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Nijmegen, april 2005/ januari 2011

Inleiding

Mensen willen hun woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die
wensen kunnen heel uiteenlopend zijn: uitbreiding van de keuken, een nieuwe badkamer, een
dakraam of een schuurtje in de tuin. Huurders zijn wat dat betreft niet anders dan mensen met een
eigen woning.
Omdat de woning eigendom is van de woningbouwstichting, is het niet mogelijk om zomaar op
eigen houtje de woning te veranderen.
Er zijn regels waaraan u zich moet houden. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. We kunnen het immers
niet maken om nieuwe huurders met voorzieningen op te zadelen die niet deugen of slecht zijn
aangebracht. Het is ook in het belang van WBS. De Gemeenschap dat de woningen in goede staat
verkeren: we willen ze immers zo lang mogelijk – en steeds opnieuw – kunnen verhuren.
In deze folder staat het beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen (kortweg ZAV-beleid genoemd)
beschreven. In de lijst met de meest voorkomende zelf aangebrachte voorzieningen staat
aangegeven welke voorziening-en geaccepteerd worden en welke niet.
Belangrijk is dat vooraf met WBS. De Gemeenschap wordt overlegd. Breng ons schriftelijk op de
hoogte van uw plannen zodat wij mee kunnen denken en u kunnen adviseren. Wij weten wat u
gaat doen en u weet of het is toegestaan.
Als er een bijvoorbeeld een bouwvergunning aangevraagd moet worden bij de gemeente, willen wij
graag eerst de bouwtekeningen beoordelen op de door ons gestelde kwaliteitseisen. Ook de buren
mogen geen overlast of bezwaren hebben tegen uw plannen. Het verbouwingsplan moet dan ook
met de buren besproken zijn en door hen voor akkoord ondertekend.
Belangrijk is dat de veiligheid en technische kwaliteit worden gewaarborgd. Als u gaat verhuizen
moet de woning in goede staat worden achtergelaten.
In het ZAV-beleid wordt uitgewerkt hoe de woningbouwstichting omgaat met de door de huurder
aangebrachte of aan te brengen „onroerende‟ veranderingen in of aan de huurwoning.
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Verschillende categorieën ZAV's

U moet een verandering altijd schriftelijk aanvragen.
Uitgangspunt is dat u altijd van de Woningbouwstichting toestemming moet hebben indien u een
ingrijpende verandering wil doorvoeren. Om teleurstelling achteraf te voorkomen, is het aan te
raden om in gevallen van twijfel niet te schromen en vooraf advies in te winnen.
U krijgt dan ook kosteloos advies over de te gebruiken materialen en wijze waarop de door u
gewenste zaken het beste kunnen worden uitgevoerd.

Categorie 1

ZAV waarvoor geen toestemming wordt verleend

Hierbij gaat het om veranderingen die niet door de woningbouwstichting worden geaccepteerd en
dus niet mogen worden aangebracht. Wordt de verandering toch aangebracht dan moet bij vertrek
of tussentijds bij constatering de verandering ongedaan worden gemaakt.
Er wordt geen toestemming verleend omdat de verandering niet voldoet aan het Bouwbesluit, de
veiligheidsvoorschriften, de verhuurbaarheid in geding komt, er blijvende schade aan de woning
ontstaat of leidt tot waardedaling van de woning.
Categorie 2

ZAV waarvoor toestemming verplicht is

De woningbouwstichting geeft toestemming de verandering uit te voeren of uit te laten voeren. In
de toestemming staat of de verandering bij het einde van de huur onge-daan moet worden
gemaakt, overgenomen wordt door de woningbouwstichting of overgenomen kan worden door de
nieuwe huurder.
De verandering die bij de woningbouwstichting vooraf moeten worden aangevraagd, worden door
ons begeleid. Dat houdt onder andere in, dat wij u adviseren over de manier waarop u bepaalde
werkzaamheden het beste kunt uitvoeren en welke materialen u daarvoor het beste kunt
gebruiken. Voor de uitvoering blijft u zelf verantwoordelijk.
LET WEL: Als een voorziening tot categorie 2 behoort, wil dat niet zeggen dat u meteen aan de
slag kunt. U moet altijd eerst schriftelijk toestemming hebben van de woningbouwstichting.

Categorie 3

ZAV waarvoor geen toestemming nodig is

De verandering kan worden aangebracht en hoeft niet te worden aangevraagd. Als u gaat
verhuizen mag de verandering in de woning achterblijven mits de verandering conform de
voorschriften is aangebracht en er geen schade aan is ontstaan.
U krijgt hiervoor geen vergoeding.
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Een verandering: hoe gaat u te werk

We hebben een standaardprocedure voor zelf aangebrachte voorzieningen. Als u zich houdt aan
de volgende stappen, voorkomt u dat u straks voor onaangename verrassingen komt te staan.
Achter in het boekje staat de ZAV-lijst, die u hierbij nodig heeft. Let op: Deze lijst is niet meer dan
een leidraad. De beoordeling van elke verandering die u gaat aanbrengen, zien wij als maatwerk.
Ons advies aan u is dan ook: neem altijd vooraf contact op met de woningbouwstichting voordat u
gaat veranderen. Wij kiezen voor een individuele aanpak.

Staat uw voorziening in de lijst onder categorie 1 ?
Nee
Ja

De voorziening moet u bij mutatie verwijderen.

Staat uw voorziening in de lijst onder categorie 3 ?
Nee
Ja

Deze voorziening mag u aanbrengen zonder aan te
vragen.

Staat uw voorziening in de lijst onder categorie 2 ?
Ja
Nee

Uw voorziening komt niet voor op de lijst; neem
contact op met de woningbouwstichting.

Heeft u de voorziening aangevraagd en eventuele
schetsen of tekening toegevoegd?
Ja
Nee
Nee
Ja

Vraag de voorziening aan en voeg schetsen en
tekening toe.

Beoordeling
Uw aanvraag wordt op verschillende punten beoordeeld. De voorgestelde verandering moet voldoen aan een aantal
bouwtechnische, onderhoudstechnische en verhuurtechnische eisen. Tevens zal de verandering aan bouwtechnische
voorschriften van de overheid (Bouwbesluit) moeten voldoen. Het komt erop neer dat de voorziening deugdelijk en goed
te onder-houden moet zijn. En verder mag de verhuurbaarheid van de woning niet in gevaar worden gebracht.

Beslissing van de woningbouwstichting
U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van onze beslissing.

de voorwaarden waaronder de voorziening kan worden aangebracht;

wat er gebeurt als u gaat verhuizen.

Uw eigen beslissing
Als u de beslissing van de woningbouwstichting binnen hebt, kunt u natuurlijk nog beslissen de voorziening niet aan te
brengen. U stuurt dan de verklaring van de woningbouwstichting niet ondertekend terug.

De uitvoering
* U bent als aanvrager tijdens en na de uitvoering verantwoordelijk en aansprakelijk voor de risico‟s en (gevolg)schade
van de ZAV. Woningbouwstichting De Gemeenschap kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
* De werkzaamheden dienen conform het “Bouwbesluit” te worden uitgevoerd.
* Van de werkzaamheden aan gas-, water- en elektrainstallatie dient bij de keuring een keuringsrapport overlegd te
worden van een erkend Waarborg-Installateur.
* U dient het tijdstip van aanvang aan de woningbouwstichting door te geven, de oplevering moet u schriftelijk melden.
* De woningbouwstichting behoudt zich het recht voor om bij geconstateerd gevaar of dreigende situatie‟s de werkzaamheden te laten stoppen.
* Indien de werkzaamheden niet overeenkomstig de voorwaarden worden uitgevoerd, dan kan de Woningbouwstichting,
na aanzegging, het werk stop laten zetten of laten herstellen op kosten van de aanvrager.
* Vrijgekomen puin en bouwafval dient u zelf af te voeren naar de hiervoor bedoelde stortplaatsen.
* Ons advies aan u is: laat de werkzaamheden altijd door een NVOB-aannemer uitvoeren.
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Zolang u huurder bent van de woning moet u zelf het onderhoud aan de verandering uitvoeren.
Tevens blijft u verantwoordelijk voor de gevolgen van de verandering op het gebied van
verzekering, belasting en aansprakelijkheid.

Wat gebeurt er als u gaat verhuizen
Als u gaat verhuizen moet u de woning 'in goede staat' opleveren. Door u zelf aangebrachte
voorzieningen worden altijd beoordeeld op hun kwaliteit en hun onderhoudstoestand. In bepaalde
gevallen bestaat de mogelijkheid dat de woningbouwstichting een vergoeding geeft voor de door u
zelf aangebrachte verandering(en), mits deze voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Voorzieningen
waarvoor de woningbouwstichting géén toestemming heeft gegeven (categorie 1), niet
acceptabele veranderingen en alle overige afgekeurde veranderingen moet u verwijderen. Doet u
dat niet dan worden de veranderingen door WBS. De Gemeenschap verwijderd en de kosten
worden op u verhaald.

De ZAV-lijst
In de hierna volgende ZAV-lijst treft u een groot aantal voorzieningen aan die u mogelijk zelf zou
willen aanbrengen aan uw woning.
Categorie 1
mag
niet

TERREIN EN TUIN
Vrijstaand tuinhuisje / tuinkast (achterzijde)
Bomen / struiken / hagen, mits bomen min. 2 m van gevel en erfafscheiding zijn geplaatst en de buren er geen overlast van hebben
Extra bestrating of sierbestrating
Afdakjes / dakgoot / luifel / schuttingen

INDELING VAN DE WONING
Verwijderen / plaatsen van wanden
Vlizotrap aanbrengen / verwijderen
Verwijderen vaste kasten
Verwijderen van schoorsteen (inpandig)
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Categorie 3
mag
niet aanvragen






GEVEL / DAK
Schotelantennes / antennes
Dakraam
Gevelaanpassingen / ramen / deuren
Inbraakwerend hang- en sluitwerk (conform materiaallijst WBSG)
Aan- / uitbouw woning
Rolluik / zonwering (seniorencomplexen)
INSTALLATIES
(Ver)plaatsen radiator(en) (conform materiaallijst WBSG)
Gevelkachel
Thermostaatkraan cv (conform materiaallijst WBSG)
Buitenkraan
Aanbrengen mechanische ventilatie
Wasem- / afzuigkap
Wijzigingen gas-, water- en elektrische installatie

Categorie 2
mag
wel aanvragen
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Categorie 1
mag
niet

INRICHTING VAN DE WONING
Steenstrips / sierpleister meer dan 3 mm
Sierpleister / granol minder dan 2 mm
Gipsplaten plafond
Aanpassen schoorsteen / schouw
PVC schrootjes / PVC strips
Binnendeuren vervangen
Verwijderen van dorpels
Dichtmaken van deuren
Afwijkend hang- en sluitwerk (conform materiaallijst WBSG)
Tempex wand- of plafondtegels
Houten wand- / plafondbetimmeringen
Plavuizen / tegels / parket (eengezinswoningen)
Plavuizen / tegels / parket (gestapelde woningen)
Vensterbanken aanbrengen / aanpassen
Wand- en vloertegels aanbrengen / vervangen
Extra wastafel
Schappen in vaste kasten
Binnenschilderwerk hout / steen
Open haard / rookgaskanalen

Categorie 3
mag
niet aanvragen





















KEUKEN
Plaatsen nieuwe keuken
Aanpassen bestaand aanrechtblok
Inbouwapparatuur





BADKAMER EN TOILETRUIMTE
Accessoires aanbrengen
Vervangen toiletbril
Vervangen douchekop
Vervangen toiletpot / reservoir / fonteintje
Vernieuwen badkamer (alleen die niet door WBSG zijn gerenoveerd)
Plaatsen thermostatische kranen (conform materiaallijst WBSG)
Plaatsen douchecabine
Plaatsen ligbad
Aanbrengen wastafel / fonteintje
de
Aanbrengen 2 toilet












GAS / WATER / ELEKTRA
Afwijkend schakelmateriaal / dimmers (conform materiaallijst WBSG)
Extra groepen
Wasmachineaansluiting
Buitenverlichting aanbrengen
Aanbrengen elektra in bergingen e.d.
Aanleggen / verplaatsen gasleiding
ISOLATIE
Voorzetramen binnenzijde
Voorzetramen buitenzijde
Leidingisolatie, kruipruimte e.d.
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mag
wel aanvragen
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OVERZICHT BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Openingstijden kantoor:

alle werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur

Correspondentieadres

Postbus 1071

6501 BB Nijmegen

Bezoekadres

Curaçaoweg 1

6524 ST Nijmegen

Telefoon

024 – 381 78 00

Fax

024 – 381 78 18

E-mail

info@wbsg.nl

Internet

www.wbsg.nl

Technisch Beheer

024 – 381 78 10

Buiten kantoortijd kunt u voor noodgevallen
eveneens op dit nummer terecht

024 – 381 23 63

Bemiddeling dienstverlening

0800 – 023 01 80

Voor abonnees

Romijnders

024 – 648 82 22

Storingen m.b.t. cv en warm water

Animo

024 – 323 43 63

Verstoppingen

We - Com

024 – 675 11 52

Verstoppingen

Seuren

024 – 323 10 10

Glassschades (24 uurs-dienst)

0800 – 05 13

Storingen aan gas, electriciteit en water

0900 – 08 08

Service

UPC

0900 – 15 80

Kabel

Gemeente Nijmegen

024 – 329 91 11

Bel- en Herstellijn

024 – 329 23 29

Gerust Thuis

Nuon

024 – 371 60 54

Klantenservice

024 – 371 60 26

Grofvuilservice

Bureau Toezicht

024 – 329 97 27

Milieu Politie

WMO

024 – 382 08 20

Aanvraag woningaanpassing

WVG

024 – 329 80 14

Wet Voorzieningen Gehandicapten

DAR

ALGEMEEN ALARMNUMMER

112

Uitsluitend voor ongevallen en spoedgevallen

In niet levensbedreigende situatie‟s:
Ambulance

024 – 322 22 22

Brandweer

024 – 355 55 55

Politie

0900 – 88 44

GGD

024 – 329 72 97
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