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Inleiding
Veel bewoners willen de huurwoning aanpassen aan hun
eigen wensen. Habeko wonen staat daar in principe positief
tegenover, want een bewoner die naar zijn zin woont, zal
over het algemeen goed voor de woning zorgen. Als eigenaar van de woning hebben wij daar uiteraard belang bij.
Wij hebben echter niet alleen te maken met u als huidige
bewoner, maar ook met een toekomstige bewoner. Het kan
gebeuren dat bewoners een huurwoning zo aan hun
persoonlijke smaak aanpassen, dat wanneer zij verhuizen
de woning alleen tegen hoge kosten weer voor volgende
bewoners acceptabel te maken is. Daarom is de verhuurbaarheid voor ons een belangrijk criterium om een
verandering wel of niet toe te staan. Daarnaast hebben wij
rekening te houden met wettelijke bepalingen als het gaat
om redelijke door de bewoner aangebrachte veranderingen.
In deze brochure leest u meer over wat wel en niet kan
wanneer u uw woning wilt veranderen en welke voorwaarden hierop van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst
deze brochure aandachtig te lezen, alvorens u begint met
klussen. Heeft u na het lezen nog vragen, kunt u altijd
contact opnemen met de Technische Dienst van Habeko
wonen.
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Klussen in/aan en rondom uw
woning in overleg met Habeko wonen

uitvoeren van de klus. Na het indienen van het formulier
ontvangt u binnen drie weken de bevestiging of u wel of
niet mag starten met de klus. Naast wel of geen toestemming kent Habeko wonen ook een voorlopige toestemming
en een tijdelijke toestemming.

Aan het uitvoeren van aanpassingen of wijzigingen is een
aantal voorwaarden verbonden. Wij willen hiermee voorkomen dat een toekomstige bewoner de dupe wordt van een
slecht uitgevoerde klus. Bovendien is het van belang dat de
woning verhuurbaar blijft.

Het kan zijn dat u een voorlopige toestemming krijgt om te
starten met de klus. Dit betekent dat na het afronden van
de klus nog een controle plaatsvindt door Habeko wonen.
De wijze van uitvoering zal dan bepalend zijn of u hiervoor
definitief goedkeuring krijgt. En definitieve goedkeuring
betekent weer dat u bij het beëindigen van de huurovereenkomst de verandering niet ongedaan hoeft te
maken.

Het is dan ook verstandig dat u zich eerst goed laat informeren door Habeko wonen over de “spelregels” voordat u
aan de slag gaat. Vraag vervolgens toestemming aan om
de verandering te mogen uitvoeren. Zo weet u exact waar u
aan toe bent in geval u de woning verlaat. Toestemming
vragen kunt u door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen Dit is verkrijgbaar bij de afdeling
Technische Zaken van Habeko wonen.

Het kan ook zijn dat Habeko wonen u voor een verandering
een tijdelijke toestemming verstrekt. Dit houdt in dat u bij
het beëindigen van de huurovereenkomst de verandering
wel ongedaan moet maken en het geheel in de verkregen
(oorspronkelijke) staat dient terug te brengen.

Aan de hand van uw gegevens op het aanvraagformulier
beoordeelt Habeko wonen of u toestemming krijgt voor het

De veranderingen in/aan en rondom uw woning

Welke beoordelingscriteria worden
gehanteerd?

Het nieuwe ZAV-beleid van Habeko wonen geeft meer
duidelijkheid over het uitvoeren van klussen in en om
de woning. In deze brochure vindt u een compleet overzicht van de meest voorkomende aanpassingen dan wel
wijzigingen die betrekking hebben op uw woning (zie
vanaf pagina 8 Klusoverzicht).

U vult het aanvraagformulier in waarop u beschrijft
welke aanpassingen u wilt doorvoeren in uw woning.
Habeko wonen beoordeelt dit formulier, waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:
•Dat de bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde op
peil blijft;
•dat de veiligheid met betrekking tot de constructie van de
woning, toepassen van brandwerende materialen, vluchtwegen en dergelijke blijft gewaarborgd;
•dat de verhuurbaarheid niet in ongunstige zin wordt
beïnvloed;
•dat de verandering niet in strijd is met het bouwbesluit
en plaatselijke voorschriften van de gemeente alsmede
met de eisen van de brandweer en het energiebedrijf;
•dat er geen vermindering optreedt van het puntentotaal
van de woningwaardering;
•dat de bereikbaarheid van de individuele wooneenheden
gewaarborgd blijft;
•dat geen overlast wordt bezorgd aan de direct omwonenden;
•of het noodzakelijk is dat de bewoner een verzekering
afsluit voor de verandering, dit in verband met eventuele
schade veroorzaakt aan goederen van derden;
•dat het onderhoud aan verandering wordt beperkt door
toepassing van onderhoudsarme materialen.

Een selectie van de meest voorkomende veranderingen:
•Het uitbreiden of wijzigen van de bestaande elektrische
installatie door middel van wandcontactdozen, schakelaars, verlichting berging, buitenverlichting en dergelijke;
•het aanbrengen van dakramen of dakvensters;
•het aanbrengen van hang- en sluitwerk ten behoeve van
inbraakpreventie;
•het leggen van plavuizen, laminaat, parket of kurk op
vloeren bij niet-gestapelde woningen;
•het aanbrengen van granol, sierpleister, structuurverven
op wanden;
•het plaatsen van een nieuwe, luxe keuken, eventueel
voorzien van inbouwapparatuur;
•het veranderen van de douche- of toiletruimte;
•het plaatsen van een tuinafscheiding;
•het oprichten van opstallen in de achtertuin;
•het aanleggen van een centrale verwarmingsinstallatie;
•het plaatsen van een vaste trap naar zolder.
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Wie is verantwoordelijk
voor het onderhoud?

Om welke spelregels gaat het?
Voor de klussen in het Klusoverzicht zijn spelregels opgesteld.
Het zijn de richtlijnen en soms voorwaarden die Habeko
wonen heeft opgesteld om de bouwtechnische staat, de
veiligheid, het onderhoud en de verhuurbaarheid van de
woning te garanderen. Daarnaast is een aantal algemene
voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden gelden
in principe voor alle woningaanpassingen.

Als verhuurder is Habeko wonen verantwoordelijk voor het
onderhoud van een groot aantal zaken met betrekking tot uw
huurwoning. Ook de veranderingen die u zelf heeft aangebracht moeten worden onderhouden. Dit onderhoud komt
voor rekening van de bewoner.
Alleen na mutaties bestaat de mogelijkheid dat het onderhoud overgaat naar Habeko wonen. Zie hiervoor ook het
Klusoverzicht. Het is mogelijk dat Habeko wonen, overeenkomstig de kwaliteitseisen en voorwaarden met betrekking tot
deze verandering, het onderhoud voor haar rekening neemt.
Dit betekent in een aantal gevallen dat Habeko wonen
reparaties en onderhoud uitvoert of dat bij vervanging op
standaard niveau voorzieningen worden teruggebracht.
Bijvoorbeeld: wanneer de luxe keuken in uw woning
vervangen moet worden zal Habeko wonen hiervoor een
standaard keukenblok terugplaatsen.

De algemene voorwaarden maken deel uit van “Spelregels
Zelf Aanbrengen van Veranderingen” en ontvangt u tegelijk
met het aanvraagformulier.

Vergoedingen
Habeko wonen verstrekt in een aantal gevallen vergoedingen.
Dit betreft bij mutatie het overnemen van:
A. een c.v. installatie;
B. isolerende beglazing;
C. een dakvenster;
D. een vaste trap;
E. een 2e toilet op een andere verdieping dan het standaard
toilet.

De kluswijzer en daaraan verbonden
kwaliteitseisen
Voor de meest voorkomende klussen heeft Habeko wonen een
kluswijzer met kwaliteitseisen opgesteld. De kluswijzer geeft
doe-het-zelf tips voor het juist uitvoeren van de veranderingen, die u wilt doorvoeren. Samen met de gebruiksaanwijzing
van de leverancier is de kluswijzer een prima hulpmiddel om
mee aan de slag te gaan.

De uitgangspunten voor de berekening van de hoogte van de
vergoeding zijn opgenomen in de “Spelregels Zelf Aanbrengen
van Veranderingen”. Daarnaast hanteert Habeko wonen een
vergoedingsregeling met betrekking tot een bijdrage voor
vloer- en wandtegels in de douche- of toiletruimte en keukenelement. Deze vergoeding wordt alleen beschikbaar gesteld
nadat de opzichter van Habeko wonen heeft geconstateerd
dat vervanging noodzakelijk is. Een en ander wordt schriftelijk
door Habeko wonen aan u medegedeeld. Achteraf verstrekken
van vergoedingen wordt niet gedaan. De kosten voor het
klussen komen volledig voor rekening van de bewoner. Bij
mutatie kan een volgende bewoner nooit worden verplicht om
een overnamesom te betalen aan de vertrekkende bewoner.

Daarnaast heeft Habeko wonen kwaliteitseisen opgesteld
voor minder voorkomende klussen; zonder doe-het-zelf tips.
De kluswijzer met kwaliteitseis of alleen de kwaliteitseis zijn
verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Habeko wonen te
Hazerswoude-Dorp alsmede bij de steunpunten in Koudekerk
aan de Rijn en Benthuizen.

ZAV-beleid
Bij het verlaten van uw woning

Het nieuwe Zelf Aanbrengen van Veranderingen-beleid voor
huurwoningen van Habeko wonen is verruimt ten opzichte
van het oorspronkelijke beleid. De bewoner krijgt de vrijheid
om binnen de gestelde spelregels veranderingen in/aan of
rondom de woning aan te brengen.
Het nieuwe beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk
zullen regelmatig worden geëvalueerd. Indien wijzigingen
optreden in het huidige ZAV-beleid van Habeko wonen,
wordt u hiervan op de hoogte gebracht via het
Informatiebulletin.
Doet zich een wijziging voor in het beleid, dan geldt deze
niet voor bewoners die al toestemming hebben gekregen
voor een verandering. Voor hen blijft de ‘oude’ regelgeving
van kracht en de verandering hoeft niet te worden aangepast
aan de nieuwe spelregels. Om hierin eventuele onduidelijkheden te voorkomen zijn de kluswijzer en/of kwaliteitseis
voorzien van een datum en geldt de meest recente uitgave.

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst heeft u de
vrijheid om de zelf aangebrachte voorziening mee te
nemen, te verwijderen of te laten zitten. Voor een aantal
zaken, bijvoorbeeld wanneer u een berging, blokhut of
garage heeft gebouwd, dient u de aangebrachte voorziening bij het verlaten van de woning te verwijderen. Zie
hiervoor verder het Klusoverzicht.
Wanneer u een voorziening verwijdert, hetzij op eigen
initiatief, hetzij in opdracht van Habeko wonen, geldt dat u
een gelijkwaardige voorziening moet terugplaatsen.
U neemt bijvoorbeeld uw luxe keuken mee bij het verlaten
van de woning, dan wordt van u verwacht dat u een keuken
terugplaatst die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke
keuken.
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Geschillenregel

Klus niet opgenomen in Klusoverzicht?

Indien een verschil van mening ontstaat tussen de bewoner
en Habeko wonen over het wel of niet voldoen van de
spelregels, kan de bewoner zich wenden tot de klachtencommissie van Habeko wonen.

Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat u een klus of
verandering wilt uitvoeren die niet op het bijgaande
Klusoverzicht staat vermeld. In dat geval verzoeken wij u
contact op te nemen met de afdeling Technische Zaken van
Habeko wonen. Per geval wordt dan onderzocht in hoeverre er
wel of geen toestemming voor de klus zal worden verleend.

Starten met de klus
Wanneer u voornemens bent om aan de slag te gaan, kunt u
een gratis informatiepakket aanvragen van de betreffende
woningaanpassing die u wilt uitvoeren. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Technische Zaken van
Habeko wonen. Het telefoonnummer is 0172-583111.
Uiteraard kunt u het pakket ook ophalen op het hoofdkantoor
van Habeko wonen. Het adres is Dorpsstraat 48-50 te
Hazerswoude-Dorp.
Het gratis informatiepakket bestaat uit:
• De “Spelregels Zelf Aanbrengen van Veranderingen” van
Habeko wonen;
• een aanvraagformulier (voor elke klus dient de bewoner
een nieuw aanvraagformulier in te vullen);
• de kluswijzer (inclusief doe-het-zelf tips) met kwaliteitseis
of alleen de kwaliteitseis.
Het aanvragen van het bovenstaande informatiepakket is
geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Let wel: het invullen en inleveren van het aanvraagformulier is wel verplicht.
Dit formulier is ook los verkrijgbaar.

Klusoverzicht
Hierna treft u het Klusoverzicht aan: een overzicht van mogelijke aanpassingen in/aan en rondom uw woning. Staat op
het overzicht vermeld dat de verandering mag blijven zitten,
dan hoeft u bij het verlaten van de woning de verandering
niet ongedaan te maken. In een aantal gevallen staat dat u
bij mutatie de verandering kunt overdragen aan een volgende
bewoner. Let wel: de nieuwe bewoner is hiertoe niet verplicht.
Indien er geen overdracht plaatsvindt, dient u de verandering
te verwijderen en het geheel in de oorspronkelijke staat terug
te brengen. Daarnaast is in het overzicht aangegeven dat
bepaalde zaken bij het verlaten van de woning altijd verwijderd moeten worden. Ook hier geldt dat na het verwijderen
van de verandering het geheel in de oorspronkelijke staat
moet worden teruggebracht. Aan het uitvoeren van veranderingen zijn voorwaarden verbonden. Pas wanneer u deze voorwaarden opvolgt, mag u de verandering uitvoeren.
Onderstaand vindt u ook een verklaring van de gebruikte
codes in het Klusoverzicht, met per code een toelichting.

Verklaring codering:
(v)erhuurder

Bij mutatie van de woning worden deze
voorzieningen geaccepteerd door de verhuurder. Dit betekent
dat dan het onderhoud aan deze voorzieningen voor rekening
van de verhuurder komt.
(h)uurder

Bij mutatie van de woning worden deze
voorzieningen geaccepteerd door de verhuurder. Deze
voorzieningen zullen echter geen deel uitmaken van het
gehuurde en zijn dan ook in die zin niet opgenomen in de
huurprijs en het puntenwaarderingssysteem van de woning.
Dit betekent dat het onderhoud van deze voorzieningen ten
laste komt van de huurder. De huurder heeft de vrijheid om
het geheel bij vervanging in de oorspronkelijke staat terug te
brengen.
(s)tandaard
Het onderhoud aan deze voorzieningen
komt ten laste van de verhuurder. De verhuurder zal hieraan
op beperkt niveau onderhoud uitvoeren. In geval van noodzakelijke vervanging wordt door de verhuurder alleen op
standaard niveau voorzieningen teruggebracht. Voorbeeld
een luxe keuken wordt standaard vervangen door een
keukenelement met toebehoren die van oorsprong standaard
in de woning behoort.
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(a)cceptatie

Bij mutatie heeft de nieuwe huurder de
mogelijkheid deze voorziening te accepteren, de nieuwe huurder is dit echter niet verplicht. In geval de nieuwe huurder de
voorziening niet accepteert dient de oude huurder de
voorziening te verwijderen en het geheel in de verkregen
staat terug te brengen.
(a1)cceptatie
Het accepteren van deze voorziening
door de verhuurder is afhankelijk van het woningcomplex. Bij
het aanvragen voor toestemming van wijziging van deze voorziening zal verhuurder de huurder hierover schriftelijk
informeren of al dan niet toestemming zal worden verleend.
(a2)cceptatie

Het accepteren van deze voorziening bij
mutatie door de verhuurder is afhankelijk van het beleid dat
hiervoor door de verhuurder per wooncomplex is opgesteld.
De verhuurder zal bij schriftelijke toestemming de huurder
hierover informeren of bij mutatie deze voorziening al dan
niet zal worden geaccepteerd.

Indeling woning

v

verwijderen van niet-dragende wand(en)
plaatsen van een niet-dragende wand(en)
plaatsen toog daar waar een wand mag worden verwijderd
verwijderen van vaste kastruimte
aanbrengen sparing dragende wand
verwijderen van schoorsteenkanalen, mantel, etc.

h

s

a

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

a1
a1
a1

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja/1
ja/1
ja/1
ja/1
ja/2

v
a1
v

kwaliteitseis
aanwezig

ja/100

Niet toegestaan
• Verwijderen van dragende wanden m.b.t. gestapelde woningen.
• Geschikt maken van ruimten waarvan de draagconstructie het niet toelaat deze te gebruiken voor bewoning.
• Verwijderen van schoorstenen buitendaks.
• Verwijderen schoorsteen indien geen c.v. installatie aanwezig.

Inrichting woning

v

vervangen van binnendeuren en dorpels
plavuizen, vloertegels bij niet gestapelde woningen
parket, laminaat
aanbrengen van een lambrisering
plafondafwerking van een brandvertragend materiaal (b.v. gipsplaten)
granol, sierpleister, structuurverf en pasta
steenstrips, kunststrips, sierlijsten, schrootjes
plaatsen vaste trap naar zolder
kurkvloeren bij niet gestapelde woningen
aanbrengen verbrede vensterbanken
plaatsen openhaard, allesbrander, inclusief kanalen met vonkenvanger
aanbrengen van “vaste” kastenwanden
aanbrengen aftimmeringen op zolder, zoals knieschotten, vloeren, etc.

h

v

s

a

s
a
a
h

v
a
a
v
v
v

s
a
h

v

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ja
ja/nee
ja/nee
ja
ja
ja/nee
ja/nee
ja
ja
ja
ja/nee
ja
ja

ja/3
ja/4
ja/4
ja/4
ja/4
ja/5
ja/5
ja/6

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ja
ja

ja/7
ja/7

kwaliteitseis
aanwezig

ja/101
ja/102
ja/103
ja/104
ja/105

Niet toegestaan
• Plaatsen kattenluik.
• Aanbrengen van niet brandvertragende plafonds, zoals kunststof, hout, etc.
• Plaatsen openhaard, allesbrander, etc. bij gestapelde woningen.

Keuken(ruimte)

v

plaatsen van een luxe keuken of uitbreiden/veranderen bestaande keuken v
inbouw apparatuur (vaatwasser, koelkast, oven/kookplaat, afzuigkap, etc.)

Niet toegestaan
• Aanbrengen van kunststof en houten schroten.
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h

s

s
h

a

kwaliteitseis
aanwezig

Badkamer en toiletruimte

v

veranderen toiletruimte: andere toiletpot of fonteinbakje
veranderen bestaande voorz. in badkamer, zoals kranen, wastafel, etc.
2e toilet
plaatsen van een lig- of zitbad, douchebak
aanbrengen van wand- en vloertegels
aanbrengen van spiegels en planchet
plaatsen douchescherm

h

v
v
v

s

a

s
s
h

v

s
s
h

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja/8
ja/8
ja/8
ja/8
ja/8

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ja
ja
ja
ja
ja

ja/9
ja/9
ja/9
ja/9

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

kwaliteitseis
aanwezig

ja/106
ja/106

Niet toegestaan
• Verwijderen van standaard voorzieningen in de badkamer en toiletruimte.
• Samenvoegen van de badkamer en/of toiletruimte met andere vertrekken.

Gas, water en elektra

v

aanbrengen extra groepen of wasmachineaansluiting
aanbrengen buitenverlichting
aanleggen van elektra t.b.v. de berging en/of garage
wijzigen/uitbreiden wandcontactdozen en schakelaars
aanleggen van gasleiding, doorvoeren, etc. voor plaatsing gaskachel(s)

h

s

a

v
h
v
v
h

kwaliteitseis
aanwezig

ja/107

Niet toegestaan
• Aanleggen van waterleidingen naar niet verwarmde vertrekken buiten de woning.
• Verplaatsen van gas-, water- of elektriciteitsmeters.
• Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van meterkasten.

Installaties

v

h

s

a

v
v

aanbrengen van individuele c.v. installatie
plaatsen van extra radiatoren op de bestaande c.v. installatie
plaatsen close-in boiler
plaatsen thermostatische radiatorkranen
aanbrengen keuken/badgeiser
plaatsen van een gevelkachel
plaatsen van een buitenkraan (inclusief aftapkraan)
aanbrengen mechanische ventilatie (centraal)
aanbrengen losse afzuigkap, toiletventilator
aanleggen vloerverwarming
plaatsen klokthermostaat t.b.v. de c.v. verwarming

h
v
h
h
v
v
v
a
v

s

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

kwaliteitseis
aanwezig

ja/108
ja/109
ja/110
ja/111
ja/112
ja/113
ja/114
ja/115
ja/116
ja/117
ja/118

Niet toegestaan
• Het omtimmeren van radiatoren en het omkasten van het c.v. toestel en/of geiser met openverbranding.
• Aanbrengen van individuele afzuiginstallatie indien een gemeenschappelijke ventilatie aanwezig is.
• Aansluiten van elektrisch aangedreven afzuigunits op natuurlijke ontluchtingen en bestaande kanalen waarop een centrale
ventilatieunit is aangesloten.
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Isolatie/ventilatie

v

h

s

a

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ZAV

kwaliteitseis
aanwezig

Zelf Aanbrengen van Veranderingen
aanbrengen van isolerende beglazing
aanbrengen van dakisolatie aan de binnenkant van het dakbeschot
isoleren van c.v. en waterleidingen
het plaatsen van voorzetramen aan de binnenkant van de kozijnen

v
v
v

ja
ja
ja
ja

h

ja/119
ja/120
ja/121
ja/122

Niet toegestaan
• Aanbrengen van spouwmuur, gevel en vloerisolatie.
• Het plaatsen van voorzetramen aan de buitenzijde van de kozijnen.
• Het dichtmaken van draaiende delen en ventilatievoorzieningen t.b.v. de kruipruimte.
• Het aanbrengen van isolatiematerialen aan de buitenkant van de woning.

v

Gevel en aanzicht woning

h

s

a

v
v

aanbrengen dakraam/dakvenster
aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen
plaatsen van buitenzonnescherm/wering/rolluik
aanbrengen luifel boven voordeur
plaatsen van een (zend)antenne (geldige PTT licentie)
plaatsen schotelantenne
vervangen van buitendeuren

a
h
a
a
v

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ja
ja
ja
ja
ja/nee
ja/nee
ja

ja/10
ja/11

kwaliteitseis
aanwezig

ja/123
ja/123
ja/124
ja/124
ja/125

Niet toegestaan
• Plaatsen van een dakkapel.
• Het wijzigen van de kozijnen, ramen en deuren (uitgezonderd buitendeuren) m.b.t. buitengevels.
• Indien CAI aanwezig, het plaatsen van een buitenantenne t.b.v. nationale zenders.
• Het uitvoeren of veranderen van buitenschilderwerk.
• Het plaatsen van windmolens of zonnecollectoren.

Terrein, tuin en berging

v

plaatsen van een erfafscheiding, pergola
bouwen van een berging, blokhut, garage
bouwen van een opstal(serre) tegen gevel woning/overkapping/carport
aanplanten van lage begroeiing, laag blijvende bomen tot 2 m, etc.
extra bestrating
aanleggen van een vijver in de tuin
betimmering in berging (werkbank, kasten, legplanken, etc.)
plaatsen van een dierenverblijf voor kleine huisdieren in de tuin

Niet toegestaan
• Het plaatsen van bomen die hoger worden dan 2 m.

-- 10
2 --

h

s

a

h
a2
a2
h
h
a
h
a

laten zitten
bij vertrek

kluswijzer +
kwaliteitseis
aanwezig

ja
nee
nee
ja
ja
nee/ja
ja
ja

ja/12

kwaliteitseis
aanwezig

ja/126
ja/126
ja/127
ja/127
ja/127
ja/128
ja/129
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HABEKO WONEN
Bezoekadres:
Dorpsstraat 48 - 50, Hazerswoude-Dorp
Postadres:
Postbus 35, 2390 AA Hazerswoude-Dorp
Openingstijden kantoor
Alle werkdagen van 09.00 - 16.00 uur
Algemeen telefoonnummer:
(0172) 583 111
Algemeen fax-nummer:
(0172) 583 110
E-mail adres (algemeen)
info@habekowonen.nl
E-mail adres onderhoudsklachten
onderhoudsklachten@habekowonen.nl
Website
www.habekowonen.nl

Colofon
De brochure ‘Zelf Aanbrengen van
Veranderingen’ is een uitgave van Habeko
wonen en bestemd voor alle huurders.
Redactie:
Habeko wonen
Ontwerp en realisatie:
GHS grafische producties bv
Heeft u opmerkingen of suggesties,
neem dan contact op met ons kantoor
in Hazerswoude-Dorp, of stuur een
berichtje naar het algemene e-mail adres:
info@habekowonen.nl

