
eigen 

bouw 

Onderhouds ABC 
Januari 2023 

1. ONDERHOUD

De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Het onderhoud is een zaak voor zowel u als 

voor ons. 

Als huurder hoeft u zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken over het onderhoud van het dak en de 

gevels. Dat is onderhoud wat Eigen Bouw moet verzorgen. 

Als het gaat om de kleine reparaties in huis bestaat soms onduidelijkheid welke 

onderhoudswerkzaamheden voor rekening zijn van Eigen Bouw en welke voor rekening zijn voor u 

als huurder. 

Volgens het huurrecht heeft de verhuurder een "instandhoudingsplicht". Vrij vertaald betekent dit 

dat Eigen Bouw verantwoordelijk is voor de grote zaken, de buitenkant van de woning. 

U als huurder heeft een "verzorgingsplicht". Dat wil zeggen dat u verantwoordelijk bent voor het 

kleine en dagelijkse onderhoud. Het gaat hier om kleine reparaties, bijvoorbeeld aan kranen en hang

en sluitwerk. 

In een aantal gevallen zal het ook om grotere zaken gaan, zoals het ontstoppen van een riool. 

Het zogenaamde huurdersonderhoud, nader omschreven in de algemene huurvoorwaarden voor 

zelfstandige woonruimte, behorend bij uw huurovereenkomst, moet u dus zelf vakkundig (laten) 

uitvoeren. 

2. SERVICEFONDS

Een groeiend aantal huurders heeft moeite met het herstel van kleine onderhoudswerkzaamheden 

vallend onder het huurdersonderhoud. Enerzijds kan dit onderhoud zijn dat in feite door een vakman 

uitgevoerd moet worden en soms erg duur is, anderzijds betreft het werkzaamheden waarbij 

bijzondere handelingen nodig zijn. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen heeft Eigen Bouw 

voor alle huurders het servicefonds ingesteld. 

Tegen een maandelijkse vergoeding neemt Eigen Bouw een groot deel van het huurders-onderhoud 

van u over. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het verrichten van allerlei lastige 

werkzaamheden waartoe u als huurder wettelijk verplicht bent. 

Als de ontwikkeling van kosten en opbrengsten daartoe aanleiding geeft, zal Eigen Bouw tot 

aanpassing van de bijdrage overgaan. Indien dat het geval is, zal Eigen Bouw de huurders tijdig 

informeren. 

Voor het melden van een reparatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
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Wat valt er onder het servicefonds? 

Globaal omvat het servicefonds onderstaande werkzaamheden: 

het repareren of vervangen van hang- en sluitwerk; 

het ontstoppen van afvoeren; 

het repareren van kranen, douchekoppen en -slangen; 

het repareren of vervangen van schakelaars, stopcontacten; 

het repareren van vensterbanken, vlizotrap, leuningen en leuningdragers van 

binnenschappen. 

In de uitgebreide lijst "Onderhouds ABC" in deze brochure staat aangegeven welke onderdelen en/of 

reparaties van de woningen onder het servicefonds vallen. 

3. ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN {ZAV)

Voor het zelf aanbrengen van veranderingen aan de woning geldt een aantal spelregels. 

Deze staan vermeld in de folder "Zelf aangebrachte veranderingen" in uw huurwoning. 

Eigen Bouw voert alleen reparaties uit aan voorzieningen die standaard tot de woning behoren. De 

reparatiekosten van zaken die u zelf heeft aangebracht of die van de vorige huurder zijn 

overgenomen zijn altijd voor uw eigen rekening. 

4. SERVICEKOSTEN {SVK)

Onder de servicekosten vallen de bijkomende leveringen en diensten zoals het schoonmaken van de 

gemeenschappelijke gangen en trappenhuizen, de verlichting van voornoemde ruimtes, het 

onderhouden van de gemeenschappelijke tuinen en dergelijke. Hiervoor wordt maandelijks een 

voorschotbedrag in rekening gebracht. Jaarlijks worden de voorschotbedragen verrekend met de 

werkelijke kosten. Een uitgebreide beschrijving van de servicekosten vindt u in de algemene 

huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte. 

5. GLASVERZEKERING {GLV)

De meeste huurders zijn via hun huurcontract verzekerd tegen ruitbreuk. De huurder is verplicht bij 

glasschade of ruitbreuk dit zo spoedig mogelijk aan Eigen Bouw te melden. Indien noodzakelijk wordt 

de schade binnen 24 uur hersteld. 

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud? 

In de hierna volgende alfabetische lijst staat aangegeven welk onderhoud en welke reparaties voor 

rekening van Eigen Bouw zijn, voor welke de huurder verantwoordelijk is en welke vallen onder het 

servicefonds. Dit wordt aangegeven door middel van de volgende letters: 

EB De onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van Eigen Bouw. 

HR De onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de huurder. 

SVF De onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Servicefonds. 

Overige afkortingen: 

ZAV Zelf aangebrachte veranderingen. 

SVK Servicekosten. 

GLV Glasverzekering. 

WLB Waterleidingbedrijf. 

KM Kabelmaatschappij. 
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