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Verstoppingen 
 

10 tips om de kans op verstoppingen te verkleinen 
   
 Verwijder indien aanwezig dagelijks etensresten uit gootsteenafvoer/schrobput. 

 

 Spoel geen kattenbakvulling of ander niet riool eigen stoffen door het toilet. 

 

 Deponeer in het toilet geen ander papier dan toiletpapier. Wees voorzichtig met het 

gebruik van teveel toiletpapier. 

 

 Deponeer tissues, keukenpapier, papieren luiers, maandverband of tampons in de 

daarvoor bestemde vuilnisbakken. 

 

 Loos ook geen frituurvet of vetresten uit pannen op de gootsteen/schrobput maar 

gebruik hiervoor vuilnisbak of groenbak. 

 

 Loos geen chemicaliën of verfresten op de riolering maar plaats dit in een chemobox. 

 

 Indien zich onverhoopt toch een verstopping voordoet gebruik dan geen 

ontstoppingsmiddelen, deze vaak agressieve middelen kunnen niet alleen gevaarlijk 

zijn voor u maar ook voor kunststofleidingsystemen. De kans bestaat zelfs dat ze 

uitharden tot een steenachtige massa. 

 

 Doucheputjes en wasbakken raken vaak verstopt door haren die in de sifon blijven 

steken. Dit is gemakkelijk te verhelpen door de sifon los te draaien en de haren te 

verwijderen. 

 

 Wanneer er slechts 1 gootsteen of spoelbak verstopt zit kunt u zelf door de sifon 

schoon te maken het probleem al verhelpen. 

 

 Verwijder regelmatig vervuiling uit koel- en vriesmeubels (niet door de afvoer 

spoelen). 

 

 Veeg geen grond, zand of bladeren e.d. in het buitenputje en maak het putje 

regelmatig schoon. 

 

 

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? 

 

Volgens het Besluit Kleine Herstellingen is de huurder verantwoordelijk voor het 

schoonhouden van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool danwel op het hoofdriool, 

voor zover deze voor de huurder bereikbaar is.  

 

De verhuurder is verantwoordelijk voor het schoonmaken en ontstoppen van de 

gemeenschappelijke leidingen, als de verstopping niet is veroorzaakt door de huurder. 

De huurder is verantwoordelijk voor alle verstoppingen binnen en buiten de woningen 

indien deze door de huurder zijn veroorzaakt. 
 

http://huurders.vbtgroep.nl/getattachment/Informatie/Onderhoud-aan-uw-woning/Besluit-kleine-herstellingen-versie-1-0.pdf.aspx

