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Reparaties – Wie doet wat? 
 

 

U wilt comfortabel wonen, wij willen woningen waarin dat kan. Het onderhoud van uw 

woning is daarom een zaak die zowel u als de eigenaar aangaat. Welke reparaties zijn 

voor rekening van de eigenaar en wat moet u zelf doen?  

 

Wie doet wat? 

Namens de eigenaar verricht vb&t een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

die nodig zijn om de woning in goede staat te houden. Als huurder heeft u echter ook 

een verzorgingsplicht voor de woning. Deze zaken zijn vastgelegd in een aantal wetten 

en regels, zoals het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Voorwaarden/Huurreglement.  

In het ‘Besluit kleine herstellingen’ zijn vastgelegd welke reparaties onder meer voor de 

huurder zijn. 

 

De verzorgingsplicht houdt in dat de huurder zorgt voor de woning. Witten, schilderen, 

behangen en de tuin verzorgen, allemaal zaken die u zelf doet. Maar wist u dat u ook 

verantwoordelijk bent voor kleine dagelijkse reparaties zoals bijvoorbeeld 

lichtschakelaars, kranen en sloten? In het Onderhouds ABC vindt u een trefwoordenlijst 

waarin per onderdeel is aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is.  

  

Verplichtingen verhuurder 

Bij het betrekken van de woning zorgt vb&t dat de woning, met alles dat tot de woning 

behoort, in goede staat verkeert. Vb&t heeft de plicht de onderhoudswerkzaamheden uit 

te voeren die nodig zijn om de woning in een goede staat te houden, zodat u als huurder 

ongehinderd kunt wonen. uw medewerking hierbij is nodig, vooral als er werkzaamheden 

in uw woning nodig zijn, vb&t zal er voor zorgen dat de overlast die u van de 

werkzaamheden ondervindt zo gering mogelijk is. 

 

Verplichting huurder 

Als huurder heeft u, samen met uw huisgenoten, de plicht de woning waarin u woont 

goed te verzorgen. Hiertoe hoort het (laten) uitvoeren van kleine reparaties. Ook het 

behangen, het schilderen en het witten ín de woning hoort daarbij, net als het 

tuinonderhoud. Ook heeft u, samen met uw huisgenoten, de verantwoordelijkheid om 

geen overlast te bezorgen voor uw buren en directe woonomgeving. Indien u als huurder 

aanpassingen en/of toevoegingen maakt aan het gehuurde bent u verantwoordelijk voor 

het onderhoud van deze aanpassingen en/of toevoegingen. 

 

Indien er gemeenschappelijke ruimte tot uw woning behoort dan dient u er zorg voor te 

dragen dat aan de buren op geen enkele wijze overlast of hinder worden veroorzaakt. 

Bovendien dient u alle vluchtroute (traphallen, gangen, portieken e.d.) vrij te houden. Als 

er in uw woning een centrale verwarming is, die eigendom is van vb&t 

vastgoedmanagement bv. Als een huurder zelf veranderingen en/of toevoegingen heeft 

aangebracht in, op of aan de woning, is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud.  

 

Nalatigheid huurder 

Als er schade aan de woning veroorzaakt is door schuld of nalatigheid van de huurder, 

zal reparatie of vervanging altijd verhaald worden op de huurder. 
 

Kosten van ongelijk 

Kosten van ongelijk, ook wel KVO genoemd, is een term die aangeeft dat soms pas na de 

herstelwerkzaamheden duidelijk wordt wat de oorzaak is van de storing. Er geldt dan het 

volgende principe: de veroorzaker betaalt.  
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Stel uw riolering is verstopt. Blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door een hele rol 

toiletpapier, een luier of kattenbakkorrels, dan zullen de reparatiekosten aan u worden 

doorberekend. Is de oorzaak niet verwijtbaar, dan betaalt vb&t namens de eigenaar de 

rekening.  

Een ander voorbeeld is wanneer de elektriciteit steeds uitvalt. Blijkt na onderzoek van de 

monteur dat bijvoorbeeld uw diepvries kortsluiting veroorzaakt. Dan worden de 

gemaakte kosten aan u doorbelast. Ligt de oorzaak van de kortsluiting in de meterkast, 

dan draagt de eigenaar uiteraard de kosten. Bij het doorgeven van een dergelijke storing 

zullen onze medewerkers u altijd op de hoogte stellen dat de reparatie geschiedt op 

kosten van ongelijk. 

 

 

 


