goeding. De hoogte van de vergoeding

Heeft u een verandering geplaatst die in principe

Het kan voorkomen dat u en de opzichter van

baseren we op het bedrag dat

na verhuizing in de woning mag blijven? Dan moet

BrabantWonen een meningsverschil krijgen over

BrabantWonen betaald zou hebben

deze in goede staat verkeren. Als u zich niet aan de

een verandering. Wanneer dat het geval is,

voor een vergelijkbare (standaard) ver-

afspraken heeft gehouden, vraagt BrabantWonen

neemt het afdelingshoofd Dagelijks Onderhoud

andering, gebaseerd op de materiaal-

u alsnog om de verandering te verwijderen of in

van BrabantWonen het over en neemt deze een

kosten. Het maximum basisbedrag

goede staat te brengen. De kosten zijn voor u.

beslissing. U kunt eventueel een klacht indienen

(dus zonder afschrijving) is nooit

komen voor een (gedeeltelijke) ver-

bij BrabantWonen. Komt u er niet uit met

meer dan wat wij investeren in de

Schade

BrabantWonen? Dan kunt u het geschil voorleggen

standaardvoorziening. Een vergoeding

Als u schade veroorzaakt bij het verwijderen van

aan de onafhankelijke klachtencommissie.

ontvangt u na beëindiging van de

uw verandering, dan moet u deze (laten) herstellen.

huurovereenkomst.

Drie soorten veranderingen
Tot welke soort behoort uw verandering?

Met een veranderingen met waardevermeerdering

BrabantWonen onderscheidt drie soorten

voor uzelf, maar ook voor BrabantWonen en een

veranderingen: veranderingen met waarde-

nieuwe huurder. De verandering vergroot de

vermeerdering (die de woning meer waard maken),

verhuurbaarheid van de woning. BrabantWonen

blijvende veranderingen en tijdelijke veranderingen.

neemt deze verandering daarom van u over als

Elke verandering heeft zijn eigen gevolgen bij een

u gaat verhuizen en als de verandering vooraf is

verhuizing. Het is daarom belangrijk dat u weet tot

aangevraagd en wij er toestemming voor hebben

welk soort uw verandering behoort. Het is mogelijk

gegeven. De verandering moet op de juiste manier

dat u een vergoeding krijgt voor uw verandering bij

zijn aangebracht, door ons zijn geïnspecteerd

een verhuizing.

en nog in goede staat zijn. Als uw verandering

maakt u uw woning niet alleen aantrekkelijker

aan deze voorwaarden voldoet, hoeft u deze niet

BrabantWonen onderscheidt drie soorten
veranderingen:

Veranderingen met waardevermeerdering

te verwijderen als u gaat verhuizen. Laat u een

Voorbeelden van veranderingen met een

veranderingen met waardevermeerdering achter in

waardevermeerdering:

de woning? Dan kunt u een financiële vergoeding

•	HR++glas

krijgen. De hoogte van de vergoeding wordt

•

bepaald bij oplevering van de woning volgens de

CV-installatie

methode die u vindt op de pagina’s 10 en 11.

•	Waardevermeerderende veranderingen
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Blijvende veranderingen

•

Tijdelijke veranderingen
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Blijvende veranderingen

Tijdelijke veranderingen

Voorbeelden van blijvende veranderingen:

Voorbeelden van tijdelijke veranderingen:

•

Andere binnendeuren

•

Kattenluik

•

Verwijderde binnenwand

•

Vijver

•

Zonwering

•

Tuinhuisje

Met een blijvende verandering maakt u uw woning
voor uzelf aantrekkelijker. De verandering is
afgestemd op uw persoonlijke smaak. Met een

Met een tijdelijke verandering maakt u uw

blijvende verandering wordt de verhuurbaarheid

woning voor uzelf aantrekkelijker, maar niet

van uw woning niet groter, maar schaadt het deze

voor BrabantWonen en een nieuwe huurder.

ook niet. Als u de blijvende verandering heeft

De verandering is afgestemd op uw eigen smaak

aangevraagd en BrabantWonen heeft hiervoor

en kan zelfs de verhuurbaarheid van de woning

toestemming gegeven, dan hoeft u deze bij

verkleinen. Daarom moet u een tijdelijke

verhuizing niet te verwijderen. De verandering

verandering, binnen de afgesproken tijd,

moet wel op de juiste wijze zijn aangebracht, door

verwijderen als u gaat verhuizen.

ons zijn geïnspecteerd en in goede staat zijn.
U krijgt voor een blijvende verandering bij

Let op dat u de verandering voorzichtig verwijdert.

verhuizing geen financiële vergoeding.

U bent namelijk verantwoordelijk voor het
herstellen van eventuele schade die u veroorzaakt.
U moet de woning in goede staat aan
BrabantWonen opleveren. Als u de tijdelijke

Blijvende veranderingen:

verandering bij verhuizing niet heeft verwijderd,

•	Bij verhuizing mag u een blijvende

doet BrabantWonen dit en rekent de kosten

verandering in de woning achterlaten.

vervolgens aan u door.

•	U ontvangt geen vergoeding voor
blijvende veranderingen.

Drie soorten veranderingen in ‘t kort
Soort verandering

Bijzonderheden

Tijdelijke veranderingen:
•	Bij verhuizing moet u een tijdelijke

Waardevermeerderende verandering

verandering verwijderen, als deze niet wordt

Hoeft niet verwijderd te worden bij verhuizing, vergoeding
is mogelijk.

overgenomen door een nieuwe huurder.
• 	U ontvangt geen vergoeding voor tijdelijke

Blijvende verandering

Hoeft niet verwijderd te worden bij verhuizing.

veranderingen.
Tijdelijke verandering
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Verwijderen bij verhuizing, als deze niet door een nieuwe
huurder wordt overgenomen.
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Voorwaarden voor een vergoeding

• 	De vergoeding is gebaseerd op de

Er zijn enkele voorwaarden om voor een vergoeding

standaardkwaliteit van BrabantWonen.

in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn:

Wij rekenen niet met uw werkelijke
investeringsbedrag, maar met de investering

• 	U hebt de toestemming voor de verandering

Voorbeeld
Stel dat u zelf een cv-installatie (radiatoren en
leidingwerk) geïnstalleerd heeft en u voldoet aan de
eerder genoemde voorwaarden om in aanmerking
te komen voor een vergoeding. De installatie hangt

die BrabantWonen gemiddeld betaalt om een

vooraf schriftelijk aangevraagd en schriftelijk

dergelijke verandering aan te brengen.

Ouderdom aanpassing

%vergoeding

nu 3 à 4 jaar en u wilt deze laten overnemen door

van ons gekregen. Anders heeft u geen recht op

De vergoeding is gebaseerd op de

Tot en met 1 jaar

90%

BrabantWonen:

een vergoeding.

materiaalkosten en niet op arbeidskosten.

Tussen 1 en 2 jaar 	80%

U heeft alleen recht op de vergoeding voor

Tussen 2 en 3 jaar

veranderingen die vermeld staan in de

Tussen 3 en 4 jaar 	60%

kluswijzer van BrabantWonen.

Tussen 4 en 5 jaar

• 	U hebt voor de zelf aangebrachte verandering
meer dan € 500 geïnvesteerd.
• 	De zelf aangebrachte verandering is niet ouder
dan tien jaar.
• 	De zelf aangebrachte verandering moet leiden
tot waardevermeerdering van de woning.
• 	U ontvangt geen vergoeding als u een onderdeel

Investeringsbedrag BrabantWonen: € 3.000
Percentage vergoeding: 60%

50%

Tussen 5 en 6 jaar 	40%

U komt (maximaal) in aanmerking voor een

Tussen 6 en 7 jaar

30%

vergoeding van: € 3.000 x 60% = € 1.800

niet bepaald op het moment dat de

Tussen 7 en 8 jaar

20%

aanpassing uitgevoerd is.

Tussen 8 en 9 jaar 	10%

vervangt dat niet ouder is dan 5 jaar.

• 	Bewaar alle gegevens van de verandering met
waardevermeerdering. U moet facturen en

vergoeding bedraagt € 25. Anders wordt

aankoopbonnen en eventuele bouwtekeningen,

niet uitgekeerd.

garantiebewijzen, informatie over gebruikte

Tussen 9 en 10 jaar

5%

materialen en gebruiksaanwijzingen voor

een verandering met waardevermeerdering

de aangebrachte verandering kunnen

aanvraagt voor een woning waarvoor een

overhandigen. Zonder dit bewijs heeft u geen

sloopbesluit is genomen.

recht op een vergoeding.

Maak van uw huis uw thuis

70%

moment van verhuizing. Het bedrag wordt dus

• 	Het investeringsbedrag wordt bepaald op

• 	Het minimumbedrag voor de uit te keren

• 	BrabantWonen geeft geen vergoeding als u

10

In onderstaande tabel worden de
vergoedingspercentages weergegeven
met de aanpassing naar leeftijd van de
aangebrachte verandering.

11

Toelichting
procedure

Inspectie

Oplevering bij einde huur

Een opzichter van BrabantWonen inspecteert tijdens

Als u wilt verhuizen, dan wordt de door u schriftelijk

én na de werkzaamheden of de verandering op de

aangevraagde verandering nogmaals gekeurd op de

juiste wijze is aangebracht en u deze veilig kunt

onderhoudsstaat.

gebruiken.

Alle veranderingen op een rij

Op pagina 3 is de procedure in een schema weergegeven. Hier lichten we de procedure verder toe.

Aanvraagformulier
Voordat u een verandering aanbrengt, moet u eerst
toestemming vragen aan BrabantWonen.
Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier.
Deze vindt u op de website van BrabantWonen of

Goedkeuring

BrabantWonen heeft voor u mogelijke veranderingen

Als de opzichter de aangebrachte verandering

overzichtelijk onder elkaar gezet in een overzicht.

goedkeurt, ondertekent u de algemene voor-

In deze tabel kunt u aflezen of u voor een specifieke

waarden. U ontvangt een brief van BrabantWonen

verandering toestemming nodig heeft, tot welke

waarin de goedkeuring wordt bevestigd. Hierin staat

groep uw verandering hoort en welke aanvullende

ook tot welke groep uw verandering hoort en of u in

regels er gelden. De veranderingen zijn verdeeld in

aanmerking komt voor een vergoeding voor de

categorieën. Dit overzicht vindt u op pagina 14.

verandering bij verhuizing.

kunt u bij ons opvragen.

Verandering niet gevonden?

Schriftelijk bericht
BrabantWonen neemt uw aanvraag in behandeling.
Wij bepalen tot welke soort verandering uw
aanvraag hoort. U ontvangt schriftelijk een reactie

Afkeuring

Staat de verandering die u wilt aanbrengen niet

Als de opzichter de aangebrachte verandering

in het overzicht? Neem dan contact op met

afkeurt, legt hij altijd uit waarom. U kunt eventueel

BrabantWonen. Onze medewerkers helpen u

daarna uw verandering aanpassen, zodat het wel

graag verder.

goedgekeurd wordt. Als u de verandering heeft

van ons.

aangepast, vraagt u opnieuw een inspectie aan.

Algemene voorwaarden
Voor de meeste veranderingen gelden specifieke
kwaliteitseisen. U ontvangt de kwaliteitseisen die
specifiek van toepassing is voor uw verandering.

Adviesbezoek
Bij een aantal veranderingen wil BrabantWonen
graag persoonlijk met u overleggen voordat u aan
de slag gaat. Wij maken een afspraak met u en

Wij vragen u ons op de hoogte te brengen zodra de

komen bij u langs om samen uw plannen door te

gemeente u toestemming geeft voor uw plannen.

spreken. Wij bespreken uw aanvraag en nemen de

Daarna ontvangt u van ons een brief, waarin wij

algemene voorwaarden van de verandering met u

schriftelijk bevestigen dat u van BrabantWonen

door. Na dit bezoek bepalen wij of u wel of geen

toestemming heeft voor de verandering.

toestemming krijgt voor de verandering.

Gemeentelijke toestemming
Als wij toestemming geven voor de verandering en
er is een vergunning nodig of er bestaat meldingsplicht, dan moet u dit zelf met de gemeente
regelen.
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Voordat u een
verandering aanbrengt, moet u eerst
toestemming vragen
aan BrabantWonen
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Deuren, ramen, zonneschermen en horren
Toestemming nodig? Soort verandering Aanvullende regels
Harmonicadeur,

Nee

Tijdelijk

schuifdeur
Tochtdeur bij

•	Als u gaat verhuizen moet u de originele deur

Toestemming nodig? Soort verandering Aanvullende regels
Kattenluikje in deur

Nee

Tijdelijk

weer terugplaatsen.
Ja

Blijvend

trappen

deur. Als u gaat verhuizen moet u een nieuwe

•	Gebruik gangbare materialen en neutrale

deur of paneel plaatsen. Reparatie is niet

kleuren.

toegestaan.

•	Tochtdeuren zijn niet toegestaan in de hal of

Isolatieglas,

gang op de begane grond van eengezins-

dubbel glas

Ja

Waardevermeerderend

woningen/maisonnettes.

Blijvend

binnendeuren

oorspronkelijke kleur hersteld worden.

•	Gebruik gangbare materialen en neutrale
kleuren.
•	De uitvoering van de deuren moet per
verdieping gelijk zijn. Met uitzondering van de

•	Uitvoering beglazing minimaal HR++.
Inbraakwerende

Nee

Blijvend

maatregelen ramen

Ja

Blijvend

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

Nee

Blijvend

•	De uitvoering van de deurkrukken moet per

dichtmaken
Deurkrukken van

en deuren

Kwaliteit Gevelbouw) zijn, tenzij maximaal SKG
verkrijgbaar is.
•	Er moeten minimaal 2 reservesleutels bij

verandering.

metaal

oplevering aanwezig zijn.
Dakvenster

Ja

verdieping gelijk zijn. Bij een afwijkende

Waardevermeerderend

woonkamerdeur mag ook de kruk

•	Dakvenster en de plaatsing van dakvensters
moeten voldoen aan de gestelde wet- en
regelgeving.

afwijkend zijn.

•	Overleg met BrabantWonen of de zolder aan

•	Kunststof deurkrukken zijn niet toegestaan.
Andere (kleur)

•	Alleen gangbare maatregelen zijn toegestaan.
•	Maatregelen moeten minimaal SKG (Stichting

woonkamerdeur.
Deuren verwijderen/

glaszetter of schildersbedrijf.
buitenschilderwerk moeten in de

verdieping gelijk zijn.
Ja

•	Het glas moet gezet worden door een erkend
•	Eventuele beschadigingen aan het

•	De uitvoering van de deuren moet per
Andere

•	Een kattenluikje veroorzaakt een gat in de

de wettelijke eisen voldoet om gebruikt te

Niet toegestaan

kunnen worden als verblijf- of slaapruimte.

buitendeur

•	Beglazing uitvoeren in minimaal HR++.
Zonneschermen,

Ja

Tijdelijk

•	Met name in appartementencomplexen kunnen

markiezen, rolhorren,

bijzondere voorschriften en regels gelden,

vaste horren,

bijvoorbeeld met betrekking tot kleur en

rolluiken, screens

onderhoud van de verandering. Informeer

(buiten)

hiernaar bij BrabantWonen.
•	De constructie van de verandering dient van
aluminium en windvast te zijn.
•	Let op! De elektrische bediening moet goed en
veilig werken.
•	Let op! Montage niet op of door kozijnen!

Trappen, leuningen
Aanbrengen
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Toestemming nodig? Soort verandering

Aanvullende regels

Ja

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

Waarde-

vaste trap

vermeerderend

Aanbrengen leuningen Nee

Tijdelijk

verandering.
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Sanitair
Extra Toilet

Toestemming nodig? Soort verandering

Aanvullende regels

Ja

•	Het sanitair moet visueel een eenheid vormen

Waardevermeerderend

met de wand- en vloertegels.
•	Maak gebruik van neutrale kleuren, waarbij het
gehele sanitair in dezelfde kleur moet worden
uitgevoerd.
•	In de badkamer moet ruimte blijven voor een
wastafel en douchehoek. Indien van toepassing
voor de betreffende woning moet er ook
ruimte blijven voor een opstelruimte voor een
wasmachine.
•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.

Ligbad

Ja

Blijvend

•	De ombouw moet voorzien zijn van een luik.
•	Maak gebruik van neutrale kleuren.
•	In de badkamer moet ruimte blijven voor een

Keuken

wastafel en douchehoek. Indien van toepassing voor de betreffende woning moet er
ook ruimte blijven voor een tweede toiletpot
en opstelruimte voor een wasmachine.
•	Raadpleging en uitvoering van de aarding van
een metalen bad door een erkend installateur.

Toestemming nodig? Soort verandering
(Uitbreiding van)

Ja

Blijvend

keukenkastjes,
aanrechtblad en

•	Maak gebruik van neutrale kleuren.

spoelbak

•	Als u gaat verhuizen, moet u een keuken
achterlaten waarvan de kwaliteit minimaal
gelijk is aan de standaardkwaliteit die

verandering.
Ja

Blijvend

toiletruimte

•	Maak gebruik van neutrale kleuren, waarbij het
gehele sanitair in dezelfde kleur moet worden
uitgevoerd.
•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.
Doucheschermen van

Nee

Tijdelijk

kunststof of glas,

BrabantWonen hanteert in het betreffende

•	Het sanitair moet visueel een eenheid vormen
met de wand- en vloertegels.

•	Let op! Boor niet door het tegelwerk, dit is
schade en moet hersteld worden.

wooncomplex.
Overschilderen of

Niet toegestaan

beplakken van
frontjes keukenblok
Inbouwapparatuur

Nee

Tijdelijk

Nee

Tijdelijk

Andere handgrepen

Nee

Blijvend

aan laden en kastjes

(Standaard
waterkraan vervangen
door) thermostaat- en
eenhendelkraan

Nee

Blijvend

•	Let op! Deze verandering is technisch niet
mogelijk in combinatie met een geiser.
•	De kraan moet voorzien zijn van keramische
schijven.
•	De kraan moet voldoen aan de kwaliteitseisen
van BrabantWonen.
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•	Alle handgrepen moeten van hetzelfde type
zijn. Afwijkende of beschadigde frontjes van
keukenkastjes, bijvoorbeeld door gaatjes van
afwijkende handgrepen, worden vervangen op

•	Let op! Boor niet door het tegelwerk, dit is
schade en moet hersteld worden.

•	De gehele keuken moet visueel een eenheid
vormen.

douchecabine
Wastafelmeubel

•	De gehele keuken moet visueel een eenheid
vormen.

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
Fonteintje in

Aanvullende regels

kosten van de huurder.
Eénhendelkraan

Nee

Blijvend

•	Let op! Deze verandering is technisch niet
mogelijk in combinatie met een geiser.
•	De kraan moet voorzien zijn van keramische
schijven.
•	De kraan moet voldoen aan de kwaliteitseisen
van BrabantWonen.
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Plafonds

Vloeren
Toestemming nodig? Soort verandering

Brandgevaarlijke

Aanvullende regels

Niet toegestaan

Vloertegels in

(kunststof)

Aanvullende regels

Ja

•	Het sanitair moet visueel een eenheid vormen

badkamer, douche

plafondbeplating
Plafond in kleur

Toestemming nodig? Soort verandering
Waardevermeerderend

of toilet
Nee

Blijvend

•	Maak gebruik van neutrale kleuren.

•	De plafonds mogen niet bladderen.

•	Stroeve of (licht) antislip vloertegels zijn

•	De nieuwe huurder moet het plafond in één

verplicht.

laag kunnen oversauzen naar wit.
Gipsplatenplafond

Ja

Blijvend

•	Er moet minimaal 10% met een minimum van

•	Als u het plafond zelf aanbrengt, moet u

1 m2 onbeschadigde reservetegels aanwezig

middels een nota van een erkend bedrijf

zijn. De reservetegels zijn onderdeel van de
waardevermeerdering.

danwel keuringscertificaat kunnen aantonen

•	Raadpleeg een erkend installateur over de

dat de elektrische installatie veilig is.

aarding van de vloer in douche of badkamer.

•	Het plafond moet vlak en strak zijn, met

•	De kwaliteit van de tegels moet minimaal

randafwerking.

voldoen aan de standaard kwaliteitseisen van

•	De nieuwe huurder moet het plafond in een

BrabantWonen.

laag kunnen oversauzen naar wit.
Andersoortige

Ja

Tijdelijk

plafonds zoals:
•

systeemplafonds

•

schrootjesplafonds

•

balkenplafonds

Zolderplafond en
- betimmering,
eventueel in

met de wand- en vloertegels.

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan
deze verandering.

Plavuizen, vloertegels Ja

Blijvend

in andere ruimten

•	In verband met geluidsoverlast zijn plavuizen
en vloertegels niet toegestaan in flats en
bovenwoningen.
•	Kozijnen en deuren mogen niet ingekort
worden.

Ja

Blijvend

•	Er moet minimaal 10% met een minimum

•	Het is niet toegestaan om gebruik te maken

van 1 m2 onbeschadigde reservetegels

van brandgevaarlijk materiaal.

aanwezig zijn.

•	De isolerende waarde van de isolatie moet

combinatie met

gelijk zijn aan de waarde die BrabantWonen

isolatie

toepast. Bij de aanvraag krijgt u hierover
meer informatie.
•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan
deze verandering.

•	Raadpleeg een erkend installateur over de
aarding van de vloer.
Gietvloeren,

Ja

Blijvend

epoxyvloeren,

•	In verband met geluidsoverlast zijn deze
vloeren niet toegestaan in flats en boven-

grindvloeren e.d.

woningen.
•	Kozijnen en deuren mogen niet ingekort
worden.
•	Raadpleeg een erkend installateur over de
aarding van de vloer.

Geschilderde tegels

Niet toegestaan

of voegwerk
Houten vloeren

Ja

Blijvend

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

Gelijmde vloeren

Ja

Blijvend

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

verandering.
verandering.
Losse vloeren

Nee

Tijdelijk

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.
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Wanden / muren

Installaties*
Toestemming nodig? Soort verandering

Brandgevaarlijke

Aanvullende regels

Niet toegestaan

wandafwerking
Wandtegels in

Ja

badkamer, douche,

Waardevermeerderend

toilet of keuken

•	De wandtegels moeten visueel een eenheid

Toestemming nodig? Soort verandering
Centrale verwarmings- Ja

Waarde-

installatie/ Combi-

vermeerderend

ketel (CV)

onderhoud aan uw installatie ook geborgd.
Extra radiator en

Ja

leidingen

Waardevermeerderend

zijn. De reservetegels zijn onderdeel van de
waardevermeerdering.

uiterlijk hebben.
zijn.

BrabantWonen.

•	De radiator en de leidingen mogen niet

Niet toegestaan

geschilderd worden.

of voegwerk

•	Let op! Design radiatoren zijn niet toegestaan.
Nee

Tijdelijk

•	Werkzaamheden aan stopcontacten e.d.

Vloerverwarming

Ja

Blijvend

moeten door een erkend installateur worden
Ja

Blijvend

(binnenzijde)

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.
Zolderwanden

Ja

Blijvend

plaatsen en/of

•	Het is niet toegestaan om brandgevaarlijk
materiaal te gebruiken.

betimmeren,

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

eventueel in

verandering.

combinatie met

bestaande verwarmingsvoorziening.
Uitbreiding,

Ja

Blijvend

•	Deze verandering moet aantoonbaar worden

Ja

Blijvend

•	Deze verandering moet aantoonbaar worden

verleggen gasleiding
Verbetering

goedgekeurd door een erkend installateur.

waterleiding,

goedgekeurd door een erkend installateur.

waterafvoer
Aanbrengen extra

Ja

Blijvend

water- tapkraan
Aanbrengen

Nee

Blijvend

•	Het reliëf van de wandbekleding mag niet

structuursauswerk,

dikker zijn dan 3 mm. Dit geeft een te grove

pasta, vliesbehang

structuur en vervuilt.

goedgekeurd door een erkend installateur.
Ja

Blijvend

buitenkraan

•	Houd rekening met vorst en monteer een
stopkraan op een goed bereikbare plaats.
•	Houd rekening met vorst en monteer geen

kanalen weg te werken.
•	De muren moeten in een keer overschilderbaar
zijn naar wit.
Ja

Blijvend

binnenmuren,

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

buitenkraan aan een losstaande berging.
Vaatwas- of

Ja

Blijvend

BrabantWonen van tevoren aangegeven plaats

aansluiting

worden aangebracht.

verandering.

•	Plaats een terugslagklep.
•	Deze verandering moet aantoonbaar worden

Ja

deuropeningen
Spouwmuurisolatie
(gevel)

•	De aansluiting moet op een door

wasmachine-

wanden
Dichtzetten van

•	Bepaal de plek van de buitenkraan in overleg
met BrabantWonen.

•	Het is niet toegestaan om elektradozen en

Verwijderen van

•	Deze verandering moet aantoonbaar worden

(binnen)

isolatie
Granol, spachtelputz,

•	Mag geen nadelige gevolgen hebben voor

•	U heeft geen toestemming nodig voor het
aanbrengen van radiatorfolie.

•	Moet aantoonbaar door erkend installateur
zijn aangelegd.

uitgevoerd en goedgekeurd.
Isolatiegevel

verdieping gelijk zijn.

•	Radiatoren mogen alleen wit- of crèmekleurig

voldoen aan de kwaliteitseisen van

Steenstrips

•	Het uiterlijk van de radiatoren moet op elke
•	De radiator in de badkamer mag een afwijkend

•	De kwaliteit van de tegels moet minimaal

Geschilderde tegels

BrabantWonen de CV-installatie voor u aanlegt
hierover bij BrabantWonen. Hiermee is het

•	Maak gebruik van neutrale kleuren.
1 m2 onbeschadigde reservetegels aanwezig

•	Let op! U kunt er altijd voor kiezen dat
en in de huurprijs verrekent. Informeer

vormen met het sanitair en de vloertegels.
•	Er moet minimaal 10% met een minimum van

Aanvullende regels

Blijvend

• 	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.

Niet toegestaan

goedgekeurd door een erkend installateur.
Uitbreiding

Ja

Blijvend

•	Deze verandering moet aantoonbaar worden

Ja

Blijvend

•	De uitvoering/het design van het

groepenkast of elektra
Schakelmateriaal
vervangen door
schakelmateriaal met
een ander uiterlijk

goedgekeurd door een erkend installateur.
schakelmateriaal moet per vertrek gelijk zijn.
•	De aarding in het vertrek moet eveneens
gelijk zijn.

* Warmte, water, gas en elektra installaties. Installaties moeten altijd door een erkend installateur aangebracht worden. Als u zelf installaties aanbrengt, moet u een
goedkeuringsbewijs van een erkend installateur kunnen tonen.
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Tuin*

Woning, diverse zaken
Open haard,

Toestemming nodig? Soort verandering

Aanvullende regels

Ja

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

Tijdelijk

allesbrander,

verandering.

rookgasdoorvoer

Toestemming nodig? Soort verandering

Aanvullende regels

Nee

•	Voor meer informatie verwijzen wij u naar het

Blijvend

grind, worteldoek

Besluit Kleine Herstellingen. Deze kunt u
opvragen bij BrabantWonen.

•	De verandering mag niet leiden tot overlast.
•	Deze verandering moet aantoonbaar worden
goedgekeurd door een erkend installateur.

Gashaard

Ja

Tijdelijk

•	Deze verandering moet aantoonbaar worden

Bouw

Ja

Tijdelijk

•	Er mag geen schade aan de woning ontstaan.

goedgekeurd door een erkend installateur.
schoorsteen(mantel),

Laat u adviseren door de opzichter.

Gemetselde berging

Ja

of uitbreiding hiervan
Tuinhuisje, niet-

Waardevermeerderend

Ja

Tijdelijk

duurzame bergingen,

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.
•	Stenen wanden en betonnen vloeren zijn niet
toegestaan.

plantenkas,
dierenverblijven en
dergelijke

elektrische sierhaard,

Pergolaconstructies

bar
Schoorsteen(mantel)

Tuinbestratingen,

Ja

Blijvend

verwijderen

•	Dit is niet toegestaan als het kanaal nodig is
voor andere woningen of als deze onderdeel is

Nee

Tijdelijk

en dergelijke
Schuttingen

verandering.
Ja

Blijvend

blijven staan.
Vijver, zitkuil

Ja

Tijdelijk

Garage

Ja

Blijvend

voor afzuigkap

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

Waardevermeerderend

verwijderen niet toegestaan!
Doorvoer dak of gevel Ja

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.

Deze mogen NIET verwijderd worden en er
mag NIET aan gewerkt worden. In dit geval is

•	Legaal geplaatste erfafscheidingen die met de
buren gedeeld worden, kunnen in beginsel

van een dragende constructie.
•	Let op! In woningen die voor 1994 zijn
gebouwd zijn nog veel kanalen asbesthoudend.

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.

*Let op! Houd rekening met de ligging van de riolering. kabels en leidingen. Het moet mogelijk zijn om (herstel)werkzaamheden zonder enige belemmering uit te voeren.

verandering. Daarom vindt altijd eerst een
bezoek van de opzichter plaats.

Dak- of geveldoorvoer Niet toegestaan

•	Alternatief is om gebruik te maken van

voor wasdroger

condensdroger of van een slang via een open
raam.

Vaste kasten(wand)

Ja

Blijvend

•	Het is niet toegestaan om kasten die deel

verwijderen of

uitmaken van technische installatie, zoals de

verplaatsen

meterkast, te verwijderen.

Dakkapel

Ja

(dakvenster: zie

Waardevermeerderend

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.

deuren en ramen)
Aanbouw

Ja

Waardevermeerderend

Serre

Ja

Tijdelijk

•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.
•	BrabantWonen stelt specifieke eisen aan deze
verandering.

Schotelantenne

Ja

Tijdelijk

•	Schotelantennes zijn niet op alle plekken
toegestaan.
•	BrabantWonen stelt hoge eisen aan de
bevestiging van schotelantennes.
•	Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
kwaliteitseis over schotelantennes.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze
brochure nog vragen over het
aanbrengen van een verandering in, aan
of rond uw woning, dan helpen onze
medewerkers u graag verder.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op
088 281 60 00, van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Ook kunt u meer informatie vinden over
klussen in uw woning op
www.brabantwonen.nl
Handige websites
www.bouwgarant.nl (site om aannemers
en bouwbedrijven te vinden)
www.vrom.nl (bouwvoorschriften etc.)
www.skg.nl (Stichting Kwaliteit
Gevelbouw)
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We verhuren, onderhouden, renoveren en bouwen.
Met ruim 15.000 woningen, kantoren, winkels en
garages in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss
e.o. is ons aanbod breed en gevarieerd. Vanuit twee
zelfstandige vestigingen en een centrale organisatie
werken ruim 250 medewerkers samen met
voornamelijk lokale partners aan een prettige
woonomgeving voor onze bewoners.

Vestiging ’s-Hertogenbosch
Graafseweg 294
5213 AS ’s-Hertogenbosch

Vestiging Oss
Venusstraat 2
5345 LP Oss
088 281 60 00
info@brabantwonen.nl
www.brabantwonen.nl

iedereen lekker wonen
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