
In een huurwoning van Eemland Wonen krijgt u 
volop de gelegenheid om te klussen. Zo richt u 
uw woning naar uw eigen smaak in. Het is na-
tuurlijk wel belangrijk dat u daarbij de kwaliteit 
en veiligheid van de woning in niet verandert. Wij 
hebben dan ook een aantal spel-
regels opgesteld waar u zich bij 
het klussen aan moet houden.

Toestemming vragen
U hoeft ons niet te vertellen dat u  
de woning aan de binnenzijde gaat 
schilderen of stofferen. Of andere 
kleine veranderingen die u aanbrengt 
en die u zonder hoge kosten weer kunt verwijderen. 
Maar voor de meeste andere klussen in of om uw huis 
heeft u schriftelijk toestemming van ons nodig. Zulke 
klussen noemen wij Zelf Aangebrachte Veranderingen 

(ZAV). U vraagt toestemming aan met het ZAV-aan-
vraagformulier. U kunt het formulier downloaden op 
www.eemlandwonen.nl of ophalen bij ons op kantoor.

Toestemming krijgen
Uw aanvraag wordt door onze technisch medewerker 

Wonen behandeld. U krijgt binnen 
vier weken schriftelijk van ons te 
 horen of u toestemming krijgt. In de 
brief staat welke voorwaarden gelden. 
Ook vermelden wij in die toestem-
mingsbrief of u de verandering bij de 
verhuizing mag laten zitten of dat u 
de verandering ongedaan moet maken. 
Brengt u toch zonder onze toestem-

ming veranderingen aan, dan loopt u het risico dat u 
deze op eigen kosten moet verwijderen. Dat zou zonde 
zijn van uw investering.

Wij hebben spelregels  
opgesteld waar u zich  
aan moet houden.
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Voorwaarden en afspraken
Veranderingen mogen nooit uw veiligheid, die van uw 
buren of die van de mensen die in uw straat wonen in 
gevaar brengen. De verandering moet veilig en ver-
antwoord worden aangebracht. U bent zelf verantwoor-
delijk voor het  onderhoud aan de verandering en even-
tuele vervanging. De verandering moet altijd voldoen 
aan de (veiligheids)eisen van onder andere de gemeente, 
brandweer en nutsbedrijven. U bent zelf verantwoorde-
lijk voor de kosten, de risico’s en eventuele extra ver-
zekeringen.

Verhuizen en vergoeding
Als u zich heeft gehouden aan alle voorwaarden kunt u 
de verandering(en) in sommige gevallen overdragen 
aan een volgende huurder. En in een aantal gevallen 
krijgt u een vergoeding bij verhuizing. U leest in de 
ZAV-wijzer de voorwaarden per verandering.

Waar geklust wordt, is overlast. 
Overleg daarom voordat u start  
met uw buren. Spreek bijvoorbeeld 
werktijden af die passen bij de 
slaaptijden van kleine kinderen.


