Zelf uw woning
aanpassen

Zo vraagt u toestemming
1. Download het formulier op www.viverion.nl.
2. Vul het formulier in en stuur het terug naar Viverion.
3. Binnen vier weken krijgt u antwoord van ons.
4. Bij toestemming kunt u starten met de werkzaamheden.

Zelf uw woning
aanpassen

Binnen in de woning

Definitieve toestemming

Natuurlijk verandert u niets aan de woning dat gevaar,

De aanpassing mag u bij een verhuizing laten zitten,

overlast of hinder oplevert. Voor kleine veranderingen

mits deze voldoet aan de voorwaarden die door

in uw interieur heeft u geen toestemming nodig.

Viverion zijn gesteld.

Opnieuw behangen of schilderen mag altijd, ongeacht

Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw
woning zoveel mogelijk naar uw eigen
smaak inrichten en aanpassen. Maar
wilt u iets aan de woning veranderen
dat niet makkelijk weer te verwijderen
is? Of dat mogelijk hoge kosten met
zich meebrengt om het weer in de
oorspronkelijk staat terug te brengen?
Dan heeft u eerst onze toestemming
nodig. Zo willen wij bijvoorbeeld
weten hoe u iets aanpast. Veiligheid en
vakkundigheid vinden wij belangrijk.
In deze brochure leest u meer over
aanpassingen in of aan uw woning.

de kleuren of materialen die u kiest. Wel moet u er

Tijdelijke toestemming

Wat mag en wat niet?

rekening mee houden dat felle, of donkere kleuren

U mag de gevraagde verandering uitvoeren en krijgt

Gaat u in uw woning behangen of schilderen, dan kunt

in een keer in wit overschilderbaar moeten zijn,

een tijdelijke toestemming met voorwaarden. De

u daar direct mee beginnen. Dat ligt anders bij grotere

zodra u naar een andere woning vertrekt. Voor het

aanpassingen met tijdelijke toestemming worden

aanpassingen, zoals een vaste trap naar de zolder of

onderhoud aan uw eigen schilderwerk bent u zelf

in sommige gevallen door de volgende bewoner

een extra stenen berging waarin u uw hobby kunt

verantwoordelijk. Voor een paar aanpassingen heeft

overgenomen bij verhuizing. Wanneer de volgende

uitoefenen. Of bij een tweede toilet op de verdieping.

u wel onze toestemming nodig. Verderop in deze

bewoner dit niet van u wil overnemen, dan verwijdert

Het zijn een paar voorbeelden van veranderingen

brochure vindt u hiervan een overzicht.

u de aanpassing bij verhuizing. De kosten zijn voor uw

die u misschien wenst. De meeste veranderingen

rekening.

mag u als huurder gewoon aanbrengen. Natuurlijk

Buiten de woning

moet u het wel vakkundig (laten) uitvoeren. Ook zijn

Voor het onderhoud aan uw tuin bent u zelf

Geen toestemming

er aanpassingen die u niet mag uitvoeren, of waar

verantwoordelijk, hierover liggen de afspraken vast in

Krijgt u geen toestemming voor een aanpassing,

speciale eisen aan worden gesteld.

de huurovereenkomst. Wilt u aan de buitenkant van

dan hoort u waarom u geen toestemming krijgt. Het

de woning iets veranderen of toevoegen? Bijvoorbeeld

toepassen van asbest is bijvoorbeeld verboden. Meer over

Toestemming vragen

voor een (schotel)antenne of zonwering? Dan heeft u

asbest leest u in de brochure ‘Herken asbest’. Deze brochure

Viverion wil zeker weten dat de aanpassing van goede

altijd onze toestemming nodig.

kunt u ook downloaden van www.viverion.nl. Wij denken

kwaliteit is en veilig wordt aangebracht. Bij grote
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graag met u mee over een alternatieve oplossing. Heeft u

aanpassingen levert u vooraf een schriftelijk verzoek bij

Antwoord van Viverion

de verandering toch aangebracht, maar zonder onze

ons in, via een aanvraagformulier. Daarin vermeldt u wat u

Binnen vier weken krijgt u antwoord van ons. Er zijn

toestemming, dan bent u verplicht de aanpassing bij

gaat doen, hoe u dit gaat doen en welke materialen u gaat

drie antwoorden mogelijk.

constatering door Viverion te verwijderen en alles

gebruiken. Het aanvraagformulier kunt u downloaden

weer in originele staat terug te brengen. Alle kosten

via www.viverion.nl.

zijn dan voor u.
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Verhuizen
Als u de woning verlaat zijn er drie mogelijkheden:
1. U
 heeft toestemming voor de verandering gekregen: de aanpassing kan worden
gehandhaafd. De verandering moet dan wel in goede staat verkeren. Slijtage door normaal
gebruik is natuurlijk toegestaan.
2. U heeft geen toestemming voor de verandering gekregen: wij kunnen de verandering
achteraf niet goedkeuren als deze niet aan de voorwaarden voldoet. Dat betekent dat de
aanpassing ongedaan moet worden gemaakt.
3. U overlegt met de volgende huurder over de overname: het gaat dan om de veranderingen
waarvoor u tijdelijke toestemming heeft gekregen. Een overnameformulier ontvangt u bij de
bevestiging van de huuropzegging. Het is niet mogelijk om afgekeurde veranderingen door
een volgende huurder te laten overnemen.

Waardebepaling van de zelf
aangebrachte voorziening
De hoogte van de vergoeding hangt af van de feitelijke
kostprijs van de materialen. Die kostprijs toont u als
huurder aan. We verstrekken de vergoeding op basis
van afschrijving. Ook geldt een maximale vergoeding
per soort verandering. Een belangrijke voorwaarde
is dat de voorziening niet ouder is dan tien jaar. Dat
maakt het berekenen van de vergoeding eenvoudig.
Om onze woning veilig te houden, ontvangt u in veel

dan om veranderingen die de huurprijs van de woning

De werkelijke vergoeding bepalen we aan de hand

gevallen toestemming met aanvullende voorwaarden

kunnen beïnvloeden, zoals de aanleg van centrale

van de afschrijvingstermijn. Dit is een financiële

en kwaliteitseisen. Viverion controleert of de

verwarming of een vaste trap naar zolder.

afschrijvingstermijn, geen technische. De afschrijving
neemt elk jaar, op basis van lineaire afschrijving, af:

verandering voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Daarom geeft u de start- en einddatum van de

Een vergoeding is mogelijk voor de volgende zelf

werkzaamheden aan ons door.

aangebrachte veranderingen:
• vaste trap naar de zolder;

“De hoogte van de
vergoeding voor een zelf
aangebrachte voorziening
hangt af van de feitelijke
kostprijs van materialen”

Hoe jonger de voorziening, hoe hoger de vergoeding.
U toont zelf aan wat de leeftijd is van de verandering,

Leeftijd voorziening

Betaling

bijvoorbeeld door het overleggen van facturen

0-1 jaar

90%

of kassabonnen. Kunt u dit niet aantonen, dan

Wegneemrecht: u neemt uw
verandering mee

• CV‐ketel (hoog rendementsketel);

2 jaar

90%

verstrekken wij geen vergoeding. Voor veranderingen

• CV‐installatie (leidingwerk en radiatoren);

3 jaar

80%

die ouder zijn dan tien jaar bij het verlaten van de

U kunt bij het verlaten van de woning de zelf

• isolatie (spouw, vloer, dak of dubbelglas);

4 jaar

70%

woning, verstrekken wij uiteraard geen vergoeding.

aangebrachte verandering ook altijd weer meenemen.

• dakraam of dakkapel;

5 jaar

60%

Dan maakt u gebruik van het zogenaamde

• stenen garage of berging;

6 jaar

50%

‘wegneemrecht’. Houdt u er wel rekening mee dat u

• aanbouw aan de woning;

7 jaar

40%

• tweede toilet op de verdieping.

8 jaar

30%

vertrek naar een andere woning, of de woning in een

9 jaar

20%

gelijkwaardige situatie terugbrengt.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen

10 jaar

10%

een gelijkwaardige voorziening moet terugplaatsen bij

heeft u in ieder geval:

Vergoedingen

• vooraf onze toestemming nodig;

Wij vergoeden geen kosten die u maakt bij het klussen

•	vooraf met ons afspraken gemaakt over de vergoeding,

zelf. Bij het verlaten van de woning kunnen we een
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die vastliggen in een toestemmingsbrief;

vergoeding verstrekken voor de restwaarde van

•	de verandering(en) kwalitatief goed uitgevoerd;

sommige zelf aangebrachte veranderingen. Het gaat

•	gezorgd dat de verandering bij einde huur in goede staat is.
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Kolom 5: voor sommige zaken kunt u een vergoeding krijgen. Of u
hiervoor in aanmerking komt, leest u in de toestemmingsbrief. Deze
toestemmingsbrief ontvangt u na het aanvragen van de vergoeding.

ingedeeld in vijf kolommen:

Kolom 4: als een verandering overlast veroorzaakt voor anderen, of de
veiligheid van anderen in gevaar brengt, krijgt u geen toestemming van
Viverion.

aan uw woningen. Het overzicht is

Kolom 3: u mag deze verandering aanbrengen, maar bij verhuizing
verwijdert u de verandering (tijdelijke toestemming). Een nieuwe huurder
is nooit verplicht om een overnamesom te betalen aan de vertrekkende
huurder, die de verandering heeft aangebracht.

welke veranderingen mogelijk zijn

 olom 2: deze voorzieningen vraagt u eerst bij ons aan. Als er geen kruisje
K
in kolom 3 staat, moet u de voorziening verwijderen als de volgende
huurder de voorziening niet overneemt.

In het volgende overzicht kunt u zien

 olom 1: voor sommige veranderingen, die u eenvoudig in originele staat
K
terug kunt brengen, heeft u onze toestemming niet nodig. U kunt ze
direct uitvoeren.

Voorzieningen die u zelf
kunt aanbrengen

Indeling woning

Geen
toestemming
nodig

Vooraf
toestemming
verplicht

Ter overname
bij beëindiging
huurcontract

Isolatie tegen buitenzijde gevel

L

Isolatie dak

•

•

Isolatie spouwmuur

•

•

Kachel aansluiten op bestaande voorziening

•
•

•
•

Kasten (inbouw) verwijderen

•

Keukenblok vernieuwen

•

•

Ligbad plaatsen

•

•

Luifel aanbrengen

•

•

M Mechanische ventilatie aanbrengen

•

Muren verwijderen

•

Meters verplaatsen (water, gas of electra)
Indeling woning

A

Geen
toestemming
nodig

Aanbouw of uitbouw steen (gefundeerd)
Aanleggen van (extra) aansluitingen voor telefoon,
internet, kabeltelevisie

Vooraf
toestemming
verplicht

Ter overname
bij beëindiging
huurcontract

•

•

C

•

•

•
•

•

•

•

Badgeiser plaatsen

•

•

•
•

•
•

Buitenkraan aanbrengen

•

Carport

•

CV-ketel aanbrengen

•

•

•

•

•

•

Dakraam

•

•

•

•

•

Schuur (hout)

•

•

Serre

•

Stopcontacten/schakelaars extra aanbrengen

•

Tegelwerk aanbrengen slaap- en woonvertrekken
(wanden/vloeren)

•

Toiletruimte renovatie

•

Trap aanbrengen (vast) naar zolder

•

Vensterbank verbreden

•

W Wandafwerking, sierpleister, spachtelputz (korrel <3mm)

Gasleidingen wijzigen/uitbreiden

•

•
•

•

•
•

•

Wastafel aanbrengen

•

•

Wastafel verwijderen

•

Waterleidingen wijzigen/uitbreiden

•

Z

•

•

Wasmachineaansluiting

•

•

•

Vloerbedekking - hard (laminaat, parket) in gestapelde bouw

•

•

•

•

Vloerbedekking - zacht

Fonteintje bij toilet

•
•

Vloerbedekking - hard (parket, plavuizen, laminaat) in
eengezinswoningen

Vloerbedekking - betegelen wc- en badkamervloer

Garage gemetseld

•

•

•

•

F

•
•

•

•

G

•

Vijver

Elektrische installatie uitbreiden/wijzigen

•

•

Vloerbedekking - hard (plavuizen) in gestapelde bouw
•

•

•

Veranda

•
•

•

Schotelantenne

Deuren (buiten) vervangen

Erfafscheiding: hagen

•

Zolder: beloopbaar maken

•

Groepenuitbreiding

•

Zonnepanelen

•

•

Inbraakwerend hang- en sluitwerk

•

Zonwering (buitenzijde), rolluiken

•

•

Gordijnrails

I

V

•

Erfafscheiding: muur

•

Tweede toilet op de verdieping

D Dakkapel

E

•
•

Trapleuningen en -hekken verwijderen
•

CV-installatie aanleggen: leidingen en radiatoren

Deuren (binnen) vervangen

Schilderwerk binnenzijde woning

Telefoonaansluiting (extra)

CV-installatie wijzigen in flats of bovenwoningen
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T

•

Deurbel vervangen aangesloten op intercom (bij flats)

•
•

Plafonds: PVC-(kunsstof)schroten, Tempexplaten (PS),
zachtboard

•

Berging (steen)

Plafondafwerking - schilderwerk, balken, verlaagd plafond

Schilderwerk buitenzijde woning

Badkamerrenovatie

Bestrating aanpassen

P

S

Airco

Behangen

•

O Openhaard aanleggen

•

Afzuigkap met motor op collectief ventilatiekanaal

B

Vergoeding
mogelijk

•

Aanrechtblad vervangen

Afzuigkap plaatsen

Niet
toegestaan

•

•

Vergoeding
mogelijk

•

Isolatieglas

K

Niet
toegestaan
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Viverion is een corporatie die zich als maatschappelijk
ondernemer inzet voor de lokale woningmarkt in de
kernen Lochem, Laren, Barchem, Goor, Diepenheim,
Markelo, Rijssen en Holten. Onze activiteiten zijn
gericht op het ontwikkelen, verhuren, beheren,
en verkopen van onroerend goed.
Viverion richt zich vooral op het bieden van
perspectief aan mensen met minder kansen op de
woningmarkt. Wonen is voor ons meer dan alleen
woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de
woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied.
We werken actief samen met de gemeente,
zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen.
Zo is wonen in al haar facetten in de gemeenten van
ons werkterrein mogelijk.

Viverion
Postbus 123
7240 AC Lochem
T. 088-321 32 10
E. info@viverion.nl
I. www.viverion.nl
@Viverion

