
 

 
 
Huishoudelijk   Reglement   Impresco   Huurwoningen  

 

 

 

INLEIDING  
 
Gefeliciteerd   met   uw   huurwoning!   Wij   hopen   dat   u   hier   veel   gelukkige   momenten   zult   beleven   die  
herinneringen   voor   het   leven   worden.  
 
Hoewel   voor   ons   veel   zaken   op   het   gebied   van   huur   en   verhuur   vanzelfsprekend   zijn,   kunnen   we   dat   van  
u   niet   verwachten.   Op   basis   van   onze   ervaringen   hebben   we   daarom   deze   gebruikershandleiding   met  
reglementaire   zaken   samengesteld.   Wij   gaan   er   vanuit   dat   hiermee   in   veel   gevallen   een   antwoord   kan  
worden   gegeven   op   diverse   vragen   die   u,   gedurende   uw   huurperiode   van   de   door   ons   beheerde  
woning,   kunt   hebben.   In   deze   handleiding   staan   ook   de   reglementaire   zaken   die   niet   zijn   opgenomen   in  
de   huurovereenkomst.   Aan   deze   huishoudelijke   regels   dient   u   zich   te   houden.   Dit   huishoudelijk  
reglement   is   van   toepassing   op   huurwoningen   waarvoor   Impresco   het   vastgoedmanagement   verzorgd.  
Naast   dit   huishoudelijk   reglement   hee�   u,   bij   het   ondertekenen   van   de   huurovereenkomst,   ook  
ingestemd   met   het   naleven   van   een   eventueel   van   toepassing   zijnd   huishoudelijk   reglement   van   een  
Vereniging   van   Eigenaren   van   het   complex   waar   uw   woning   deel   uitmaakt.  
 
Let   wel;   deze   handleiding   is   niet   bedoeld   als   vervanging   van   de   met   u   gesloten   huurovereenkomst.   De  
huurovereenkomst   met   de   daarbij   behorende   ‘algemene   bepalingen’   is   al�jd   leidend.   Voor   de   inhoud  
van   deze   gebruikershandleiding   geldt   dat   het   voorbehoud   van   kracht   is   voor   eventuele   verschrijvingen,  
vergissingen   of   feitelijke   onjuistheden.   Aansprakelijkheid   hiervoor   wijzen   wij   af.   
 
 
OPLEVERING   &   SLEUTELOVERDRACHT  
 
Voor   ons   is   het   bijna   een   maandelijkse   rou�ne   om   nieuwe   bewoners   te   verwelkomen,   maar   daarbij  
vergeten   we   nog   wel   eens   dat   het   voor   u   een   bijzonder   moment   is.   En   daar   staat   u   dan   met   uw   sleutel  
in   de   hand   en   de   verhuisdozen   in   de   auto.   Wij   hebben   u   overgoten   met   informa�e   die   u,   door   alle  
drukte   die   er   bij   uw   verhuizing   komt   komt   kijken,   alweer   vergeten   bent.   Ook   daarvoor   is   deze  
gebruikershandleiding!  
 
Voorafgaand   aan   de   sleuteloverdracht   hebben   wij   van   alle   ruimten   in   de   woning   foto’s   gemaakt.   We  
hebben   gecontroleerd   of   het   water   warm   wordt,   de   kranen   doorlopen   en   het   toilet   doorspoelt.   Ook  
controleren   we   of,   indien   aanwezig,   de   verlich�ng   het   doet.   Kortom;   de   woning   dient   ‘bewoonbaar’   te  
zijn.   In   veel   gevallen   betre�   het   een   bestaande   woning   met   diverse   punten   van   ‘gebruiksslijtage’.  
Aangezien   wij   nooit   een   woning   verhuren   zonder   dat   u   deze   vooraf   zelf    gezien   hee�,   accepteert   u   dat  
de   woning   aan   u   wordt   opgeleverd   in   de   staat   waarin   het   zich   ten   �jde   van   de   oplevering   bevindt.  
Kortom;   ‘what   you   see   is   what   you   get’.   
 
De   foto’s   die   wij   maken,   maken   integraal   deel   uit   van   het   zogenaamde   ‘proces   verbaal   van   oplevering’.  
Deze   worden   door   ons   digitaal   opgeslagen   en   bewaard.   We   stellen   de   gegevens   ook   voor   u   digitaal  
beschikbaar.   Op   deze   manier   wordt   een   discussie   over   de   wijze   waarop   u   te   zijner   �jd   de   woning   aan  
ons   oplevert   en   de   wijze   waarop   u   de   woning   betrokken   hee�   vermeden.   Vanzelfsprekend   houden   we  
rekening   met   gangbare   gebruiksslijtage.  
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Alles   bij   elkaar   blij�   het   natuurlijk   ook   voor   ons   ook   een   moment   opname.   Het   kan   dus   zijn   dat   u   nog  
tegen   zaken   aanloopt   bij   het   klussen   en   inrichten.   U   kunt   ons   hier   dan,   binnen   14   dagen   na   oplevering,  
per   e-mail   met   foto’s   informeren.   De   door   u   toegezonden   informa�e   voegen   wij   toe   aan   het   digitale  
dossier.   
 
SLEUTELS  
 
Sleutels   bijmaken  
Het   is   toegestaan   om   sleutels   bij   te   laten   maken.   De   kosten   komen,   tenzij   anders   is   overeengekomen,  
voor   uw   rekening.   Het   bijmaken   van   sleutels   is   echter   niet   mogelijk   bij   gecer�ficeerde   sloten,   hiervoor  
hee�   u   het   cer�ficaat   nodig.   Vooral   bij   appartementen   komen   gecer�ficeerde   sloten   voor.   Een   sleutel  
moet   dan   worden   aangevraagd   bij   de   VvE   beheerder.   Hou   er   rekening   mee   dat   het   bijmaken   van   een  
gecer�ficeerde   sleutel   ligt   fors   hoger   dan   voor   een   regulier   slot.   Het   bijmaken   van   sleutels   komt   voor   uw  
rekening.   Bij   het   beëindigen   van   de   huurovereenkomst   dienen   bij   de   eindoplevering   alle   sleutels,   dus  
ook   de   sleutels   die   door   u   zijn   bij   gemaakt,   te   worden   ingeleverd.  
 
Sleutel   bij   Impresco  
Wij   hebben   bij   de   oplevering   de   aanwezige   sleutels   aan   u   overgedragen.   We   hebben   het   aantal   sleutels  
genoteerd   op   het   ‘proces   verbaal   van   oplevering’   en   foto’s   gemaakt   van   de   uitgereikte   sleutels.   Wij  
vragen   vaak   aan   nieuwe   bewoners   of   wij   een   toegangssleutel   mogen   houden.   Deze   komt   dan   onder   een  
nummer,   die   geregistreerd   staat   in   ons   vastgoedmanagementsysteem,   veilig   bij   ons   in   de   sleutelkast.  
 
In   principe   doen   wij   met   die   sleutel   niets.   Wij   mogen   immers   niet   zonder   uw   toestemming   zomaar   uw  
woning   betreden.   Uit   ervaring   weten   wij   echter   dat,   zeker   bij   de   inhuisperiode,   de   sleutel   nog   wel   eens  
wordt   vergeten,   de   deur   wordt   dicht   gegooid   o.i.d.   Als   wij   een   sleutel   hebben   dan   is   het   �jdens  
kantoor�jden   (en   in   sommige   gevallen   ook   daarbuiten   m.u.v.   vakan�es)   mogelijk   de   sleutel   bij   ons   op   te  
halen.  
 
Indien   wij   niet   beschikken   over   een   sleutel   dan   zit   er   helaas   niets   anders   op   dan   een   slotenmaker   te  
bellen   om   het   slot   uit   te   boren   en   een   nieuw   slot   te   plaatsen.   De   kosten   komen   vanzelfsprekend   voor  
uw   eigen   rekening.   
 
Ook   in   het   geval   van   calamiteiten,   voor   het   uitvoeren   van   repara�es   of   voor   bezich�gingen   is   het  
prak�sch   als   wij   over   een   toegangssleutel   beschikken.   Zoals   genoemd   zullen   wij   niet   zomaar   uw   woning  
betreden.   Als   wij   een   reden   hebben   om   toegang   tot   de   woning   te   hebben,   dan   zal   dit   �jdig   en   in   overleg  
met   u   gebeuren.  
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HUURBETALING  
 
In   de   met   u   gesloten   huurovereenkomst   staat   duidelijk   de   wijze   van   huurbetaling   vermeld.   De   volledige  
huur   moet    voor   of   uiterlijk   op   de   1ste   van   de   maand   zijn   voldaan .   Het   betalen   van   de   huur   is   een  
zogenaamde   brengplicht.   U   moet   de   huur   vóór   de   eerste   dag   van   de   betreffende   maand   te   betalen.   In  
veel   gevallen   incasseren   wij   de   huur   automa�sch   rond   de   28 ste    van   uw   rekening.   Dit   is   een   service   die  
wij   u   bieden,   maar   het   ontslaat   u   niet   van   voornoemde   plicht.   U   blij�   er   verantwoordelijk   voor   dat   de  
huur   �jdig   op   de   rekening   van   S�ch�ng   Impresco   staat.   Indien   een   incasso   niet   is   geslaagd,   doordat   u  
onvoldoende   saldo   op   uw   rekening   hee�,   dan   zullen   wij   onze   service   van   automa�sche   incasso   staken  
en   dient   u   zelf   de   huur   op   de   rekening   van   S�ch�ng   Impresco   te   voldoen.  
 
Niet   of   niet   �jdige   huurbetaling  
Is   de   huur   niet   of   niet   �jdig   door   ons   ontvangen   of   wordt   de   huur   na   automa�sche   incasso   gestorneerd  
door   ‘onvoldoende   saldo’,   dan   bent   u   in   verzuim.   Naast   de   plicht   om   zo   spoedig   mogelijk   alsnog   de   huur  
te   voldoen   kan   het   zijn   dat   u   een   substan�ële   boete   moet   voldoen.   Wij   adviseren   u   daarom   direct   met  
ons   in   contact   te   treden   in   het   geval   u,   door   welke   omstandigheid   dan   ook,   de   huur   niet   of   niet   �jdig  
kunt   voldoen.   Wij   zullen   dan   onze   uiterste   best   doen   om   u   te   helpen   om   escala�e   te   voorkomen.  
Eerlijke   communica�e   hierover   is   de   beste   oplossing   voor   u.   U   dient   in   aanmerking   te   nemen   dat   u  
huurt   van   een   private   belegger,   niet   van   een   wonings�ch�ng   met   een   sociaal   karakter.   In   het   geval   u  
niet   of   niet   open   communiceert   over   uw   betaalgedrag,   dan   zijn   wij   genoodzaakt   de   zakelijke   lijn   te  
volgen.   
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HUISHOUDELIJK   REGLEMENT   IMPRESCO   HUURWONINGEN  
 
Algemeen  
Ar�kel   1.0  

 
-  Dit   reglement   bevat   huishoudelijke   regels   voor   de   bewoners   en   gebruikers   van   een  

huurwoning   waarvoor   Impresco   het   vastgoedmanagement   verzorgd.  
Ar�kel   1.1  
Afval  

-  Huisvuil   en   ander   afval   mag   alleen   in   de   daartoe   bestemde   (ondergrondse)   container  
worden   gedeponeerd.  

 -  Voor   grofvuil   dient   u   contact   op   te   nemen   met   Circulus   Berkel   (www.circulus-berkel.nl).  
  Tenzij   het   een   redelijke   termijn   voorafgaand   aan   het   ophalen   ervan   betre�   is   het   is    niet  

toegestaan   afval   of   (grof)vuil   in   gemeenschappelijke   ruimten   te   plaatsen.  
Ar�kel    1.2  
(Huis)dieren  

-  Het   houden   van   kleine   huisdieren   is   alleen   in   overleg   toegestaan.   Ga   al�jd   zorgvuldig   om  
met   huisdieren,   ze   veroorzaken   snel   overlast.   

 -  Het   houden   van   grote   huisdieren   is    niet    toegestaan;   tenzij   hiervoor   schri�elijke  
toestemming   is   gegeven   door   Impresco.   

 -  In   gemeenschappelijke   ruimten   moeten   huisdieren   aangelijnd   zijn.  
 -  Huisdieren   mogen   hun   behoe�e   niet   doen   in   de   gemeenschappelijke   ruimten   en   op   de  

balkons.   Ter   voorkoming   van   (stank)overlast   en   verstoppingen.  
 -  De   huisdieren   mogen   geen   geluidsoverlast   veroorzaken.  
 -  Het   is   niet   toegestaan   ka�enbakvulling   door   het   toilet   te   spoelen.   Hierdoor   kunnen  

erns�ge   verstoppingen   ontstaan,   de   kosten   voor   het   ontstoppen   komen   dan   voor   uw  
rekening.  

 -  De   behoe�en   van   huisdieren   die   rond   het   appartementencomplex   worden   gedaan  
dienen   opgeruimd   te   worden   door   de   eigenaar/houder   van   het   huisdier.  

 -  Ter   voorkoming   van   excessen   is   het   verplicht   om   alle   huisdieren   aan   te   melden   bij   de  
Impresco.  

 -  Het   voeren   van   vogels,   zoals   duiven,   dan   wel   het   aanbrengen   van   voorzieningen   die  
vogels   zouden   kunnen   aantrekken   is   verboden.   Ook   het   voeren   eenden   en   vissen   in   de  
nabijheid   van   de   woning   is   niet   toegestaan   i.v.m.   de   aantrekkingskracht   hiervan   op  
ongedierte   zoals   ra�en   en   muizen.  

Ar�kel   1.3  
Geluid  

-  Woont   u   in   een   historische   of   monumentale   woning   dan   is   er   vaak   sprake   van   houten  
vloeren.   Ook   al   is   de   woning   volledig   gerenoveerd   en   zijn   de   vloeren   goed   geïsoleerd,   dan  
nog   is   het   niet   te   voorkomen   dat   contactgeluiden   optreden.   Hierdoor   is   het   extra   van  
belang   om   rekening   te   houden   met   uw   buren.  

 -  Het   is   verboden   muziek   of   andere   geluiden   te   maken,   waaronder   wordt   verstaan   het  
afspelen   van   een   geluidsinstalla�e,   een   TV   e.d.   op   zodanige   wijze   dat   dit   hinderlijk   is   voor  
omwonenden.   

 -  Het   is   verboden   tussen   22.00   uur   ’s   avonds   en   09.00   uur   ’s   ochtends   en   op   zon-   en  
erkende   feestdagen,   werkzaamheden   zoals   boren,   �mmeren   e.d.   te   verrichten   aan   de  
bouwconstruc�es,   die   hoorbaar   zijn   voor   de   andere   huurders.   

 -  Het   aanbrengen   aan   de   buitenzijde   van   naamborden,   reclame   aanduidingen,  
uithangborden,   zonneschermen,   vlaggen,   spandoeken,   bloembakken,   schijnwerpers   en   in  
het   algemeen   van   uitstekende   voorwerpen,   alsmede   het   hangen   van   wasgoed   (m.u.v.   het  
kortstondig   luchten   van   beddengoed)   aan   de   buitenzijde   van   het   gebouw,   alsook   het  
aanbrengen   van   (antenne/ontvangst)   schotels   aan   de   buitenmuren   is    niet    toegestaan.   

Ar�kel   1.4   Om   hinderlijke   contactgeluiden   te   beperken,   zoals   lopen   en   schuiven   van   meubilair,   zijn  
harde   vloerbedekkingen   verboden.   Indien   kan   worden   aangetoond   dat   de   isola�e   van   het  
contactgeluid   van   de   kale   vloer   inclusief   de   vloerbedekking   een   waarde   bereikt   van   10  
decibel   of   meer   is   het   leggen   van   bijvoorbeeld   laminaat   toegestaan.   Dit   houdt   in   dat   de  
(dek)vloer   +   de   vloerbedekking   minimaal   10   decibel   moet   dempen   ten   opzichte   van   de   kale
vloer   en   dat   de   vloerbedekking   niet   in   rechtstreeks   contact   staat   met   de   ondervloer   en   de  
wanden   (zwevend   leggen).   Voorop   staat   echter   dat   men   geen   onredelijke   hinder   mag  
toebrengen   aan   de   overige   bewoners.  

Ar�kel   1.5   Het   is   verboden   om   planten   en   heesters   te   laten   opgroeien   tegen   complex.   
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Ar�kel   1.6   Het   is   verboden   om   planten,   struiken,   bomen   enzovoorts   hoger   dan   1,8   meter   te   planten  
of   te   laten   groeien.  

   
Gemeenschappelijke   gedeelten  
Ar�kel   2.1  -  Het   is   niet   toegestaan   zaken   te   stallen   in   de   gemeenschappelijke   gedeelten.  

Hieronder   worden   onder   andere   verstaan   (brom/snor)   fietsen,   kinderwagens   en   andere  
meerwielers   maar   ook   zitbanken,   bloempo�en   enzovoorts.  

 -  Uitzonderingen   op   het   stallen   van   zaken   in   de   gemeenschappelijke   ruimten   kunnen   door  
huurders   per   bouwlaag   worden   gemaakt,   mits   dit   de   unanieme   instemming   krijgt   van   de  
huurders   van   de   betreffende   bouwlaag.   Deze   roerende   zaken   mogen   echter    nooit    een  
obstakel   vormen    (bijvoorbeeld   door   hun   afme�ngen)    voor   minder   validen    (rolstoelen,  
rollators   enz.)    hulpdiensten   zoals   ambulance    (brancards)    of   brandweer.  

 -  De   gemeenschappelijke   ruimten   dienen   te   allen   �jde   toegankelijk   te   zijn   voor   de  
brandweer,   ziekenvervoer   en   andere   hulpverlenende   instan�es.   

 -  Het   is   niet   toegestaan   te   roken   in   de   de   woning   en   de   gemeenschappelijke   gedeelten.  
 -  Het   is   niet   toegestaan   etenswaren   te   nu�gen   in   de   gemeenschappelijke   gedeelten.  
Ar�kel   2.2  -  Huurders   zijn   verplicht   om   energieverbruikende   apparaten   die   voor   langere   �jd   (>   1  

week)   worden   aangesloten   op   gemeenschappelijke   energiebronnen   (water,   elektriciteit  
e.d.)   schri�elijk   te   melden   bij   Impresco.   Impresco   mag   namens   de   verhuurder   een   naar  
billijkheid   vast   te   stellen   bijdrage   van   de   verbruiker   in   de   gemeenschappelijke  
energienota   (in   servicekosten)   vorderen.  

Ar�kel   2.3  
 

-  Het   is   voor   een   ieder   verboden,   behoudens   calamiteiten,   om   zich   op   het   dak   van   het  
complex   te   begeven.  

Ar�kel   2.4  
 

-  Huurders   moeten   er   zoveel   mogelijk   toe   bijdragen   dat   de   gemeenschappelijke   ruimten  
schoon   en   netjes   worden   gehouden.  

Ar�kel   2.5  -  In   de   brievenbussen   aangetroffen   drukwerk   en   dergelijke   mogen   niet   in   de   hal   worden  
gedeponeerd.  

Ar�kel   2.6  -  In   een   eventuele   gemeenschappelijke   berging   mogen   geen   beroeps-/bedrijfsma�ge  
werkzaamheden   worden   verricht.   

Ar�kel   2.7  
 

-  Bij   repara�es   of   werkzaamheden   in   de   gemeenschappelijke   berging   mag   geen   gebruik  
worden   gemaakt   van   stoffen   die   de   kans   op   brand   of   explosie   aanmerkelijk   vergroten.  

   
Privé   gedeelten  
Ar�kel   3.1  
Binnen   schilderwerk  

-  Huurder   zal   het   binnenschilderwerk,   bij   vervanging   of   vernieuwing   daarvan   in   lichte,  
‘neutrale’   kleuren   uitvoeren.   

 -  Kunststof   onderdelen   mogen    niet    worden   geschilderd.  
Ar�kel   3.2  -  Als   een   privégedeelte   (mede)   wordt   bestemd   voor   de   uitoefening   van   een   bedrijf   of  

beroep   dan   gelden   de   volgende   aanvullende   bepalingen.  
 -  De   gebruiker   moet   zorgen   voor   het   verkrijgen   van   de   door   de   (gemeentelijke)   overheid   of  

andere   bevoegde   instan�es   vereiste   vergunningen   en   of   ontheffingen.  
 -  Leidt   de   aard   van   het   bedrijf   of   beroep   tot   overlast   dan   hee�   Impresco   het   recht,   de  

verdere   uitoefening   van   dit   bedrijf   of   beroep   binnen   het   complex   te   verbieden.  
 -  Leidt   de   aard   van   het   bedrijf   of   beroep   tot   hogere   dan   normale   premies   voor  

verzekeringen,   dan   komen   de   daaruit   voortvloeiende   kosten   voor   rekening   van   de  
huurder   die   het   bedrijf   of   beroep   uitoefent   of   laat   uitoefenen.  

Ar�kel   3.3  -  Het   is   niet   toegestaant   te   boren   in   gipswanden   in   o.a.   oudere   gebouwen.   Om  
wandversieringen   op   te   hangen   dient   gekozen   te   worden   voor   een   speciale   plafondrail.  
De   herstelkosten   van   directe   en   indirecte   schade   als   gevolg   van   het   niet   opvolgen   van  
deze   eis   komen   al�jd   voor   rekening   van   huurder.  

Ar�kel   3.4  
 

 Bij   langere   afwezigheid   dan   een   maand   moet   een   huurder   zo   mogelijk   zijn   verblijfadres  
meedelen   en   daarbij   opgeven   wie   is   aangewezen   om   zich   eventueel   toegang   tot   het  
appartement   te   verschaffen,   mocht   daartoe   de   noodzaak   ontstaan.  
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ONDERHOUD   &   REPARATIE  
 
Wie   is   verantwoordelijk   voor   het   onderhoud   van   mijn   huurwoning?  
Het   onderhoud   van   uw   huurwoning   is   verdeeld   tussen   u   en   de   verhuurder.   Een   en   ander   is   we�elijk  
vastgelegd   in   het   ‘besluit   kleine   herstellingen’.   Globaal   dient   u   er   vanuit   te   gaan   dat   de   verhuurder   zorgt  
voor   het   groot   onderhoud.   U   zorgt   zelf   voor   het   klein   en   dagelijks   onderhoud   van   de   gehuurde  
woonruimte.  
 
Kort   samengevat   geldt:  
- Kleine   repara�es   zijn   voor   rekening   van   de   huurder.   Grote   repara�es   en   groot   onderhoud   zijn   voor  

rekening   van   de   verhuurder.  
- Al   het   onderhoud   dan   wel   repara�es   die   het   gevolg   zijn   van   vernielingen,   ondeskundigheid   en/of  

onjuist   gebruik   zijn   al�jd   voor   rekening   van   de   huurder.  
- Bij   kleine   repara�es   wordt   ervan   uitgegaan   dat   u   deze   eenvoudig   zelf   kunt   uitvoeren.  
- Inbouwapparatuur   van   keukens   wordt   doorgaans   aangemerkt   als   onroerende   aanhorigheid   van   de  

woning.   Die   inbouwapparatuur   wordt   dan   met   de   woning   verhuurd.   Echter   kunnen   er   in   uw  
huurovereenkomst   bepaalde   luxe   inbouw   apparaten   zijn   uitgesloten   door   uw   verhuurder.  

- U   moet   ons   of   werklieden   namens   ons   toegang   geven   tot   de   woning,   zodat   wij   het   onderhoud   of   de  
repara�e   kan   uitvoeren.  

- U   dient   Impresco   een   redelijke   termijn   te   geven   om   aan   een   repara�e-   of   onderhoudsverzoek   te  
voldoen.   Wij   merken   hierbij   op   dat   wij   in   veel   gevallen   toestemming   moeten   krijgen   van   uw  
verhuurder   voor   het   uitvoeren   van   een   repara�e   of   vervanging.  

 
Een   meer   gedetailleerde   lijst   van   zaken   die   voor   een   huurder   dan   wel   een   verhuurder   komen   is  
onderstaand   van   ‘A   tot   en   met   Z’   weergegeven.  
 

Algemeen    

Repara�e   en   vervanging   en   bijmaken   van   (alle)   sleutels.  H   

Onderhoud   als   gevolg   van   slijtage   of   ouderdom.   V  

Achtergebleven   goederen   in   woning   afvoeren.  H   

Aanrecht    

Repara�e   en   vervangen   van   keukenblok   en   aanrechtblad   t.g.v.   slijtage/verval,   mits   er   met   de  
juiste   middelen   is   schoongemaakt.  

 V  

Scharnieren   en   slui�ngen   van   deurtjes   bijstellen.  H   

Afvoer    

Repara�e   aan   dakafvoeren   en   goten.    V  
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Onderhoud   aan   afvoeren   van   wastafels,   douche,   gootsteen,   enz.   inclusief   eventuele   ke�ngen  
en   afvoerpluggen   en   ontstoppen.  

H   

Repara�es   aan   afvoersifons,   afvoerpu�en,   douchepluggen,   enz.   V  

Antenne    

Een   (schotel)antenne   mag   slechts   geplaatst   worden   na   schri�elijke   toestemming   van   de  
verhuurder.  

H   

Balkons   en   balustrades    (ook   in   trappenhuizen)    

Onderhoud   aan   balkons   en   balustrades.   V  

Behang    

Het   gehele   binnenschilderwerk,   behang-   en   sauswerk   (ook   schimmelvorming)  H   

Bel    

Repara�e   en   onderhoud   van   de   "eigen"   bel.  H   

Vervanging   bij   slijtage   V  

Bestra�ng    

Onderhoud   en   repara�e   van   paden,   terrassen   en   tuinen   die   bij   de   woning   horen.  H   

Ophogen   van   paden,   terrassen   en   tuinen.   V  

Onderhoud   van   bestra�ng   van   brandgangen.   V  

Schoonhouden   van   brandgangen   en   vrijhouden   van   obstakels.  H   

Bomen    

Snoeien   en   rooien   van   bomen.   H   

Brievenbus    

Onderhoud   van   brievenbusklep   in   huurwoning.  H   

Buitentrappen   en   buitenbeton    

Onderhoud   en   repara�e   van   buitentrappen   en   buitenbeton   V  

Buitenverlich�ng    

Onderhoud   en   repara�e   buitenverlich�ng   op   galerijen   en   parkeerplaatsen.   V  
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Vervangen   van   lampen.  H   

Door   huurder   aangebrachte   buiten-   of   por�ekverlich�ng.   H   

Centrale   verwarming   en   combi-ketel    

Buitengewoon   onderhoud   en   repara�es   cv-installa�es   en   combi-ketel   bij   normaal   gebruik   en  
periodiek   onderhoud.  

 V  

Closet    

Onderhoud   en   vernieuwing   van   de   bril,   het   deksel   en   de   manchet   of   sok   (dat   is   de   aanslui�ng  
op   het   riool).   

H   

Vervangen   van   de   drijver   in   de   waterbak   (reservoir/stortbak).  H   

Vernieuwen   van   closetpot   bij   beschadiging.  H   

Vervangen   van   closetpot   en   reservoir   t.g.v.   slijtage   of   verval   (alleen   bij   totale   slijtage)   V  

Dak   en   dakgoot    

Onderhouden   en   vervangen   van   dakbedekking,   dakdoorvoer,   dakgoten   en   afvoeren,   dakluik  
en   van   dakpannen   na   normale   slijtage   of   t.g.v.   storm.  

 V  

Schoonmaken   (-houden)   van   goten   en   afvoeropeningen.  H   

Repara�es   t.g.v.   het   betreden   van   daken   door   bewoners.  H   

Deuren    

Herstellen   van   buitendeuren   bij   houtrot   of   normale   slijtage.   V  

Vervangen   na   het   uitwaaien   van   buitendeuren    (opstalverzekering).   V  

Herstellen   van   binnendeuren   (incl.   onderhoud   en   repara�e   hang-   en   sluitwerk).  H   

Alleen   in   geval   van   duidelijke   slijtage   of   ouderdom   zal   verhuurder   voor   vervanging   zorgen.   V  

Vervangen   van   glas   in   binnendeuren.  H   

Vastze�en   en   smeren   van   scharnieren   en   sloten   van   deuren.  H   

Schilderen   van   binnendeuren   en   de   binnenkant   van   buitendeuren.  H   

Deuropener    

Onderhoud   en   repara�e   van   elektrisch   bediende   deuropeners.    V  
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Douche    

Onderhoud   en   vernieuwing   van   doucheslang,   douchestang,   handdouche,   opsteekhaak   en  
koppelstuk.  

H   

Duiven�l    

Het   houden   van   een   duiven�l   is   niet   toegestaan.    

Elektriciteit    

Onderhoud   en   repara�e   elektrische   installa�e,   met   groepenkast,   bedrading,   aarding.   V  

Repara�es   aan   elektrische   installa�es   door   overbelas�ng   of   zelf   aangebrachte   uitbreidingen.  H   

Na   a�euring   van   GEB:   aanpassingen.    V  

Onderhoud   en   repara�es   aan   deurbellen,   schakelaars,   contactdozen.  H   

Onderhouden   of   vervangen   van   zekeringen   (stoppen),   schakelaars,   contactdozen  
(stopcontacten)   en   lampen.  

H   

Erfafscheiding    

Indien   bij   aanvang   huur   aanwezig.   V  

Indien   tussen�jds   door   huurder   aangebracht.   H   

Fundering    

Onderhoud   en   repara�es   aan   fundering.   V  

Gas    

Repara�es   aan   gasleidingen   tot   de   meter   V  

Onderhoud   en   repara�es   aan   extra   door   bewoner   aangebrachte   binnen   gasleidingen   en  
gaskranen.  

H   

Vervangen   of   repareren   van   binnenleidingen   en   gaskranen,   voor   zover   die   oorspronkelijk   tot  
de   woning   behoren.  

 V  

Gemeenschappelijke   ruimten    

Schoonhouden   van   por�ek,   trappenhuis   en   gemeenschappelijke   gangen,   voor   zover   de  
kosten   niet   in   de   servicekosten   begrepen   zijn.  

V  H  

Onderhoud   en   repara�e   van   algemene   verlich�ng   in   gangen,   por�eken,   trappenhuizen   en   V  
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entree   ruimtes.  

Vervangen   van   lampen,   starters   e.d.   in   algemene   verlich�ng   in   gangen,   por�eken,  
trappenhuizen   en   entreeruimtes.  

H   

Centrale   brie�asten,   deurbellen   en   huistelefoon   /   intercom   installa�es   tenzij   in   servicekosten  
begrepen.  

 V  

Schoonmaken   (vegen)   van   schoorstenen   van   gemeenschappelijke   installa�es  
(blokverwarming).  

 V  

Bij   privé   huurwoningen.  H   

Glas    

Vervangen   van   beschadigde   of   gebroken   beglazing.  H   

Gootsteen    

Schoonhouden   en   ontstoppen   van   de   afvoer   en   vervanging   van   het   roostertje   in   de   gootsteen  
(zie   ook:   Aanrecht).  

H   

Goten    

Repareren   en   vervangen   van   goten.   V  

Schoonhouden   van   goten   en   afvoeropeningen.   (zie   ook   Dak   en   dakgoten)  H   

Hagen    

Zie:   Tuinen.    

Hang-   en   sluitwerk    

Onderhouden   en   smeren   van   deurkrukken,   scharnieren,   sloten,   raamboompjes   e.d.  H   

Vervangen   van   hang-   en   sluitwerk,   sloten   en   espagnole�en   van   buitendeuren   en   ramen  
wegens   veroudering.  

 V  

Onderhoud   van   hang-   en   sluitwerk   van   binnendeuren.  H   

Hekken    

Indien   niet   door   huurder   aangebracht.   V  

Hemelwaterafvoer    

Ontstoppen   van   hemelwaterafvoeren   (regenpijpen)   V  
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Huistelefoon    

Onderhouden   van   huistelefoon   en   van   de   bijbehorende   installa�e,   tenzij   in   servicekosten  
begrepen.   

H  V  

Kasten    

Onderhoud   en   repara�e   aan   ingebouwde   kasten   en   losse   kasten   en   kastwanden,   inclusief  
hang-   en   sluitwerk.  

H   

Keuken    

Repara�es   en   vervanging   van   keukenblok   en   aanrechtblad   t.g.v.   slijtage/verval,   indien   de  
juiste   schoonmaakmiddelen   zijn   gebruikt.  

 V  

Onderhoud   scharnieren   en   slui�ngen   van   deurtjes   bijstellen.  H   

Onderhoud,   repara�e   en   eventuele   vervanging   van   door   huurder   aangebrachte   extra  
keukenelementen   en   -onderdelen.  

H   

Onderhoud   en   repara�e   van   afvoerplug   en   ke�ng,   hangkastjes   en   pannenrekken.  H   

Kitvoegen    

Onderhoud   en   herstellen   van   kitvoegen.    V  

Buitenkozijnen    

Schilderen   van   de   buitenkant   van   buitenkozijnen,   alsmede   repareren   en   vervangen   van   hang  
en   sluitwerk.  

 V  

Vervangen   van   buitenkozijnen   bij   aantas�ng   door   houtrot.   V  

Binnenkozijnen    

Schilderwerk   van   de   binnenkant   van   buitenkozijnen.   H   

Repareren   en   schilderen   van   alle   binnenkozijnen,   incl.   onderhoud   en   repara�e   hang-   en  
sluitwerk.  

H   

Alleen   in   geval   van   duidelijke   slijtage   of   ouderdom   zal   verhuurder   voor   vervanging   zorgen.   V  

Kranen    

Onderhoud   en   repara�e   van   tapkranen   en   mengkranen,   waaronder   het   vervangen   van   een  
kraanleertje.   

H   

Vervangen   van   kranen   t.g.v.   slijtage   of   ouderdom.    V  
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Lavet    

Onderhoud   van   het   lavet.  H   

Lekkage    

Herstellen   van   lekkage   aan   leidingen.   V  

Leidingen    

Herstellen   van   lekkage   aan   zelf   aangebrachte   leidingen.  H   

Herstellen   van   gesprongen   leidingen   door   vorst.  H   

Leuningen    

Onderhoud   en   repara�e   aan   leuningen   van   trappen   in   gemeenschappelijke   ruimten.   V  

Klein   dagelijks   onderhoud   en   repara�e   aan   leuningen   van   trappen   in   de   woning.  H   

Li�   en   li�installa�e    

Onderhoud   en   repara�e   van   de   li�   (servicekosten).   H  V  

Keuringen   en   opheffen   storingen   (servicekosten).  H  V  

Ligbad    

Schoonhouden   van   en   kleine   repara�es   aan   een   ligbad.  H   

Luchtrooster    

Onderhoud   en   repara�es   aan   ontluch�ngs-/   ven�la�eroosters   en   ven�elen   en   afzuigkappen,  
schoonhouden   en   vervangen   van   filters.  

H   

Mechanische   ven�la�e    

Onderhouden   en   herstellen   van   de   mechanische   ven�la�e.   V  

Schoonhouden   en   vervangen   van   filters   in   de   mechanische   ven�la�e.  H   

Metselwerk    

Onderhoud   en   repara�e   van   buitenmetselwerken.   V  

Ongedierte    

Bestrijding   van   ongedierte   zoals   wandluizen,   wespen,   bijen,   mieren,   torren,   kevers,   ra�en,  
muizen,   vlooien   en   andere   plaagdieren.  

H   
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Bestrijding   van   houtworm.   V  

Ontsme�en    

Gehele   pand   ontsme�en   i.v.m.   bestrijding   van   kakkerlakken   (voor   zover   niet   door   vervuiling  
van   huurders)   

 V  

Open   haard    

Voor   het   plaatsen   van   een   open   haard,   allesbrander   of   voorzethaard   is   schri�elijk  
toestemming   nodig   van   de   verhuurder.  

H   

Voor   de   verzekering   is   het   vereist   dat   bij   het   gebruik   van   een   open   haard   de   schoorsteen  
minimaal   1x   per   jaar   geveegd   wordt   door   een   erkende   schoorsteenveger.   Het   vegen   van   de  
schoorsteen   komt   voor   rekening   en   risico   van   de   huurder.   U   dient   een   kopie   van   de   factuur  
voor   het   vegen   te   mailen   aan   beheer@impresco.nl   en   ook   zelf   te   bewaren.   

H   

Pannen    

Voor   dakpannen:   zie   Dak   en   dakgoot.    

Parket   en   plavuizen    

Het   leggen   van   parket,   ook   los   "meeneemparket"   en   plavuizen   is   i.v.m.   eventuele  
geluidsoverlast   alleen   toegestaan   na   toestemming   van   de   verhuurder!  

H   

Plafonds   en   plafondafwerking    

Repara�e   van   plafondconstruc�e   en   loszi�end   stucwerk   (eventueel   met   gipsplaten).   V  
Onderhoud   en   repara�e   van   door   huurder   aangebrachte   (vaste)   plafondafwerking  
(be�mmering,   sierpleister,   etc.)  

 V  

Repara�es   van   plafond   en   stucwerk   door   beschadigingen   (gaten,   pluggen,   krimpscheuren,  
etc.)  

H   

Schilderen   en/of   sausen   van   plafonds.  H   

Planchet    

Onderhouden   van   het   planchet   (plaatje   onder   spiegel)   H   

Vervangen   bij   beschadiging.   V  

Plinten    

Onderhoud,   repara�e   of   vervanging   van   plinten.  H   

Ramen    
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Onderhouden   van   ramen   binnen.  H   

Herstellen   van   ramen   na   uitwaaien   (verzekeren   tegen   stormschade   via   opstalverzekering).   V  

Onderhouden   van   ramen   buiten.    V  

Herstellen   of   vervangen   van   ramen   bij   houtrot.   V  

Radiatoren    

Ontluchten   van   de   radiatoren   in   de   woning.  H   

Regenpijp    

Zie:   Hemelwaterafvoer.    

Riolering    

Repareren   van   riolering   en   verzakking   buiten   de   woning.   V  

Vervangen   van   riolering   na   slijtage.   V  

Ontstoppen   riolering,   pu�en   en   afvoer   buiten   de   woning    V  

Schoonhouden   en   ontstoppen   van   rioleringen   en   pu�en.   Ontstoppen   van   binnenrioleringen  
voor   zover   aantoonbaar   door   schuld   huurder.  

H   

Ruiten    

Het   vervangen   van   gebroken   ruiten   binnen   en   buiten.  H   

Indien   glasverzekering   afgesloten   door   verhuurder.    V  

Sanitair    

Vervanging   van   wastafels,   fonteintjes,   stortbakken   en   toiletpo�en   bij   veroudering   of   slijtage.   V  

Onderhoud   en   vervanging   van   planche�en,   spiegels,   toiletbril   en   overige   sanitaire   toebehoren.  H   

Onderhoud   en   vervanging   van   kranen   voor   sanitaire   toestellen,   waterleiding   en   gas.  H   

Bij   slijtage   of   veroudering.    V  

Sausen    

Sausen   en   wi�en   van   plafonds   en   wanden   in   de   woning.  H   

Schakelaars    
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Onderhouden   of   vervangen   van   schakelaars   en   stopcontacten.  H   

Scharnieren    

Onderhouden   (smeren   en   vastze�en)   van   scharnieren   van   de   deuren   en   ramen.  H   

Schilderen    

Schilderen   binnen   de   woning   en   in   de   berging.  H   

Schilderen   aan   de   buitenzijde.   V  

Schoonhouden    

Schoonhouden   van   trappenhuis,   hal   en   dergelijke,   tenzij   dat   is   opgenomen   in   de  
servicekosten.  

H   

Schoorstenen    

Repareren   van   schoorstenen   en   ven�la�ekanalen.   V  

Voor   de   verzekering   is   het   vereist   dat   bij   het   gebruik   van   een   open   haard   de   schoorsteen  
minimaal   1x   per   jaar   geveegd   wordt   door   een   erkende   schoorsteenveger.   Het   vegen   van   de  
schoorsteen   komt   voor   rekening   en   risico   van   de   huurder.   U   dient   een   kopie   van   de   factuur  
voor   het   vegen   te   mailen   aan   beheer@impresco.nl   en   ook   zelf   te   bewaren.  

H   

Schuren   en   bergingen    

Herstellen   van   schuurvloeren.   V  

Onderhouden   van   het   dak   van   een   schuur   of   berging.    V  

Onderhouden   van   de   binnenzijde   van   een   schuur   of   berging.  H   

Binnenschilderwerk   van   een   schuur   of   berging.  H   

Sleutels    

Het   laten   maken   van   nieuwe   sleutel(s)   na   verlies,   zoekraken   of   beschadiging.  H   

Sloten    

Smeren   van   sloten   en   scharnieren   in   de   woning   en   bijbehorende   berging   of   schuur  
(cilindersloten   behandelen   met   grafiet).  

H   

Onderhoud   en   repara�e   van   sloten   die   toegang   geven   tot   gemeenschappelijke   ruimten   V  

Hetzelfde   van   voordeursloten.   V  
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Spiegels    

Vervangen   van   spiegels   na   beschadiging   of   verwering.  H   

Stopcontacten    

Zie:   Elektriciteit   of   Schakelaars.    

Stortbak    

Onderhoud   en   repara�e   van   de   stortbak   van   de   wc,   eventueel   vervangen   van   onderdelen  
zoals   drijver,   vlo�erkraan   en   het   gehele   binnenwerk   van   een   stortbak.  

H   

Bij   doorroesten.   V  

Stucwerk    

Herstellen   van   het   stucwerk   (stukadoorswerk)   als   het   loskomt   van   zijn   ondergrond.  V   

Herstellen   van   het   stucwerk   na   beschadiging   door   zelfwerkzaamheid.   H  

Sifon    

Schoonhouden   en   ontstoppen   van   de   sifon   (zwanenhals)   onder   de   wastafels   en   aanrecht.  H   

Herstellen   van   een   lekkage   in   een   sifon   m.u.v   vervangen   afsluitrubbers.   V  

Tegels    

Repareren   en   vervangen   van   wand-   en   vloertegels   na   beschadiging.  H   

Repara�e   aan   loszi�end   tegelwerk.   V  

Telefoon/   Internet   /   TV    

Dit   is   te   allen   �jde   voor   rekening   van   huurder.  H   

Terrassen    

Onderhouden   en   herstellen   van   bij   de   woning   behorende   terrassen.  H   

Tochtstrippen    

Onderhoud   en   herstellen   van   tochtstrippen.   H   

Toilet    

Zie   closet.    
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Trappen    

Onderhouden   van   trappen   en   uitvoeren   van   kleine   repara�es   zoals   het   vastze�en   in   de   muur  
van   een   loszi�ende   leuning.  

H   

Repara�es   aan   binnentrappen   door   slijtage   of   verval.    V  

Tuinen    

Ophogen   van   tuinen   en   terrassen.    V  

Aanleggen   en   onderhouden   van   groenvoorziening   en   hagen   (ook   na   ophogen).  H   

Wegnemen   beplan�ngen   e.d.   ten   behoeve   van   ophogen   tuinen.  H   

Erfafscheiding    

Ophogen   en   repareren   van   zelf   aangebrachte   extra   bestra�ngen.  H   

Vensterbanken    

Klein   dagelijks   onderhoud   en   repara�e   van   vensterbanken.  H   

Vervanging   van   vensterbanken   indien   nodig.   V  

Ven�la�e    

Repareren   van   ven�la�ekanalen.    V  

Schoonhouden   van   ven�la�ekanalen.  H   

Zie   ook   Luchtroosters   en   Mechanische   ven�la�e.    

Verlich�ng    

Onderhouden   en   vervangen   van   verlich�ng   in   gemeenschappelijke   ruimten.   V  

Zie   verder:   Elektriciteit   en   Buitenverlich�ng.    

Vlizotrap    

Onderhouden   en   herstel   van   de   vlizotrap.    V  

Vloeren   en   Vloerafwerking    

Onderhouden   en   herstellen   van   de   vloerconstruc�e   en   de   dekvloer   zoals:  
-repara�es   aan   vergane   vloer   balken   en   vloerdelen.  
-repara�es   aan   losliggende   cementdekvloer   en   tegelvloeren.  

 V  
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Onderhoud   en   repara�e   van   door   de   huurder   aangebrachte   vloerafwerkingen.  H   

Repara�es   t.g.v.   beschadigingen/breuk   van   vloerafwerking.   H   

Voor   het   leggen   van   plavuizen   en   parket   is   toestemming   nodig   van   de   verhuurder,   voor   het  
leggen   van   plavuizen   moeten   bijzondere   voorzieningen   worden   getroffen.  

  

Vlo�er    

Vervangen   van   de   vlo�er   in   de   stortbak   van   de   wc.  H   

Vuilstortkoker    

Onderhoud   en   herstellen   van   de   vuilstortkoker.   V  

Ontstoppen   en   ontsme�en   van   de   stortkoker.  H   

Bij   flatgebouwen.   V  

Wanden   en   wandafwerking    

Repara�es   aan   loszi�ende   stuc-   en   tegelwerk   en   betonemaille   (eventueel   met   gipsplaat)  
voordat   deze   wordt   opgeleverd   aan   nieuwe   huurder.  

 V  

Onderhoud   en   repara�es   van   door   de   huurder   aangebrachte   vaste   wandafwerking   (tegels,  
be�mmeringen,   tex�el,   etc.)  

H   

Repara�es   aan   stuc-   en   tegelwerk   en   betonemaille   door   beschadigingen,   gaten   van   pluggen,  
verwijderen   behang,   krimp-scheuren   e.d.   

H   

Grotere   scheuren   dienen   wel   door   verhuurder   gerepareerd   te   worden.   V  

Voor   het   aanbrengen   van   bijzondere   wandafwerkingen,   zoals   schrootjes   en   granol,   is   vooraf  
toestemming   nodig   van   de   verhuurder.  

  

Warmwatertoestellen    

Wanneer   bij   de   servicekosten   onderhoud   is   inbegrepen.   V  

Wastafel    

Vervangen   van   de   wastafel   na   beschadiging  H   

Waterleiding    

Waterleidingen   buiten   de   woning   of   tot   de   meter.   V  

Repara�es   aan   warm-   en   koudwaterleidingen.   V  
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Voorkomen   van   bevriezing.  H   

Herstellen   na   bevriezing.  H   

WC    

Zie:   Closet.    

Zeepbakje    

Herstellen   van   het   zeepbakje   na   beschadiging.  H   

Zonwering    

Buitenzonwering   mag   alleen   worden   aangebracht   met   voorafgaande   toestemming   van   de  
verhuurder.  

  

Zwanenhals    

Schoonhouden   en   ontstoppen   van   zwanenhals   (sifon).  H   

Repareren   en   vervangen   van   de   zwanenhals   (sifon).   V  

 
Tips   voor   elektrische   apparaten!  
● Wanneer   er   veel   elektrische   apparaten   in   een   huis   zijn,   controleer   dan   bij   het   gebruik   van  

meerdere   apparaten   tegelijk   eerst   of   de   groepenkast   het   aankan.   Onder   andere   een   wasmachine  
en   droger   kunnen   niet   op   1   groep   tegelijker�jd   gebruikt   worden.   Er   kan   dan   kortslui�ng   ontstaan.  

● Bij   algemene   storingen   van   bijvoorbeeld   afzuigkappen,   magnetrons   enzovoorts   trek   de   stekker   uit  
het   stopcontact   en   wacht   een   minuut.   Als   u   vervolgens   de   stekker   weer   in   het   contact   steekt   is   in  
veel   gevallen   het   probleem   verholpen.  

 
Onderhoud   of   repara�everzoek   melden  
Het   melden   van   een   onderhoud-   of   repara�everzoek   staat   weergegeven   in   de   huurovereenkomst.   Maar  
ook   op   een   logische   plaats,   meestal   in   de   meterkast   van   de   woning,   plakken   wij   een   s�cker   met   daarop  
onze   contactgegevens.   Het   melden   van   een   onderhoud-   of   repara�everzoek   kan   per   e-mail   of,   indien  
gewenst,   via   een   eigen   online   portaal.   E nkel   repara�e-   of   onderhoud   verzoeken   die   via   het   online  
portaal   of   op   het   e-mailadres   beheer@impresco.nl     worden   ontvangen   worden   in   behandeling  
genomen.   

 
 

18   van   23  
 



 
 

 
 
Handleiding   huurwoning  

 

 

 

HUUR   BEËINDIGEN  
 
Het   beëindigen   van   de   huurovereenkomst   is   geregeld   in   de   huurovereenkomst   en   de   daarbij   behorende  
'Algemene   Bepalingen'   (ar�kel   18).   De   termijn   voor   een   opzegging   is   minimaal   gelijk   aan   de   duur   van  
een   betaalperiode.   Dit   betekent   dat   de   huurovereenkomst   in   principe   zal   eindigen   op   de   laatste   dag   van  
een   maand.   In   de   huurovereenkomst   is   aanvullend   overeengekomen   dat   u   ons   in   ieder   geval   tenminste  
2   maanden   voordat   de   huur   wordt   opgezegd,   in   kennis   zal   stellen   van   het   voornemen   tot   opzegging   van  
de   huur.   Dit   hee�   voordelen   voor   u   en   voor   ons.   Immers   worden   wij   in   de   gelegenheid   gesteld   om   de  
woning   te   huur   aan   te   bieden   aan   derden,   zodat   de   kans   wordt   vergroot   dat   we   het   zo   goed   als   mogelijk  
kunnen   laten   aansluiten   op   het   moment   dat   u   de   woning   verlaat.   Het   omgekeerde   is   ook   het   geval.  
Immers   indien   u   bijvoorbeeld   de   woning   halverwege   een   maand   wenst   te   verlaten,   dan   kan   dit   door   ons  
mogelijk   worden   gerealiseerd   met   de   opvolgende   huurder.   Indien   een   opvolgende   huurder   gevonden  
kan   worden   die   instemt   met   een   afwijkende   datum   voor   oplevering,   dan   kan   in   overleg   een   andere  
datum   overeengekomen   worden.   
 
Overname   van   zaken   door   een   opvolgende   huurder  
Impresco   is   geen   par�j   indien   u   bepaalde   zaken   ter   overname   wilt   aanbieden   aan   een   opvolgende  
huurder.   Als   wij   komen   bezich�gen   is   het   advies   om   brie�es   klaar   te   leggen   met   de   over   te   nemen  
zaken.   Vermeld   de   prijzen   en   de   contactgegevens   (emailadres   &   telefoonnummer)   zodat   ze   rechtstreeks  
met   u   de   overname   kunnen   regelen.   Het   is   vanzelfsprekend   wel   handig   dat   wij   op   de   hoogte   zijn   welke  
zaken   er   zijn   overgenomen,   anders   constateren   wij   dat   de   woning   niet   leeg   is   bij   de   oplevering.  
 
→    Als   bijlage   hebben   wij   een   formulier   gevoegd   voor   het   opzeggen   van   de   huur   en   een   afvink-/controle  
lijst   voor   de   wijze   van   oplevering.   
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BEVESTIGING   HUUROPZEGGING   &   HUURBEËINDIGING  
 
 
Hierbij   beves�g(en)   ik/wij   het   opzeggen   van   de   huur   van   de   door   ons   gehuurde   woning   op   het   adres:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ik/wij   verplicht(en)   mij/ons   het   gehuurde   uiterlijk   per    __________________________    ontruimd,   leeg  
en   schoon   aan   een   vertegenwoordiger   van   Impresco   v.o.f.    (tevens   h.o.d.n.   Mijnhuurwoning.com)     op   te   leveren   en  
de   sleutels   in   te   leveren.  
 

 
 

 
 

 
 

Zodra   wij/ik   conform   het   vorenstaande   heb(ben)   opgeleverd   dient   de   huurovereenkomst   als   beëindigd  
te   worden   beschouwd.  
 
 
Aldus   overeengekomen   en   ondertekend   
 
 

   

Plaats   &   datum  

 
 
Handtekening  

 Plaats   &   datum  
 
 
Handtekening  

 
 
Naam  

  
Naam  
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CONTROLELIJST     voor   eindoplevering  

KEUKEN   ✓  

Koelkast   en   vrieskist   ontdooit   en   schoon    

Oven/magnetron   schoon     

Keukenkasten   en   aanrechtblad   leeg   en   schoon.    

  Gebruiksaanwijzingen   en   garan�es   achterlaten   in   een   keukenlade.    

WOONKAMER   ✓  

Vloer   schoon   en   gedweild    

Spinnenragen   van   het   plafond    

TOILET   ✓  

Schoon   en   deksel   naar   beneden    

Gaatjes   vullen   in   muren    

BADKAMER   ✓  

Tegels   afsoppen     

Toilet   schoon   en   deksel   naar   beneden    

Wastafel   schoongemaakt    

Doucheputje   leeg-   en   schoongemaakt    

Douchecabine   kalkvrij     

SLAAPKAMERS,   OVERLOOP,   HAL   ✓  

  Vloeren   stofzuigen   en   evt.   dweilen   bij   harde   vloeren    

  Spinnenraggen   van   het   plafond     

Gaatjes   vullen   in   muren    

TUIN   of   BALKON   ✓  

Gras   gemaaid    

Onkruid   verwijderd    
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Terras/balkon   geveegd    

Containers   leeg;    Mocht   de   afvaldienst   nog   niet   zijn   geweest   voor   sleuteloverdracht   breng   dan  
het   afval   naar   de   milieustraat   of   maak   een   financiële   vergoeding   over   naar   de   nieuwe   opvolgende  
huurder.  

  

MILIEUPAS   &   SLEUTELS   ✓  

Milieupas   en/of   afvalpas   graag   achterlaten   in   een   keukenlade    

Alle   sleutels    (m.u.v.   1   set   voor   toegang)    vroeg�jdig   verzamelen   en   achterlaten   in   een  
keukenlade.   Het   aantal   sleutels   dat   u   ontvangen   hee�   staat   op   het  
opleverrapport   van   oplevering   aan   u.  
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