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U wilt zich thuis voelen in uw woning. De een droomt van een 
nieuwe keuken, de ander van een laminaatvloer. Woningbouw-
vereniging Reeuwijk geeft u graag de ruimte om van uw huurhuis 
uw eigen thuis te maken. Daarom kan er heel veel, maar ga niet 
verbouwen, zonder onze toestemming. Wij willen er namelijk 
ook voor zorgen dat uw woning betaalbaar en goed verhuurbaar 
blijft, daarom zijn er wel voorwaarden en kan niet alles. In deze 
folder geven wij hierover uitleg. Verderop vindt u een overzicht 
van de meest voorkomende veranderingen met daarbij de moge-
lijkheden en eventuele voorwaarden.

Onze uitgangspunten
Binnen in de woning mag (bijna) alles. Voor alle zaken die eenvou-
dig en zonder de woning te beschadigen kunnen worden verwij-
derd heeft u géén toestemming nodig. Voor alle overige verande-
ringen moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen. Voor een 
verandering aan de buitenkant van de woning heeft u altijd toe-
stemming nodig. 

Toestemming vragen
Voor een aantal veranderingen heeft u dus toestemming van ons 
nodig. Wij adviseren u graag. U kunt pas met de verandering begin-
nen als u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen. Wij laten 
u dan ook weten of u de verandering, als u verhuist, weer moet 
weghalen. 
Om toestemming te vragen kunt u gebruik maken van een speciaal 
aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website. Na 
goedkeuring van uw aanvraag krijgt u schriftelijk toestemming met 
daarbij vermeld wat de eisen zijn waaraan de aanpassing moet vol-
doen.

Algemene voorwaarden en specifieke eisen
De verandering moet aan bepaalde voorwaarden en kwaliteitseisen 
voldoen. De voorwaarden die altijd gelden, zijn:
• U financiert zelf de verandering en u zorgt zelf voor het onder-

houd hiervan (denk ook aan het verzekeren van de verande-
ring in uw inboedelverzekering).

• U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten en risico’s, die 
voortkomen uit de verandering.

• De verandering is veilig voor uzelf en uw omgeving en ge-
maakt van goede materialen en netjes afgewerkt.

• De verandering voldoet aan de wettelijke eisen van o.a. de ge-
meente, energiebedrijf en brandweer. De verandering leidt 
niet tot schade aan de woning.

• De verandering en het gebruik ervan leveren geen hinder of 
overlast op voor omwonenden.

• De veranderingen aan elektrische- en gasinstallaties zijn door 
een erkend installateur goedgekeurd.

Behalve deze genoemde voorwaarden gelden er voor bepaalde 
veranderingen specifieke voorschriften en eisen, waarover wij u 
informeren in onze toestemmingsbrief.

Mag de verandering blijven zitten, als u gaat verhuizen ?
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. 
• U neemt de verandering mee, voorwaarde is wel dat u de wo-

ning oplevert in een, naar ons oordeel, goede staat.
• Ja, als de verandering voldoen aan de geldende voorwaarden. 
Voldoet de verandering niet (meer) aan de voorwaarden: dan moet 
u de verandering ongedaan maken. 

Overname
De volgende huurder mag de verandering overnemen, mits wij 
hiervoor toestemming geven.
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Vergoeding
In sommige situaties kunt u van Woningbouwvereniging Reeuwijk 
een vergoeding krijgen van een door u aangebrachte verandering 
wanneer u gaat verhuizen. De voorwaarden, zoals overleggen van 
een originele nota,  hoort  u gelijktijdig met de toestemming van de 
verandering. Wij hanteren de volgende afschrijvingstermijnen: 

AFWERKING TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE TOE-
STEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Vloerafwerking plavuizen 
grondgebonden woning 
aanbrengen

X

Vloerafwerking: harde 
vloer-bedekking 
appartement aanbrengen

X

Wandafwerking  (tegels) 
badkamer/toilet  
aanbrengen of uitbreiden

X Voldoende( >1m2) 
reservetegels aanwezig

Wandafwerking
(granol/sierpleister) 
overige ruimten 
aanbrengen

X Uitsluitend korrelgrootte 
maximaal 2 millimeter 
(fijne structuur)

Wandafwerking 
(steens-trips/schroten) 
overige ruimten 
aanbrengen

x Verwijderen aan einde 
van de 
huurovereenkomst

Plafondafwerking 
(schroten granol/
sierpleister) aanbrengen

X Geen kunststof  
Uitsluitend korrelgrootte 
maximaal 2 millimeter 
(fijne structuur)

Trapafwerking 
aanbrengen

X

Vensterbank aanbrengen X Verwijderen aan einde 
van de huurovereen-
komst

OVERZICHT VAN VEEL VOORKOMENDE VERANDERINGEN
Staat de door u gewenste verandering niet vermeld, neem dan contact met ons op. 
Daar waar WBVR staat wordt Woningbouwvereniging Reeuwijk bedoeld.

TERMIJN VAN AANBRENGEN 
VERANDERING

VERGOEDINGS-
PERCENTAGE

tot 1 jaar 90 %

1 - 2 jaar 80 %

2 - 3 jaar 70 %

3 - 4 jaar 60 %

4 - 5 jaar 50 %

5 - 6 jaar 40 %

6 - 7 jaar 30 %

7 - 8 jaar 20 %

8 - 9 jaar 10 %

9 - 10 jaar   5 %
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ALGEMEEN TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE TOE-
STEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Aanbouw - aanbrengen X

Bijgebouw aanbrengen 
vrijstaand van de woning 

https://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/
bouwregelgeving/docu-
menten/brochures/
2018/07/01/vergun-
ningvrij-bouwen-bijbeho-
rend-bouwwerk

X <= 9m2 en niet hoger 
dan de hoogte van het 
bij de woning behorende 
bijgebouw (berging)

Erfscheiding aanbrengen 
conform 
publieksbrochure  

https://www.rijksover-
heid.nl/documenten/
brochures/2010/07/20/
erf-en-perceelafschei-
dingen

X Los houden van de 
bebouwing (i.v.m. zetting 
van de erfscheiding)

Bomen verwijderen

http://decentrale.
regelgeving. overheid.nl/
cvdr/Images/Bodegra-
ven-Reeuwijk/i173259.
pdf

X Met uitzondering van 
beschermde bomen.

Parkeerplaats 
aanbrengen in voortuin 
t.b.v. auto e.d.

X Tenzij bij deze woningen 
een gemeentelijke 
verplichting van 
toepassing is.

Parkeerplaats
aanbrengen in 
zij- en/of achtertuin

X Voldoen aan wettelijke 
en gemeentelijke 
voorwaarden
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BADKAMER, TOILET TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Ligbad aanbrengen X

Wastafel, fontein aan-
brengen of vervangen

X

Closetpot vervangen of 
tweede aanbrengen

X Bij aanbrengen geldt 
ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Douchebak/douche-
cabine aanbrengen

X

Aansluiting wasdroger X Gekeurd door erkend 
installateur

DAK TOEGESTAAN, SCHRIF-
TELIJKE TOESTEMMING 
VEREIST

TOEGESTAAN, SCHRIF-
TELIJKE TOESTEMMING 
NIET NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE VOOR-
WAARDEN

Dakkapel aanbrengen X Tenzij dit passend is bij 
woningtype conform 
SVB van WBVR

Dakraam aanbrengen X Ontwerp en 
uitvoering in overleg met 
WBVR

Zonnepanelen 
aanbrengen

X

Antenne (schotel) X
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DEUREN TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VEREIST

TOEGESTAAN,
 SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Binnendeur / dorpel 
vervangen

X

Buitendeur schilderen of 
vervangen

X

Kattenluik in buitendeur 
aanbrengen

X

Spion in buitendeur 
aanbrengen

X

Inbraakwerend hang- en 
sluitwerk aanbrengen

X

Briefplaat / deurbel 
/ naamplaatje grond-
gebonden woning 
vervangen

X

Naambordje 
appartement vervangen

X Wordt bij mutatie
geregeld door WBVR

ELECTRA, GAS, WATER TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Wandcontactdozen en 
schakelmateriaal
 (dimmers) vervangen of 
uitbreiden

X Goedgekeurd door 
erkend installateur

Groepenkast uitbreiden X Goedgekeurd door 
erkend installateur

Electra (verlichting) 
berging aanbrengen

X Goedgekeurd door 
erkend installateur

Electra (verlichting) 
tuin aanbrengen

X Goedgekeurd door 
erkend installateur

Airco unit (buiten)  
aanbrengen

X

Gasleiding aanpassen X

Watertappunt buiten
aanbrengen

X Vorstvrij aanleggen
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INDELING / 
PLATTEGROND

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Binnenwand niet 
dragend verwijderen of 
verplaatsen

X Bij einde huurovereen-
komst terugplaatsen

Kastenwand niet dragend 
verwijderen

X Bij einde huurovereen-
komst geluidsisolerende 
wand terugplaatsen

Binnenwand plaatsen X

Binnenwand niet 
dragend doorbreken 
toog maken

X Bij einde huurovereen-
komst in oorspronkelijke 
staat terugbrengen

Binnenkozijn 
verwijderen t.b.v. het 
dichten of verplaatsen 
van een doorgang

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Dragende wand 
verwijderen

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Vaste trap naar zolder
aanbrengen

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Schoorsteen 
verwijderen

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Badkamer verplaatsen
afhankelijk van 
woningtype

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

GEVEL TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Zonwering / rolluiken / 
screens aanbrengen

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR
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INSTALLATIE TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE TOE-
STEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

CV installatie 
aanbrengen

X Uitvoering altijd door 
WBVR

Close-in boiler 
aanbrengen

X Goedgekeurd door 
erkend installateur

Thermostaatkraan op 
radiator aanbrengen

X

Thermostaat (CV) 
vervangen

X Oorspronkelijke thermo-
staat in bewaring houden

Radiator (extra) 
aanbrengen

X

Radiator vervangen X Capaciteit gelijkwaardig 
aan oorspronkelijke

Mechanische ventilatie 
(hieronder valt ook een 
badkamer- of toiletventi-
lator) aanbrengen

X Goedgekeurd door 
erkend installateur

KEUKEN TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE TOE-
STEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Keuken wijzigen X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Keuken vervangen X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Inbouwapparatuur 
aanbrengen

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Afzuigkap aanbrengen X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

Vaatwasser aansluiting 
aanbrengen

X Ontwerp en uitvoering in 
overleg met WBVR

ISOLATIE TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE TOE-
STEMMING VEREIST

TOEGESTAAN, 
SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING NIET 
NODIG

NIET TOEGESTAAN AANVULLENDE 
VOORWAARDEN

Dubbelglas aanbrengen X Voorzien van 
ventilatieroosters

Dak-, vloer- en spouw-
muurisolatie aanbrengen

X



Reeuwijk, juni 2019: Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kantooradres
Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  Reeuwijk

Postadres
Postbus 4
2810 AA  Reeuwijk

Website www.wbvreeuwijk.nl
E-mail info@wbvreeuwijk.nl
Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden kantoor:
08.00 - 12.30 uur of op afspraak
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