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Gefeliciteerd met uw woning

Muren

Plafonds

Vloeren

Keuken

Badkamer

Trap

Tuin

Schuur



stopcontacten en lichtschakelaars 
sloten van deuren en ramen
de ventilatieroosters in de ramen
bedieningsstangen van de ventilatieroosters 
de kranen 
de keukenkastjes en -lades
de toiletbril 
de trekkoordjes van schakelaars en
ventilatieroosters 
de radiatoren en de cv-ketel
de woning is bezemschoon 

WAT REPAREREN WIJ EN MAKEN
WIJ SCHOON?

GEFELICITEERD
MET UW WONING
In dit handboek laten wij u zien hoe uw woning eruit ziet
als u de sleutel krijgt. Dit doen wij met foto's. Wij leveren
onze woningen altijd schoon, heel en veilig op. Hieronder
leest u wat dit betekent.
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Heeft u vragen? Stel ze gerust.
U kunt onze klantenservice per e-mail bereiken via
info@woonstede.nl, of bellen op werkdagen van 
09:00 uur tot 15:00 uur, telefoonnummer (0318) 695 695.



MUREN

Behangklare muren.
Kleinere gaatjes (spijkergaatjes en luchtbellen in beton) in de muur.
U kunt direct behangen.
Verf op de muur. De muur is in maximaal twee keer overschilderbaar.
Sierpleisterwerk op de muur. Bijvoorbeeld spuitwerk, spachtelputz en granol.
Scheuren breder/dieper dan drie millimeter maken we voor u dicht.

Houd rekening met:
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ZO KAN UW MUUR ERUITZIEN

Behangklare muur (van beton of gipsplaat)

Betonnen muur met kleine luchtbellen Verf op de muur

Sierpleisterwerk (granol)

Kleine scheuren in de muur Behang op de muur
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Wit plafond

PLAFONDS

Geschilderd plafond. Het plafond is in maximaal twee keer overschilderbaar.
Lichte beschadigingen tot twee millimeter diep/breed.
Schone ventilatieroosters.
Kleine scheuren. Scheuren breder/dieper dan twee millimeter maken we voor u dicht.
Geen lamp in uw woning.

Houd rekening met:
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FOTO'S

Schoon ventiel mechanische ventilatie

Schoon ventiel mechanische ventilatie Lichte kleur verf op de muur



Kale vloer

VLOEREN

Een kale vloer. Liggen er tegels? Dan blijven deze liggen.
Kleine gaten. Gaten breder/dieper dan drie millimeter hebben wij
voor u dichtgemaakt. 
Lijmresten.
Kleine scheuren. Scheuren die breder/dieper zijn dan drie
millimeter hebben wij dichtgemaakt.

Houd rekening met:
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FOTO'S

Kale vloer

Kleine scheur Kale vloer

Zelf klussen?
Om van uw huis uw
thuis te maken, wilt u
uw woning aanpassen
aan uw eigen wensen.
Veel is mogelijk en we
denken graag met u
mee. Voor sommige
klussen heeft u eerst
toestemming nodig.
Meer informatie vindt
u hier.

https://woonstede.nl/ik-huur/onderhoud/zelf-klussen/


Keukenblok

KEUKEN

Een keukenblok zonder inbouwapparatuur. Dit betekent dat er een
gat in het keukenblok kan zitten voor bijvoorbeeld een vaatwasser
of een kookplaat.
Een keukenblok met minimaal drie onderkasten en twee
bovenkasten.
Wandtegels met verschillende kleuren.

Houd rekening met:
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FOTO'S

Aangepaste keuken in goede staat Aangepaste keuken in goede staat

Keukenblok met gat

LET OP
De kleur van een
keuken is per woning
verschillend. Dit geldt
ook voor het
aanrechtblad.



BADKAMER

een wastafel
een kraan aan de wastafel
een spiegel en een plankje boven de wastafel
een douchekop aan een haak of stang
een kraan bij de douche met draaiknoppen

Uw badkamer heeft minimaal:
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FOTO'S

Standaard badkamer Standaard badkamer (lampje niet)



TRAP

Een trapleuning bij elke trap, behalve bij de keldertrap.
U kunt direct starten met het leggen van vloerbedekking. Voor het schilderen moet u de
trap eerst voorbereiden voor verf, voordat u kunt starten.

Houd rekening met:

FOTO

Kale trap

Trap met bekleding. Toegestaan als bekleding wordt overgenomen door nieuwe huurder 
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Schuur bereikbaar met staptegels

TUIN

Tussen uw tuin en die van uw buren, zit een schutting, muur of heg. Soms staan er paaltjes
ertussen.   
Minimaal een aantal staptegels van uw woning naar uw schuur. Soms ligt er een terras. 

Houd rekening met:
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FOTO'S

Voortuin met pad naar voordeur

Ingerichte tuin Lege kliko



SCHUUR

Berging is leeg en bezemschoon
Niet elke berging heeft een lichtpunt of een stopcontact

Houd rekening met:
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FOTO

Lege, schone berging


