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Woord vooraf 
 
Deze onderhoudsverdeling is een voorbeeld. Het is dus geen voorschrift, maar een handreiking 
voor partijen om onderling tot een eigen verdeling te komen.  
 
Het is dus van belang dat partijen deze lijst zelf nalopen. Specifieke kenmerken van het gebouw 
kunnen een rol spelen in de keuze of iets tot de verantwoordelijkheid van de verhuurder of tot de 
verantwoordelijkheid van de huurder behoort. 
 
Eveneens is van belang dat behalve onderhoud in de lijst ook enkele zaken zijn opgenomen die 
betrekking hebben op het bedrijfsvaardig houden, gebruikerskosten, schade die gedekt is door 
verzekeringen, garantie op slechte kwaliteit van materialen of constructies, kosten van 
inventarissen.  Deze posten zijn opgenomen om vanuit het oogpunt van beheer de onderlinge 
verantwoordelijkheidsverdeling in de volle breedte inzichtelijk te houden. Tevens is dit met name 
voor de zorginstelling van belang in de verantwoording van de besteding van de middelen, zoals 
toegekend door het CTG.  
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Verhuurder Huurder 
 
 

Baden 
 Het onderhouden van de hoog- en laagbaden. 
 Het vervangen van kettingen en plugstoppen. 
 
 

Balkonvloeren 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke reparaties daaraan.  
 
 

Het oplossen van glasschades ten gevolge van reparaties 
aan ramen en kozijnen. 
 

Het vervangen van al het aanwezige glas ten gevolge van 
breuk. 
 

 
 

Binnentimmerwerk 
Het onderhouden van de planchetten nabij de toegangs-
deur van de verhuureenheden. 

 

 
 

Bliksembeveilingsinstallatie 
Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het 
regelmatig controleren op de goede werking hiervan. 

 

 
 

Brandbeveiligingsinstallatie 
Het regelmatig controleren en eventueel herstellen van 
brandslanghaspels.  

Aansluit- en abonnementskosten van PTT-lijnen. 

Het in goede staat houden van droge brandleidingen.  
Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en 
vervangen van de brandmeldcentrale incl. rookmelders, 
kleefmagneten en leidingen. 

 

Het vervangen van accu’s van de installatie.  
 
 

Brandpoederblusapparaat 
 Het regelmatig laten controleren op de goede werking van 

de losse poeder blusapparaten, alsmede totale 
vernieuwing hiervan. 

 
 

Buitenterreinvoorzieningen , bestrating  en groenvoorziening 
Het uitvoeren van alle ophogingswerkzaamheden 
inclusief tegelpaden en terrassen voor zover deze 
verplichting is opgenomen in de huurovereenkomst. 

Alle onderhoudswerkzaamheden van de tuin inclusief 
tegelpaden en terrassen 

Het onderhouden, herstellen en vernieuwen van gemeen-
schappelijke paden die bij een complex behoren voor 

 

Beglazing ( incl. dubbele beglazing ) 

 Het vervangen van beglazing binnen de verhuureenheid en 
de algemene ruimten (eigen verzekering huurder). 
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zover deze verplichting is opgenomen in de huur-
overeenkomst. 
 

Centrale antennesysteem 
Het onderhouden van de gehele installatie tot signaal-
overnamepunt. 

 

 
 

Centrale verwarming 
Het uitvoeren van alle reguliere onderhouds-
werkzaamheden. 

Het bijvullen met water en ontluchten van de individuele 
c.v.-installatie. 

Het onderhouden en bijvullen ketel collectieve c.v.-
installatie. 

Het ontluchten van radiatoren van de collectieve c.v.-
installatie 

 Het opheffen van alle hiervoor niet genoemde storingen 
en gebreken, die ontstaan zijn door aanwijsbare 
slordigheden of moedwil. 

 Het oplossen van storingen, die na controle geen storingen 
blijken te zijn, maar door een verkeerde handelswijze niet 
functioneerden. 

 
 

Centrifuges 
 Alle onderhoudswerkzaamheden en vervangingen 

hiervan. 
 
 

Closetpotten en -reservoirs 
Het voortijdig vervangen van closetpotten ten gevolge 
van een slechte kwaliteit aardewerk. 

Het vernieuwen van closetpotten welke zijn stukgegaan, 
anders dan door slijtage. 

Het vernieuwen van closetsokken ten gevolge van 
indroging, c.q. verdroging. 

Het vernieuwen van niet meer te reinigen closetpotten. 

Het vervangen van closetreservoirdrukkers vanwege 
indroging, c.q. verdroging. 

Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan closet-
reservoirs bij het overlopen daarvan. 

 Het vernieuwen van closetzittingen. 
 Het vervangen van closetreservoirtrekkers en- drukkers. 
 Het vervangen en/of herstellen van lekkende closet- en 

stortbakaansluitingen, tenzij er sprake is van slijtage / 
veroudering. 

 
 

Dak, goot- en hemelwaterafvoer 
Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Het schoonmaken van goten en hemelwaterafvoeren. 
 
 

Dakbedekking 
Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.  
 
 

Deuren – Buiten 
Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden. Het repareren van buitendeuren, die zijn stuk gewaaid of 

gereden. 
Indien deuren dienen te worden vernieuwd, gebeurt dit 
inclusief de aanwezige voorzieningen. 

Het aanbrengen van beschermingsplaten en 
beschermingshoeken om het stukrijden tegen te gaan. 

Het herstellen of vervangen van houtwerk van 
buitendeuren bij houtrot of normale slijtage. 

 

Het onderhouden en vervangen van mechanische deuren.  
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Deuren - Binnen 
 Het onderhouden en vervangen van elektrische 

deurdrangers. 
 Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden van de 

mechanische deuren binnen de verhuureenheid. 
 
 

Douche-aanpassingen 
 Het onderhouden en vernieuwen van douchestoeltjes en 

armsteun met armlegger. 
 Het vervangen en/of herstellen van handdouches, 

douchestangen, glij-inrichtingen (doucheslangen), 
ophangpennen en koppelstukken, kraanuitlopen, 
wastafelstoppen. 

 
 

Elektrische installatie 
Het onderhouden en herstellen van het installatienet. Het vernieuwing van lampen en starters. 
Het aanbrengen van door het energiebedrijf geëiste 
maatregelen t.b.v. de veiligheid van de  installatie.  

Het vervangen van smeltzekeringen en de houders 
daarvan. 

Het uitvoeren van herstelwerken aan groepenkasten. Het vernieuwing van armaturen en onderhoud hiervan. 
Het vervangen van de accu’s van de noodverlichting. Het zorgdragen voor uitbereidingen aan de installatie. 
Het vervangen van de armaturen van de noodverlichting. Het vervangen van batterijen van alle aanwezige batterij-

gevoede apparaten met uitzondering van de nood-
verlichting. 

 Het vernieuwen van schakelaars en wandcontactdozen in 
het gebouw, wanneer deze zijn stuk gegaan anders door 
slijtage. 

 Het aansluiten van armaturen en toestellen. 
 Het vervangen van zoekgeraakte centraaldoosdeksels. 
 Het herstellen van (TL)-lampen, kappen en starters zowel 

in de appartementen en overige ruimten. 
 
 

Funderingen 
Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.  
 
 

Gas 
Alle benodigde onderhoudswerkzaamheden aan 
leidingen en appendages tot aan het tappunt. 

 

 
 

Gevels buiten 
Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden inclusief 
verwijderen van oppervlaktebevuiling en graffiti. 

 

Het onderhouden en herstellen van buitengevels, met 
inbegrip van het voegwerk. 

 

Het uitvoeren van schilderwerk aan de buitengevels.  
 
 

Geluidsinstallatie 
 Alle onderhoudswerkzaamheden en vervanging van de 
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gehele installatie. 
 

Glazenwasinstallatie 
 Alle onderhoudswerkzaamheden van de gehele installatie. 
 
 

Hang- en sluitwerk 
Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het hang- 
en sluitwerk van ramen en deuren, welke de functie 
hebben het gebouw van buitenaf te sluiten tegen 
ongeoorloofde indringing uitgaande van het type hangen 
sluitwerk wat aanwezig was bij de bouw van het gebouw 

Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het 
hangen sluitwerk van ramen en deuren binnen het gebouw.
 

Het éénmalig verstrekken van sleutels bij  verhuur. 
 

Het aanbrengen van extra sluitwerk of verwisseling van 
sluitwerk wanneer de sluitveiligheid moet worden 
verhoogd. 

Het onderhouden en herstellen van sloten die toegang 
geven tot gemeenschappelijke ruimten. 

Het vervangen van zoekgeraakte/gebroken sleutels van al 
het aan het gebouw aanwezige sluitwerk. 

 Het laten maken van sleutels dan wel vervangen van 
sloten toegangsdeur van de verhuureenheid en/of 
algemene ruimten na zoekraken of beschadiging. 

 Het op verzoek van de huurder verschaffen van toegang 
tot de verhuureenheid als de huurder bijvoorbeeld de 
sleutel is vergeten. 

 Het onderhouden van deurkrukken, scharnieren, 
schuifdeur, sloten, grendels, espagnoletten, knippen, 
snappers, e.d. 

 
 

Hekwerken 
Alle onderhouden en vervangen van afscheidings-
hekwerken. 

 

 
 

Kasten 
 Het onderhouden van kastsloten en  kastscharnieren. 
 Het vernieuwen van zoekgeraakte hangkastroeden. 
 Het onderhouden en vernieuwen van garderobekasten 

t.b.v. personeel. 
 Het onderhouden en vernieuwen van toiletkasten. 
 Het herstellen van (losse) kasten en kastplanken, kast- en 

keukeninterieurs, zoals plankdragers, roedehouders, 
hangroeden, losse lade-indelingen e.d. 

 Het uitvoeren van alle benodigde onderhouds-
werkzaamheden. 
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Keukeninstallaties 
 Het onderhouden en vervangen van keukenapparatuur, 

zoals kookbatterijen, braadslede, vaatwas machines, 
vleessnijmachines e.d. 

 Het onderhouden en vervangen van aanrechtbladen, 
aanrechtkasten in de keuken. 

 Het onderhouden en vervangen van apparatuur, die tot de 
inventaris gerekend moet worden. 

 Het vervangen van kettingen, plugstoppen overloop-
pijpjes. 

 Het onderhouden van de bar in recreatiezaal. 
 Het onderhouden van de keukenblok (ken) in de dag-

verblijven. 
 Het onderhouden van de keuken in personeelsrestaurant. 
 
 

Koeling 
 Het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden aan en 

vervangingen van koel- en vriesapparatuur. 
 
 

Kozijnen – Buiten 
Het uitvoeren van alle reguliere onderhouds-
werkzaamheden. 

Het aanbrengen van hoekbeschermers tegen het stuk 
rijden met wagentjes. 

Indien kozijnen vernieuwd dienen te worden, gebeurt dit 
inclusief de aanwezige voorzieningen. 

 

Het uitvoeren van schilderwerk aan de buitenkant van de 
kozijnen en vervangen van de kozijnen bij aantasting 
door houtrot. 

 

 
 

Kozijnen – Binnen 
Het uitvoeren van alle reguliere onderhouds-
werkzaamheden. 

Het aanbrengen van hoekbeschermers tegen het stuk 
rijden met wagentjes. 

Indien kozijnen vernieuwd dienen te worden, gebeurt dit 
inclusief de aanwezige voorzieningen. 

Het uitvoeren van schilderwerk aan de buitenkant en de 
binnenkant van de kozijnen. 

 
 

Kramerijen 
Het uitvoeren van alle reguliere onderhouds-
werkzaamheden aan kramerijen van ramen en deuren 
welke ten doel hebben het gebouw af te sluiten tegen 
weersinvloeden, alsmede indringing door ongeoorloofde 
bezoeker(s). 

Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden aan kramerijen binnen het gebouw  
waartoe kan worden gerekend: deurkrukken, rozetten, 
deurdrangers en deurveren, plankendragers, dictators, 
stootdoppen, deurspiekogen e.d. 

Het onderhouden van deurkrukken, rozetten, stormhaken, 
uitzetijzers, brievenbusplaten, ventilatieroosters, condens-
profielen, waterslagen, tochtprofielen voor zover deze bij 
de oplevering van de bouw aanwezig waren. 

Het onderhouden van handgrepen in toiletten, badkamers 
en douches. 

 
 

Liften 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden. 

Het vervangen van de vloerbedekking in de liftkooi(en). 

Het opheffen van storingen inclusief materiaal. Het opheffen van storingen exclusief materiaal. 
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Muurleuningen 
Het uitvoeren van alle benodigde onderhoudswerkzaam-
heden hieraan, zoals het uitbreken van muurzettingen. 

Het repareren van beschadigingen. 

 
 

Noodverlichtingsinstallatie 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden aan installatie, armaturen, transparanten 
en accumulatoren. 

Het regelmatig laten controleren of alle lampen nog 
functioneren en zonodig vernieuwen hiervan. 

Het regelmatig laten controleren van de installatie op een 
goede werking hiervan. 

 

 
 

Oproepinstallatie 
Het onderhouden en herstellen van de stationaire 
apparatuur. 

Het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden en 
vervanging van de gehele installatie. 

 Het vervangen van batterijen van de installatie. 
 
 

Opstallen 
Het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden en 
vervangingen hiervan. 

Het onderhouden van de aanbouw aan of nabij het 
onroerend goed voor opslag. 

 
 

Plafondafwerking 
Het herstellen van loslatend pleisterwerk. Het uitvoeren van wit- en sauswerk binnen de 

verhuureenheid. 
Het herstellen van de aanwezige plafondafwerking, ook 
systeemplafonds. 

Het herstellen van door huurder aangebrachte 
versieringen. 

Het herstellen van waterschade aan het onroerend goed 
incl. sauswerk ten gevolge van daklekkages, riolerings- of 
waterleidingdefecten, met uitzondering van die schades, 
die het gevolg zijn van rioleringsverstoppingen. 

Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan lichte 
zettingen krimpscheuren. 

 Het herstellen van beschadigd pleisterwerk ten gevolge 
van het verwijderen van oude saus- of verflagen. 

 
 

Ramen  
Het uitvoeren van alle reguliere onderhouds-
werkzaamheden. 

Het repareren van stukgewaaide ramen. 

Indien ramen vernieuwd dienen te worden, gebeurt dit 
inclusief de aanwezig voorzieningen. 

Het uitvoeren van schilderwerk van alle binnenramen. 

Het herstellen na stormschade, c.q. vervangen van 
buitenbeglazing ten gevolge van breuk. 

Het vervangen van gebroken binnenbeglazing. 

Het uitvoeren van schilderwerk aan de buitenkant van de 
ramen en vervangen van de ramen bij aantasting door 
houtrot. 
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Riolering binnen het gebouw 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke reparaties aan 
rioleringen, indien deze zijn gebroken, doorgeroest of 
verzakt en al die werkzaamheden die noodzakelijk zijn 
om het geheel goed te laten functioneren. 

Het vernieuwen van sifons en leidingen, die stuk gegaan 
zijn door ondeskundige behandeling of vernieling en 
chemisch ontstoppen van afvoeren. 

 Het ontstoppen van closets, wastafels, fonteinen, 
aanrechtbakken, urinaalspoelers, e.d. 

 Het ontstoppen van rioleringen, wanneer deze verstopt 
zijn geraakt, met uitzondering van die gevallen, waarbij 
breuk van de buitenriolering aan de gevel de oorzaak is. 

 Het ontstoppen van balkon-afvoeren. 
 
 

Riolering buiten 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke reparaties aan de 
rioleringen, indien deze zijn verzakt of gebroken ter 
plaatse van de gevel, alsmede al die werkzaamheden 
welke noodzakelijk zijn om het geheel goed te laten 
functioneren. 

Het ontstoppen van de rioleringen wanneer deze verstopt 
zijn geraakt waarbij duidelijk aanwijsbaar is dat dit het 
gevolg is van het niet goed functioneren van het 
gemeentelijke hoofdriool. 

Het ontstoppen van de galerij.  
Het ontstoppen en doorspoelen van de buitenriolering en 
de drainage. 

 

 
 

Schilderwerk (binnen / buiten) 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke buitenonderhouds-
werkzaamheden, aan de onderdelen die geconserveerd  
dienen te worden en die bij de bouw van het gebouw 
daarvan een onderdeel vormden. 

Het uitvoeren van verf- en verniswerken, alsmede 
beitswerken op hout binnen de verhuureenheid. 
 

 Het uitvoeren van verfwerken op materialen binnen de 
verhuureenheid. 

 Het uitvoeren van wit- en sauswerk op wanden en 
plafond binnen de verhuureenheid. 

 Het uitvoeren van al het binnenschilderwerk. 
 
 

Schoorsteen- en ventilatiekanalen 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden. 

Het reinigen van schoorsteen- en ventilatiekanalen. 

 Het periodiek (laten) vegen van de schoorsteen. 
 
 

Schrobputten 
 Het regelmatig ledigen van de schrobputten 
 
 

Timmerwerken (diverse) 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden aan betimmeringen, timmerwerken 
welke bij de bouw daarvan een onderdeel vormden. 

Het wijzigingen c.q. herstellen van betimmeringen, die na 
de bouw door de huurder aan het gebouw zijn 
aangebracht. 

 
 

Trapleuningen en hekken 
Het uitvoeren van alle benodigde onderhoudswerkzaam-  



       Onderhoudsverdeling tussen Verhuurder en Huurder  

Bijlage bij Voorbeeldhuurovereenkomst Aedes-Arcares 
April 2004     12   

heden, zoals het uitbreken van muurbevestigingen. 
 

Trappen  
Het uitvoeren van alle benodigde onderhouds-
werkzaamheden. 

Het herstellen en vervangen van trapbekledingsmaterialen.

 
 

Uitstortgootsteen 
Het vervangen van stortgootstenen excl. emmerroosters 
ten gevolge van een slechte kwaliteit aardewerk, bijv. 
“Craqueleren” (fabricagefouten) van emmerroosters. 

Het vervangen van uitstortgoot stenen bij stukgaan. 

 Het herstellen c.q. vervangen van emmerroosters. 
 
 

Urinaalspoelers 
 Het onderhouden en vervangen van urinaalspoelers 
 
 

Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie (mechanisch) 
Het uitvoeren van alle reguliere onderhouds-
werkzaamheden aan het ventilatiesysteem van toiletten, 
pantry’s, badkamers. 

Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden aan lucht-behandelingskasten van het 
groot keukenapparatuur, alsmede ruimteventilatie van de 
grote keuken. 

Het onderhouden en herstellen van de mechanische 
ventilatie (exclusief roosters) 

Het schoonhouden en het afstellen van de 
ventilatieventielen. 

Het onderhouden van de centrale afzuiginstallatie.  
 
 

Vetvanger 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke reparaties en 
vervangingen 

Het regelmatig ledigen, ontstoppen en schoonhouden 
hiervan. 

 
 

Vloerafwerkingen 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke reparaties aan 
zandcement-ondervloeren, tegelnatuursteenvloeren en 
kunstofvloeren. 

 

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de 
vloergoten die onderdeel van de vloer uitmaken. 

 

 
 

         Vloerbedekkingen 
 Het onderhouden en vervangen van de vloerbedekking in 

alle openbare ruimten en binnen de verhuureenheden. 
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Wandafwerkingen 
Het herstellen van “loslatend” pleisterwerk. Het verwijderen van oude behanglagen en aanbrengen en 

aanbrengen van nieuw behang. 
Het herstellen van “loslatend”  tegelwerk. Het laten wijzigen of laten aanbrengen van betimmering 

etc. 
Het herstellen van waterschade aan het onroerend goed 
incl. behang- en sauswerk ten gevolge van daklekkage, 
riolering of waterleidingdefecten, met uitzondering van 
die schades welke het gevolg zijn van riolerings-
verstoppingen 

Het aanbrengen en herstellen van hoekbeschermers en 
muurplanken ter voorkoming van stukrijden van wanden 
met wagentjes e.d. 

 Het herstellen van beschadigd pleisterwerk en tegelwerk.     
 Het herstellen van beschadigd pleisterwerk ten gevolge 

van het verwijderen van behang c.q. met aangebrachte 
afwerkingsmaterialen. 

 Het herstellen van lichte zettingen en krimpscheuren. 
 Het onderhouden van wanden ververvaardigd van 

schrootjes c.q. betimmeringsplaten. 
 Het onderhouden en herstellen van al die zaken die ter 

verfraaiing zijn aangebracht bij de bouw en welke niet tot 
de bouwkosten behoorden. 

 
 

Wasmachines 
 Het uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden en 

vervangingen hiervan. 
 
 
 

Wastafels, fonteinen 
Het voortijdig vervangen van wastafels en fonteinen ten 
gevolge van een slechte kwaliteit aardewerk. 

Het vervangen bij stukgaan en herstellen wegens andere 
redenen dan slijtage. 

 Het vervangen van spiegels en de daarbij behorende 
spiegelklemmen. 

 Het vervangen van planchetdragers. 
 Het vervangen van spatschermen. 
 Het vervangen van kettingen en plugstoppen. 
 
 

Water 
Het uitvoeren van alle benodigde onderhouds-
werkzaamheden aan de waterleidingen (warm en koud). 

Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het 
complete douchegarnituur waartoe wordt gerekend: 
Douchekop en slang, opsteekhaak, doucheglijstangen. 

 Het aanbrengen van extra tappunten. 
 Het onderhouden van kraankappen en kraanomstellers van 

alle kraansoorten. 
 Het onderhouden van thermostatische waterkranen 
 Het ontkalken en het herstellen van tap- en stopkranen.  
 
 

Waterdrukverhogingsinstallatie 
Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-
werkzaamheden 
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 Wateronthardingsinstallaties 

 Het uitvoeren van alle noodzakelijke herstellingn of 
vervangingen . 

 Het aanschaffen van regeneratie zout. 
 
 

Zonwering 
 Het aanbrengen, vernieuwen c.q. in goede staat houden 

van zonweringen. 
 Zonwering mag alleen met toestemming van uw 

verhuurder opgehangen worden 
 
 

Diverse 
Hiertoe worden gerekend niet eerder genoemde 
onderdelen aan het gebouw, welke tot het onroerend 
goed moeten worden gerekend en die na de bouw daar 
reeds een onderdeel van vormde of welke nadien zijn 
aangebracht en in de netto huurprijs zijn opgenomen.  

Hiertoe te rekenen niet eerder genoemde onderdelen of 
voorwerpen, die niet tot het roerend goed moeten worden 
gerekend, ook al zijn deze soms nagelvast aan het  
gebouw bevestigd. 

 Het onderhouden en vernieuwen (verlichte) naambakken. 
 Het uitvoeren van alle noodzakelijke onderhouds-

werkzaamheden aan vlaggenmast(en).  
 Het uitvoeren van alle benodigde dagelijkse schoonmaak-

werkzaamheden aan ruiten, kozijnen, ramen en  deuren 
alsmede gevelbeplating e.d. (hiertoe worden niet 
gerekend het verwijderen van met verf opgebrachte 
teksten bij vandalisme). 

 Daar waar staat alle noodzakelijk onderhouds-
werkzaamheden wordt ook bedoeld vervangingen. 

 


