
waar je thuis bent.....

Klussen en 
verbeteren



Wij vinden het belangrijk dat u zich ‘heem’ voelt in uw woning. 
Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en 
veranderen. In veel gevallen hoeft u de veranderingen niet 
ongedaan te maken als u gaat verhuizen. Wel heeft u bij veel 
klussen en verbouwingen voorafgaande toestemming van ons 
nodig. 

Heb ik toestemming nodig? 
Voor eenvoudige klussen, zoals het schilderen van de binnenkant van uw huis in een gangbare kleur of het 
vervangen van uw binnendeuren, hoeft u geen toestemming aan ons te vragen. Gaat het om een grotere 
klus? Bijvoorbeeld het weghalen van een tussenmuur of het realiseren van een aanbouw of 
serre? Dan heeft u vooraf wél toestemming van ons nodig. 

ZAV-wijzer*
In de ZAV-wijzer achterin deze folder ziet u voor welke klussen u voorafgaande toestemming nodig heeft van 
HEEMwonen. Twijfelt u of u toestemming nodig heeft? Neem dan contact met ons op via (045) 645 44 44.
In de ZAV-wijzer staat ook welke zelf aangebrachte voorzieningen mogelijk mogen blijven zitten als u ver-
huist en welke voorzieningen u kunt overdragen aan de nieuwe huurder. Verder is aangegeven welke zelf 
aangebrachte voorzieningen mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding. Het onderhoud aan zelf 
aangebrachte voorzieningen is voor uw eigen rekening. 

Toestemming vragen
Om toestemming te vragen voor uw klus, gaat u naar www.heemwonen.nl. Log hier in op ‘mijn HEEMwonen’, 
uw persoonlijke pagina. U kunt ons ook bellen op (045) 645 44 44.

Vergunning gemeente
In een aantal gevallen heeft u behalve toestemming van HEEMwonen ook een vergunning van de gemeente 
nodig. Op www.omgevingsloket.nl kunt u door een aantal vragen te beantwoorden, direct zien of u een om-
gevingsvergunning nodig heeft. Via deze website kunt u direct een aanvraag voor een vergunning indienen. 

Maak van 
uw huis 
uw thuis
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Is voor uw klus een omgevingsvergunning nodig en is HEEMwonen in principe akkoord met de klus? 
Vraag in dat geval eerst de vergunning aan bij de gemeente. De definitieve toestemming van HEEMwonen 
krijgt u nadat u een kopie van de vereiste omgevingsvergunning bij ons heeft ingeleverd. U mag pas be-
ginnen met de klus nadat u onze (definitieve) toestemming heeft ontvangen.

Klusregels
Als u zelf gaat klussen, is het belangrijk dat u zich houdt aan onze klusregels. Op die manier komt de 
verhuurbaarheid niet in het gedrang en kunt u op een veilige manier uw gang gaan. 
HEEMwonen hanteert de volgende algemene klusregels:
•  de klus moet volgens de actuele wet- en regelgeving worden uitgevoerd
• de werkzaamheden aan installaties (gas, water, elektra, riolering) moeten door  

een erkend installateur uitgevoerd worden
• bij de klus moeten kwalitatief deugdelijke materialen worden gebruikt
• de klus mag de verhuurbaarheid van de woning (puntentelling, energielabel en  

dergelijke) niet schaden
• de klus mag niet leiden tot een waardedaling van de woning
• de klus mag niet leiden tot overlast en gevaarlijke situaties
•  de klus mag niet leiden tot een te grote afwijking van de heersende smaak en norm.

Kluswijzers
In onze kluswijzers staan aanvullende regels die voor bepaalde klussen gelden. U vindt de kluswijzers op 
www.heemwonen.nl. Zodra wij uw aanvraag voor de klus binnen hebben, ontvangt u van ons de voor-
waarden die voor uw klus van toepassing zijn. 

Beoordeling bij verhuizing
Bij verhuizing mag een ZAV over het algemeen blijven zitten als deze in goede staat verkeert, deugdelijk 
is aangebracht en voldoet aan onze voorwaarden. Als u gaat verhuizen, beoordeelt onze technisch be-
heerder uw zelf aangebrachte voorzieningen tijdens de vooropname. Hij geeft dan aan welke zelf aange-
brachte voorzieningen mogen blijven zitten, welke ZAV’s u moet verwijderen of herstellen en welke u 
kunt overdragen aan de nieuwe huurder. 

Vergoeding
Bij een aantal klussen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer duidelijk 
sprake is van waardevermeerdering van de woning, zoals bij het aanbrengen van een aanbouw. Deze 
vergoeding krijgt u als u gaat verhuizen. 
Hierbij geldt een aantal voorwaarden:
• de ZAV komt voor vergoeding in aanmerking
• de benodigde vergunningen zijn vooraf aangevraagd en verkregen
• de ZAV is aangebracht na schriftelijke toestemming van HEEMwonen
• de ZAV voldoet aan alle technische en wettelijke eisen
• de ZAV verkeert in technisch goede staat.
In de ZAV-wijzer ziet u welke ZAV’s mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding. De technisch 
beheerder bepaalt de hoogte van de vergoeding op het moment dat u de huur opzegt. De vergoeding 
hangt af van de leeftijd en de technische staat van de ZAV.
Als u een ZAV overdraagt aan de nieuwe huurder, kunt u zelf afspraken maken met de nieuwe huurder 
over een vergoeding.
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Voorafgaande 
toestemming 

nodig?

Bij verhuizing 
overname door 
HEEMwonen of 

nieuwe huurder? *

Komt mogelijk 
in aanmerking 

voor vergoeding 
door 

HEEMwonen?

ZAV-wijzer
Omschrijving ZAV

AFWERKING VLOER, WAND EN PLAFOND

vloertegels en vast parket ja HEEMwonen nee
laminaat of verhuisbaar parket nee # huurder nee
siergrindvloer (mits geseald) ja HEEMwonen nee
harde vloeren op verdieping meergezinswoningen ja huurder # nee 
gebouwd vóór 1980  
wandtegels ja HEEMwonen nee
grof stucwerk  ja huurder nee
(> 3mm granol/sierpleister op plafond en/of muur)
steenstrips, beplating/betimmering ja huurder nee
systeemplafond ja huurder nee  

VERBOUWING EN AAN- OF BIJBOUW   

serre/garage/aanbouw/carport (tot 18m2/54m3) ja HEEMwonen/huurder nee
serre/garage/aanbouw/carport (vanaf 18m2/54m3) ja HEEMwonen/huurder ja
afdak boven buitendeur ja HEEMwonen/huurder nee
overkapping terras ja huurder nee
tuinhuis/berging van steenachtig materiaal (tot 6 m2) ja HEEMwonen nee
tuinhuis/berging van steenachtig materiaal (vanaf 6 m2) ja HEEMwonen ja
tuinhuis/berging (anders dan steen) ja huurder nee
extra zolderkamer ja HEEMwonen ja
vaste trap (naar zolder) ja HEEMwonen ja

ISOLERENDE MAATREGELEN   

spouwisolatie ja HEEMwonen ja
vloer-/dakisolatie ja HEEMwonen ja
isolatieglas ja HEEMwonen ja

KEUKEN/BADKAMER/TOILET   

keukeninrichting/badinrichting/tweede toilet ja HEEMwonen/huurder nee
inbouwverlichting/inbouwapparatuur ja HEEMwonen/huurder nee
kranen nee HEEMwonen nee
kleine close-in boiler ja huurder nee

GAS, WATER EN ELEKTRA   

uitbreiding gas- en/of waterleiding ja HEEMwonen nee
uitbreiding/verbetering elektrische installatie ja HEEMwonen nee
aansluiting en afvoer wasdroger en vaatwasser ja HEEMwonen nee
vaste airconditioning plaatsen (tweedelig) ja huurder nee
cv-installatie ja HEEMwonen ja
vervangen radiatoren ja HEEMwonen/huurder nee
extra radiator ja HEEMwonen/huurder ja
aanbrengen mechanische ventilatie ja HEEMwonen ja
dichtzetten deuropeningen ja HEEMwonen/huurder nee
wegbreken tussenmuur/tussenschot  ja HEEMwonen/huurder nee

# Raadpleeg vooraf de kluswijzer laminaat of parket. Voorkom bijvoorbeeld geluidoverlast en neem contact op met HEEMwonen als u 

vermoedt dat in de ondervloer asbest zit.

* mits HEEMwonen akkoord is met de ZAV op het moment dat u de huur opzegt.



ZAV-wijzer
Omschrijving ZAV

Voorafgaande 
toestemming 

nodig?

Bij verhuizing 
overname door 
HEEMwonen of 

nieuwe huurder? *

Komt mogelijk 
in aanmerking 

voor vergoeding 
door 

HEEMwonen?

Contactgegevens HEEMwonen

Bezoekadres: Markt 52, Kerkrade  (045) 645 4444

Postadres: Postbus 135, 6460 AC Kerkrade
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AFWERKING VLOER, WAND EN PLAFOND

vloertegels en vast parket ja HEEMwonen nee
laminaat of verhuisbaar parket nee # huurder nee
siergrindvloer (mits geseald) ja HEEMwonen nee
harde vloeren op verdieping meergezinswoningen ja huurder # nee 
gebouwd vóór 1980  
wandtegels ja HEEMwonen nee
grof stucwerk  ja huurder nee
(> 3mm granol/sierpleister op plafond en/of muur)
steenstrips, beplating/betimmering ja huurder nee
systeemplafond ja huurder nee  

VERBOUWING EN AAN- OF BIJBOUW   

serre/garage/aanbouw/carport (tot 18m2/54m3) ja HEEMwonen/huurder nee
serre/garage/aanbouw/carport (vanaf 18m2/54m3) ja HEEMwonen/huurder ja
afdak boven buitendeur ja HEEMwonen/huurder nee
overkapping terras ja huurder nee
tuinhuis/berging van steenachtig materiaal (tot 6 m2) ja HEEMwonen nee
tuinhuis/berging van steenachtig materiaal (vanaf 6 m2) ja HEEMwonen ja
tuinhuis/berging (anders dan steen) ja huurder nee
extra zolderkamer ja HEEMwonen ja
vaste trap (naar zolder) ja HEEMwonen ja

ISOLERENDE MAATREGELEN   

spouwisolatie ja HEEMwonen ja
vloer-/dakisolatie ja HEEMwonen ja
isolatieglas ja HEEMwonen ja

KEUKEN/BADKAMER/TOILET   

keukeninrichting/badinrichting/tweede toilet ja HEEMwonen/huurder nee
inbouwverlichting/inbouwapparatuur ja HEEMwonen/huurder nee
kranen nee HEEMwonen nee
kleine close-in boiler ja huurder nee

GAS, WATER EN ELEKTRA   

uitbreiding gas- en/of waterleiding ja HEEMwonen nee
uitbreiding/verbetering elektrische installatie ja HEEMwonen nee
aansluiting en afvoer wasdroger en vaatwasser ja HEEMwonen nee
vaste airconditioning plaatsen (tweedelig) ja huurder nee
cv-installatie ja HEEMwonen ja
vervangen radiatoren ja HEEMwonen/huurder nee
extra radiator ja HEEMwonen/huurder ja
aanbrengen mechanische ventilatie ja HEEMwonen ja
dichtzetten deuropeningen ja HEEMwonen/huurder nee
wegbreken tussenmuur/tussenschot  ja HEEMwonen/huurder nee

# Raadpleeg vooraf de kluswijzer laminaat of parket. Voorkom bijvoorbeeld geluidoverlast en neem contact op met HEEMwonen als u 

vermoedt dat in de ondervloer asbest zit.

* mits HEEMwonen akkoord is met de ZAV op het moment dat u de huur opzegt.

OVERIGE AANPASSINGEN IN DE WONING   

vensterbanken ja HEEMwonen/huurder nee
hang- en sluitwerk (Politie Keurmerk Veilig Wonen) nee HEEMwonen nee
binnendeuren nee HEEMwonen/huurder nee

GEVEL OF DAK   

aanbrengen/vervangen buitenkozijnen of puien ja HEEMwonen nee
dakkapel ja HEEMwonen ja
dakraam ja HEEMwonen nee
zonnepanelen/-collector  ja HEEMwonen ja
(afhankelijk van systeem en installatie) 
voordeur ja HEEMwonen nee
rolluiken/zonnescherm/screens ja huurder nee
schotelantenne ja huurder nee
sleutelkluis ja huurder nee
 
TUIN   

scheidingsmuur tuin (stenen muur) ja HEEMwonen nee
overige tuinafscheiding (schutting, haag e.d.) nee huurder nee
ophoging balkonhek ja huurder nee
vijver/zwembad ja huurder nee
dierenverblijf (volière, duiventil, hondenren e.d.) ja huurder nee
extra bestrating in tuin nee huurder nee
glazen kweekkas ja huurder nee
boom ja huurder nee

 

* mits HEEMwonen akkoord is met de ZAV op het moment dat u de huur opzegt.

De volgende ZAV’s zijn niet toegestaan en moeten worden verwijderd
• asbesthoudend bouwmateriaal (verwijderen uitsluitend in overleg met HEEMwonen)
• kachels en haarden 
• kunststof afwerking wand/plafond/vloer
• thermostatische radiatorkranen
• rolluiken bij voordeur
• spoorbielzen
• parkeerplaats aan voorzijde woning (voortuin)

N.B.
Bevat een ZAV asbesthoudend materiaal? Dan verwijdert HEEMwonen de ZAV als u verhuist. Zelf verwij-
deren van asbest is niet toegestaan. De kosten voor inventarisatie en verwijdering van asbest brengen wij 
mogelijk bij u in rekening. Zie de folder ‘Asbest en uw woning’.


