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Omschrijvingen Onderdeel

Afvoeren reparatie aan regenpijpen en dakgoten x

schoonmaken van dakgoten x

reparatie/vervanging afvoersifons/leidingen/doucheputjes x

schoonhouden en ontstoppen afvoersifons/doucheputjes x

ontstoppen binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen x

Afvoer goederen afvoeren van achtergebleven goederen bij verlaten woning x

    

Afzuigkap (ventilatie) als voor installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige 

voorzieningen nodig zijn is toestemming van Kwintes nodig x

reparatie/onderhoud afzuigkap behorende bij woning/gebouw x

schoonhouden of vervangen filters/verlichting x

Antenne bekabeling van leidingen en aansluitpunten x

aansluiten tv en audio-apparaten x

schade als gevolg van zelf geplaatste (schotel)antenne x

    

Beglazingen normale glasschade aan de woning/gebouw x

glasschade ten gevolge van vernieling door derden x

 glasschade gemeenschappelijke ruimtes x

lekkage van dubbele beglazing x

Behang/scan aanbrengen, onderhouden en verwijderen van behang/scan x

herstel ondergrond bij schade verwijderen behang/scan x

 

Bergingsgangen onderhoud van bergingsgangen x

leeghouden van gemeenschappelijke- en bergingsgangen

(ook indien daarvoor een bedrag is opgenomen in de servicekosten) x

   

Bestratingen onderhoud en herstel van paden en terassen gebouw x

ophogen en onderhouden zelf aangebrachte bestratingen x

ophogen gemeenschappelijke bestratingen en paden x

leveren zand en grond door gemeente* x

*(indien overeenkomst met gemeente)

Brand- en bliksembeveiligingsinstallatie x

bliksembeveiliging brandblusapparaten, alleen in gemeenschappelijke ruimtes x

schoon- en vrijhouden van vluchtwegen binnen het gebouw x

Brandgangen onderhoud (en bestrating) van brandgangen x

schoonhouden van brandgangen x
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Omschrijvingen Onderdeel V H 

Brievenbus onderhoud en reparatie centrale brievenbussen* x

*(in gemeenschappelijke ruimte)

onderhoud en reparatie van brievenbus in eigen voordeur x

vervanging door normaal gebruik x

Buitenverlichting onderhoud/reparatie verlichting algemene ruimtes/galerijen x

vervangen van bestaande armaturen algemene ruimtes x

verlichting behorend bij eengezinswoningen x

   

Centrale verwarming onderhoud, reparatie, keuringen, storingen aan ketel en radiatoren

eenmaal per jaar x

 bijvullen en ontluchten van de cv installatie x

onderhoud, vervanging vulsslangen, wartels en sleutels x

herstel schade cv installatie bij verkeerd gebruik x

treffen van voorzieningen ter voorkoming vorstschade x

gevolgen van bevriezing en beschadiging x

    

Dakconstructie/bedekking onderhoud en reparatie constructie/dakbedekking x

onderhoud en reparatie als gevolg van schade door bewoner x

   

Dakvensters/koepels dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk x

reparatie of vervanging x

glasschade (zie ruiten)   

uitwaaien dakraam x

    

Deurbellen vervanging en reparatie aan bel en belinstallatie x

onderhoud en reparatie gemeenschappelijke bel en deuropener x  

    

Deurdranger reparatie en vervanging van deurdrangers op toegangsdeuren in

gemeenschappelijke ruimtes x

Deuren buitendeuren vervangen/repareren x

montage tochtstrippen op buitendeuren x

 binnendeuren repareren x

binnendeuren vervangen/ vervangen gemeenschappelijke ruimtes x

vervanging of repareren omdat deur er uitgewaaid is x

 kleine dagelijkse reparatie en onderhoud van klemmende deuren x

 dagelijks onderhoud aan hang en sluitwerk (smeren, aandraaien) x

buitendeuren vervangen na kromming van meer dan 12 mm x

  

Deuropener onderhoud en reparatie aan individuele elektrische deuropener x

Drempels onderhoud buitendrempels x

onderhoud binnendrempels x

   

Drooglijnen en steunen onderhoud en vervanging x

   

Elektrische leidingen onderhoud van elektrische leidingen en bedrading en aarding x
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Omschrijvingen Onderdeel V H 

Elektrische installaties onderhoud en reparatie van elektrische installaties met groepenkast x

 vervanging van lampen, zekeringen en armaturen x

 

reparatie, vervanging en vastzetten van schakelaars, contactdozen  en 

deurbellen x

uitbreiding elektrische installaties x

storing aan installatie door uitbreiding huurder x

kortsluiting als gevolg van eigen apparatuur x

   

Entreeportalen alle noodzakelijke reparaties/onderhoud in gemeenschappelijke

entreeportalen en toegangshallen x

Erfafscheidingen aanbrengen en wijzigen van erfafscheidingen in overleg met buren x

onderhoud van zelf aangebrachte erfafscheidingen x

onderhoud van erfafscheidingen behorende bij het gehuurde 

(o.a. schilderwerk/vastzetten) x

afscheiding behorende bij het gehuurde x

Galerijen onderhoud en reparatie van galerijen x

schoonmaken galerij x

Gaskranen reparatie en vervanging gaskranen bij cv-installatie x

reparatie en vervanging overige gaskranen x

  

Gasleidingen onderhoud en reparatie aan gasleiding binnen de woning x

onderhoud en reparatie aan de door bewoner zelf aangebrachte 

leidingen (vooraf toestemming van verhuurder nodig) x

Gemeenschappelijke 

ruimtes

schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes

x

indien daarvoor een bedrag is opgenomen in de bruto huurprijs x

Gevel onderhoud aan de buitengevel x

herstel aan gevels ten gevolge van bouwwerken van bewoners x

Gootsteen schoonhouden en ontstoppen sifon x

reparatie en vervanging van de sifon en plug x

Hang- en sluitwerk in gemeenschappelijke ruimtes/trappenhuizen

onderhoud, reparatie en vervanging x

in woningen

reparatie en vervanging x

onderhoud deuren, scharnieren en sloten (smeren, schroeven 

aandraaien) en vervangen x

reparatie door ondeskundig gebruik x

tochtprofielen bij binnendeuren vervangen x

buitendeur woning x

Hekken onderhoud en reparatie van hekken en hekwerken in 

gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons x

onderhoud en reparatie overige hekken x
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Omschrijvingen Onderdeel V H 

Huisnummerplaatjes en

naambordjes

reparatie en vervanging

x

Intercom Onderhoud van de intercom en de bijbehorende installatie x

Kasten onderhoud en reparatie aan vaste kasten x

hang- en sluitwerk x

vervanging/reparatie bij slijtage/verval x

Keuken reparatie/vervanging keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van  

slijtage bij normaal gebruik x

vervangen van hangkasten ten gevolge van slijtage normaal gebruik x

onderhoud/vervanging van hang- en sluitwerk van keukenblok of

hangkasten x

onderhoud, reparatie, vervanging zelf aangebrachte extra 

keukenelementen en/of onderdelen x

schade aanrechtblad door onzorgvuldig gebruik x

Kitvoegen (zie stucwerk)

Kozijnen buitenzijde van de woning

schilderen en repareren x

herstellen en vervangen van door houtrot aangetaste kozijnen x

binnenzijde van de woning

schilderen x

reparatie en vervanging aan hang- en sluitwerk x

tochtprofielen vervangen x

reparatie/schilderwerk kozijnen, ramen/deuren in de woning incl. 

binnenkaders van de ramen x

Lekkage (afvoeren) reparatie van leidingen of dak(goot) x

herstel van waterschade aan inboedel of saus- en verfwerk x

herstel van door huurder veroorzaakte lekkage van leidingen ten

gevolge van hakken, spijkeren, boren e.d. x

herstel dak na ongeoorloofd gebruik huurder x

Leuningen/leuningdragers onderhoud/reparatie aan leuningen/leuningdragers van

binnentrappen x

Liften onderhoud, reparatie en keuringen x

Metselwerk (buiten) onderhoud en reparatie van gebreken door veroudering x

Ongedierte bestrijding  ongedierte als: kakkerlakken, mieren, ratten, muizen, etc. x

verwijderen van wespen- en bijennesten in of aan de woning x

(voor het bestrijden van ongedierte raden wij aan contact op te nemen 

met wijkbeheer van uw gemeente en melden via Kwintes)
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Open haard/houtkachels/ onderhoud en gevolgschade x

allesbrander verplichting jaarlijks vegen x

(bij plaatsing van kachels vooraf toestemming vragen aan verhuurder)

Plafonds in gemeenschappelijke ruimtes

onderhoud en reparatie plafonds x

in de woning 

onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk 

en gipsplaten x

kleine reparatie plafonds, stucwerk en gipsplaten, b.v.  gaatjes dichten x

onderhoud en reparatie van door huurder aangebrachte 

plafondafwerkingen, zoals betimmeringen en sierpleister. Ook in 

gevallen dat de voorzieningen van de vorige huurder zijn overgenomen. x

schilderen en sausen van plafonds, ook na eventuele

herstelwerkzaamheden door de verhuurder x

Plinten vastzetten, onderhoud en reparatie x

Radiatoren onderhoud en reparatie x

schilderen van radiatoren en leidingen (mits toestemming Kwintes) x

Ramen in de woning

repareren en vervangen x

vervanging en reparatie omdat raam er uitgewaaid is x

onderhoud, reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk en het 

onderhoud van tochtprofielen x

Riolering reparatie na verzakking of vervanging na slijtage x

ontstoppen van rioleringen binnen en buiten x

ontstoppen van rioleringen binnen muren woning x

Ruiten normale glasschade aan de woning of berging x

glasschade ten gevolge van vernieling door derden x

glasschade algemene ruimtes x

lekkage dubbele beglazing x

Sanitair vervanging van sanitaire toestellen in het geval van slijtage,

ouderdom en verval x

vervanging of reparatie ten gevolge van al dan niet (opzettelijke) 

vernieling van sanitaire voorzieningen x

schoonmaken van wastafels en toiletpotten x

vervanging van kranen/uitlopen x

onderhoud en reparatie van kranen, doucheslang- en stang, 

handdouche, ophanging, spiegels, toiletzittingen etc. x

vervanging van stortbakken of stortbakonderdelen x

Sauswerk sausen en/of schilderen van plafonds, ook na eventuele 

herstelwerkzaamheden door de verhuurder x
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Schade onstaan van schade aan eigendommen van huurder t.g.v. lekkages x

onstaan aan eigendommen van verhuurder door onjuist gebruik van het 

gehuurde door huurder x

Schakelaars en stopcontactenzie elektrische installaties

Scharnieren zie hang- en sluitwerk

Schilderwerk alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimtes en aan de buitenzijde 

van de woning x

alle schilderwerk binnen de woning x

Schoorstenen repareren van schoorsteen x

vegen x

weghalen van vogelnesten x

Sleutels bijmaken van sleutels van de woning en bijbehorende ruimtes x

zoekgeraakte, kapotte of in het slot afgebroken sleutels* x

*(altijd via Kwintes)

sleutel uit liftschacht halen x

buitensluiting x

Stucwerk grote reparaties aan losszittend of gescheurd stuc- en tegelwerk 

groter dan 0,25m2 x

reparaties stuc- en tegelwerk door beschadigingen kleiner dan 0,25 m2 x

kitvoegen bij tegelwerk in de douche x

 overige kitvoegen bij tegelwerk x

 schoonmaken en kleine reparaties aan cementvoegen in tegels x

Tegels vervangen van ingeboorde en beschadigde wand- en vloertegels x

reparatie en vervanging van wand- en vloertegels na loslaten

door ouderdom x

Telefoonaansluiting aansluitpunt x

Timmerwerken onderhoud en reparatie bij normaal gebruik x

onderhoud en reparatie van zelf aangebracht timmerwerk* 

*(ook bij overname) x

Trappen onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimtes x

reparatie aan binnentrappen als gevolg van slijtage/verval x

onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerkingen x

Tuinen inrichting/onderhoud van privé tuinen, zoals snoeien van bomen, 

struiken, planten etc. x

ophogen van privé tuinen voor en achter x

groenvoorziening/onderhoud van gemeenschappelijke tuinen *

*(indien in servicekosten) x

levering van zand en grond (door gemeente, min. verzakking van 15 cm) x
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Vensterbanken onderhoud en reparatie van vensterbanken x

vervanging van vensterbanken behorende tot het gehuurde ten 

gevolge van slijtage, verval x

Ventilatie onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie x

reparatie aan ventilatiekanalen x

onderhoud aan ontluchtingsroosters incl. schoonhouden van 

eventuele filters x

reparatie of vervanging van ontluchtingsroosters x

schoonhouden ventielen x

vervangen van ventielen x

Vlizotrap onderhoud en reparatie vlizotrap x

Vloerafwerking reparatie aan losliggende cementdek- en  tegelvloeren die tot  

het gehuurde behoren x

reparaties aan de vloer als gevolg van beschadiging of breuk 

vloerafwerking aangebracht door huurder of is overgenomen van

vorige huurder x

egalisatie van de vloer voor bijv. linoleum leggen x

Vloerbedekking plavuizen, parket, laminaat en kurkvloeren

onderhoud en reparatie x

harde vloerbedekking enkel toegestaan na toestemming van Kwintes

Vloeren reparatie aan vergane vloerbalken x

reparaties en onderhoud aan vloeren in gemeenschappelijke ruimtes x

Wandafwerking door de huurder zelf aangebracht (granol, schroten etc.) x

   

Warmwatertoestellen indien behorend tot de woning

onderhoud en reparatie bij normaal gebruik van de boiler of combiketel x

herstel van boiler of combiketel door ondeskundig gebruik of

bij nalatigheid x

indien eigendom van de huurder of gehuurd bij een ander bedrijf

onderhoud, reparatie of vervangen x

   

Waterleidingen onderhoud en reparatie van warm- en koud waterleidingen x

reparaties aan warm- en koudwaterleidingen als gevolg van 

bevriezing of vernieling x

ontdooien van bevroren waterleidingen x

onderhoud/reparatie aan door bewoners zelf aangebrachte

binnen- en/of buitenleidingen x

schilderen van leidingen x

  

Windhaken reparatie of vervanging x

   

Zonweringen onderhoud, reparatie en vervanging (tenzij bij huur inbegrepen) x

zonwering alleen op zuidzijde van de woning
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