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Woord vooraf 
 
Deze onderhoudsverdeling is een voorbeeld op basis van het onderscheid tussen drager en 
inbouw (zie bijlage). Het is dus geen voorschrift, maar een handreiking voor partijen om 
onderling tot een eigen verdeling te komen.  
 
Het onderscheid drager en inbouw is bedoeld om duidelijkheid te creëren in de zeggenschap 
over met name functionele aanpassingen en de daaraan verbonden 
verantwoordelijkheidsverdeling inzake het onderhoud.  
 
Het is 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 – en in dit overzicht ook als zodanig benoemd - 
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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Baden 
 Het onderhouden en 

vervangen van de hoog- 
en laagbaden. 

 Ligbaden hoog/laag 5.7 

 Het vervangen van 
kettingen en plugstoppen. 

 5.1 wastafels compleet 
5.5 handwasbakjes 
compleet 

 
 

Balkonvloeren 
Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke onder-
houdswerkzaamheden. 

 0.12  
bouwconstructie incl. 
vloeren balkons en 
galerijen 

 

 
 

Beglazing  ( inclusief dubbele beglazing ) 
Het oplossen van 
glasschades ten gevolge 
van reparaties aan ramen 
en kozijnen. 

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

1.00 schil Verzekering glasschade 

Het vervangen van 
isolatieglas in geval van 
inwendige condensatie 
van de ruit anders dan 
door breuk. 

 1.00 schil  

 
 

Bestrating 
Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden 
aan bestrating, voor zover 
leidend naar de hoofd-
ingang, achteringang en 
dienstingang, alsmede 
parkeerplaatsen en 
terrassen direct gelegen aan 
de gevels voor zover 
aangebracht door de 
verhuurder. 

Alle onderhouds-
werkzaamheden van de 
in de tuin opgenomen 
tegelpaden en terrassen. 

0.10 grond en casco 0.20 grond en casco 

 
 

Beveiligingsinstallaties 
 Het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamhed
en en vervangingen van 
inbraakbeveiligings- en 
video-apparatuur en 
beveiligingsverlichting. 

 6.8 
beveiligingsinstallaties 

 
 

Bewegwijzering 
 Het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamhed
en en vervangingen van 
bewegwijzeringsborden, 

 inventarissen 
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naambordjes en 
(verlichte) naambakken. 

 
Binnentimmerwerk 

 Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamhed
en en vervangingen van 
de planchetten nabij de 
toegangsdeur en van post- 
en briefkasten in het 
gehuurde. 

 inventarissen 

 
 

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

Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamh
eden, regelmatig 
controleren en het 
vervangen van 
overspannings-
beveiligingen. 

6.9  
bliksem 
beveiligingsinstallatie  

bedrijfsvaardighouden 

 
 

Brandbeveiligingsinstallatie 
Verantwoordelijkheid voor deze installatie geheel bij de gebruiker onderbrengen, dus ook de onderhoudskosten 
die daarbij aan de orde zijn. Is voor de bedrijfsvoering van groot belang, waarbij aanwijsbare aansprakelijkheid 
helder voor ogen staat. 
 Aansluit- en 

abonnementskosten van 
PTT-lijnen. 
Het regelmatig controleren 
en eventueel herstellen van 
brandslanghaspels 

 Brandbestrijdings- 
installaties  - compleet 
6.4 

 Het tussentijds uitvoeren 
van testen en kleine 
reparaties aan 
brandmeldinstallatie. 
Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden 
en vervangingen van de 
brandmeldcentrale inclusief 
rookmelders, kleef-
magneten en leidingen. 

 Brandmeldings- 
installaties - compleet 
6.5 
 
6.8 
beveiligingsinstallaties 

 Het in goede staat houden 
van droge brandleidingen 

 Bedrijfsvaardig houden 

 Het vervangen van accu’s 
van de installatie 

 Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Brandpoederblusapparaat 
 Het regelmatig laten 

controleren op de goede 
werking van de losse 
poeder blusapparaten, 
alsmede totale 
vernieuwing hiervan. 

 Bedrijfsvaardig houden 
6.4 
brandbestrijdingsinstallaties 
(compleet) 
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Centrale antennesysteem 

 
 

Het onderhouden van de 
gehele installatie tot 
signaal-overnamepunt 

 Bedrijfsvaardig houden 
6.10 centraal antenne 
systeem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centrale verwarming 
Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhouds-
werkzaamheden. 
Binnen centraal ketelhuis 

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

Centrale verwarmings-
installaties binnen 
ketelhuis 2.1 

7.7 centrale 
verwarmingsleidingen 
vanaf ketelhuis, 
radiatoren, convectoren 
e.d. inclusief kranen en 
appendages buiten het 
centrale ketelhuis 

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

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

Bedrijfsvaardig houden Bedrijfsvaardig houden 

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

 7.7. centrale verwarming 

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

 7.7. centrale verwarming 

 
 

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

Het vervangen van 
closetpotten en 
closetstortbakken welke 
zijn stukgegaan, anders 
dan door slijtage. 

Garantie bij slechte 
kwaliteit 

Closetpotten 5.3 

 Het uitvoeren van 
reparatiewerkzaamheden 
aan closetreservoirs bij 
het overlopen daarvan. 
Het vervangen van 
closetsokken en 
reservoirdrukkers ten 
gevolge van indroging, 
c.q. verdroging. 
 

 Stortbakken 5.3 

 Het vervangen van 
closetzittingen, reservoir-
trekkers en    -drukkers. 

 5.3.  
closetpotten en 
stortbakken 
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 Het schoonhouden en 
ontstoppen van 
closetpotten. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 Het vervangen en/of 
herstellen van lekkende 
closet- en stortbak-
aansluitingen, tenzij er 
sprake is van slijtage / 
veroudering. 

 5.3.  
closetpotten en 
stortbakken 

 
 

Dak, goot- en hemelwaterafvoer 
Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden. 

Het schoonmaken van 
goten en hemelwater-
afvoeren. 

Afvoerinstallatie hemel-
water 0.16 
Daken 1.12 

Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Dakbedekking 
Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden. 

Het schoonmaken en 
bladvrij houden van de 
platte daken. 

Dakbedekkingen 1.12 Bedrijfsvaardig houden 

 
Deuren – Buiten 

Alle reguliere 
onderhoudswerkzaamheden. 

Het repareren van 
buitendeuren, die door 
de huurder of door 
derden zijn 
beschadigd. 

 Alle deurbekledingen en 
afwerkingen van hoeken 
8.4 

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

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

Nooddeuren trappenhuizen 
1.2 

8.4  
deurbekledingen en 
afwerking hoeken 

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

 Balkondeuren 1.4 
Terrasdeuren 1.4 
Tuindeuren 1.3 

 

Het onderhouden en 
vervangen van automatische 
deuren van de hoofdentree. 

 Entreedeuren 1.2  

 
 

Deuren – Binnen 
 Het onderhouden en 

vervangen van alle 
automatische deuren 
binnen het gehuurde. 

 Alle binnendeuren 3.2 

 Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamhed
en van de mechanische 
deuren binnen het 
gehuurde. 

 3.2 alle binnendeuren 

 
 

Douche-voorzieningen 
 Het onderhouden en  Douches  vloer en bak 
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vervangen van 
douchestoeltjes en 
armsteun met armlegger. 

5.2 

 Het schoonhouden en 
ontstoppen van bad- en 
douche-afvoeren, vaste 
wastafels en 
badinstallaties. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 Het vervangen en/of 
herstellen van 
handdouches, douche-
stangen, glij-inrichtingen 
(doucheslangen), ophang-
pennen, koppelstukken en 
kraanuitlopen.  

 5.2  
douches vloer en bak 
(incl. inrichting) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrische installatie 
Het onderhouden en 
herstellen van het 
installatienet. 
Basisinstallatie en 
verdeelkast. 
(nadere beschrijving door 
partijen gewenst) 

Het vervangen van (TL)-
lampen, kappen en 
starters van alle 
verlichtingsarmaturen 
binnen en buiten het 
gebouw. 
 
Elektraleidingen, 
schakelaars, 
wandcontactdozen, 
aansluitpunten  . 

Indien sprake is van een 
basis installatie. Ook b.v. 
een trafohuis. 
0.13 basis aansluiting 
elektra 

Bedrijfsvaardig houden 
 
 
 
 
 
 
Elektraleidingen, 
schakelaars, 
wandcontactdozen, 
aansluitpunten 7.5 
 

Het aanbrengen van door 
het energiebedrijf geëiste 
maatregelen t.b.v. de 
veiligheid van de  
installatie.  

Het vervangen van 
smeltzekeringen en de 
houders daarvan. 

Basisaansluiting 0.13 7.5 elektra leidingen enz. 

Het uitvoeren van 
herstelwerken aan 
groepenkasten. 

Het onderhouden en 
vervangen van 
verlichtingsarmaturen. 

0.13 basis aansluiting 
elektra 

7.5 elektra leidingen enz 

 Het zorgdragen voor 
uitbereidingen aan de 
installatie. 
Het vervangen van de 
accu’s van de 
noodverlichting. 

 7.5 elektra leidingen enz 

 Het vervangen van 
batterijen van alle 
aanwezige batterij-
gevoede apparaten met 
uitzondering van de 
noodverlichting. 

 7.5 elektra leidingen enz 
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Het repareren van de 
armaturen van de nood-
verlichting. 

 Het onderhouden en 
vervangen van terrein-
verlichtingen. 

 0.2 terreininventarissen 

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

 7.5 elektra leidingen enz 

 Het aansluiten van 
verlichtingsarmaturen en 
toestellen. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 Het vervangen van 
zoekgeraakte 
centraaldoosdeksels. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Energie-opwekking 
 Het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamhed
en en het vervangen van 
warmtekrachtinstallaties 
(WKK’s), 
zonnecollectoren en –
boilers, warmteterug-
wininstallaties, e.d. 

 Energie-opwekkings- 
installatie 6.11 

 
 

Funderingen 
Alle noodzakelijke onder 
houds-werkzaamheden. 

 Funderingen 0.11  

 
Gas 

Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden 
aan leidingen en 
appendages tot aan het 
verbruikstoestel. 
Omschrijving aanpassen 
aan basis installatie. 
(nadere beschrijving door 
partijen gewenst) 

 Basisaansluiting 0.13 Gasleidingen en kranen 
vanaf basisaansluitingen 
7.4 

 
 

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

 1. schil 
 
 
 
 
 
Suskasten 1.7 
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suskasten  
Het onderhouden en 
herstellen van buitengevels, 
met inbegrip van het 
voegwerk. 

 1. schil  

Het uitvoeren van 
schilderwerk aan de 
buitengevels. 

 1 schil  
 
 

 
Geluidsinstallatie 

 Alle onderhoudswerk-
zaamheden en vervanging 
van de gehele installatie. 

 Bedrijfsvaardig houden 
inventarissen 

 
 

Glazenwasinstallatie 
Het onderhouden van de 
gehele glazenwas-
installatie. 

 6.12 glazenwasinstallatie  

 
 

Grootkeukeninstallaties 
 Het onderhouden en 

vervangen van 
keukenapparatuur, zoals 
kookbatterijen, 
braadslede, vaatwas 
machines, 
vleessnijmachines e.d. 
Het onderhouden van de 
aan- en afvoerleidingen 
ten dienste van de 
grootkeuken. 

 Inventarissen 
4.1 volledige inrichting 
productiekeukens 

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

 Inventarissen 
4.1 volledige inrichting 
productiekeukens 

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

 4.1 volledige inrichting 
productiekeukens 

 Het vervangen van 
kettingen, plugstoppen 
overloop-pijpjes. 

 4.1 volledige inrichting 
productiekeukens 

 
Hang- en sluitwerk 

Alle reguliere 
onderhoudswerkzaamhede
n en vervangingen aan het 
hang- en sluitwerk van 
ramen en deuren, welke de 
functie hebben het gebouw 
van buitenaf te sluiten 
tegen ongeoorloofde 

Alle noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamhe
den en vervangingen 
aan het hang en 
sluitwerk van ramen en 
deuren binnen het 
gebouw. 

1. schil 3. ruimte bepalende 
elementen 
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indringing uitgaande van 
het type hangen sluitwerk 
wat aanwezig was bij de 
bouw van het gebouw 
Voor zover deze betrekking 
hebben op schil 
Het éénmalig verstrekken 
van sleutels bij verhuur. 

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

beheer 3. ruimte bepalende 
elementen 

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

 gebruikerskosten 

 Het laten maken van 
sleutels dan wel 
vervangen van sloten 
toegangsdeur van het 
gehuurde na zoekraken 
of beschadiging. 

 gebruikerskosten 

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

 Beheersovereenkomst/h
uurcontract 

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

 3. ruimte bepalende 
elementen 

 
 

Hekwerken 
Alle onderhouds-
werkzaamheden aan 
hekwerken van, balkons en 
galerijen. 

Alle onderhouds-
werkzaamheden aan en 
vervangingen van 
terreinafscheidings-
hekwerken. 

1.15 hekken van balkons en 
galerijen 

0.2 terrein inventaris 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kasten 
 Het onderhouden van 

kastsloten en  
kastscharnieren. 

 Kastenwanden 3.4 

 Het vervangen van 
zoekgeraakte 

 Werkkasten         
volledige inrichting 4.4 
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hangkastroeden. 
 Het onderhouden en 

vervangen van 
garderobekasten t.b.v. 
personeel. 

 4.6 
personeelsvoorzieningen 
(inventarissen) 

 Het onderhouden en 
vervangen van 
toiletkasten. 

  

 Het herstellen van (losse) 
kasten en kastplanken, 
kast- en keukeninterieurs, 
zoals plankdragers, 
roedehouders, 
hangroeden, losse lade-
indelingen e.d. 

 4.2 afdelingskeukens 
5.11 keukens 
4.3 spoelkeukens 
4.4 werkkasten 
4.5 restauratieve ruimten 

 Het uitvoeren van alle 
benodigde onderhouds-
werkzaamheden. 

 Zie hiervoor/-boven 

 
 

Keukens 
Het repareren van de 
keukens, bovenkastjes en 
aanrechtbladen in de 
woonappartementen 
(exclusief de 
geïntegreerde hang- en 
legkasten en ingebouwde 
apparatuur). 
Naar inbouw 

Het onderhouden en 
vervangen van de 
keukens in algemene 
ruimten zoals 
dagverblijven, 
huiskamers en 
personeelsruimten. 

 Productiekeukens - 
volledige inrichting 4.1 

 Het onderhouden en 
vervangen van de 
keuken/bar in de 
recreatiezaal. 

 Afdelingskeukens -
volledige inrichting 4.2 

 Het repareren van hang- 
en sluitwerk van de 
keukens, bovenkastjes en 
eventueel de 
geïntegreerde hang- en 
legkasten in de 
woonappartementen. 

 Spoelkeukens -    
volledige inrichting 4.3 

 Het onderhouden en 
vervangen van de in de 
keuken geïntegreerde 
apparatuur zoals 
koelkasten, magnetrons, 
vaatwassers, e.d. 

 Productiekeukens - 
volledige inrichting 4.1 

 Het vervangen van 
kettingen, plugstoppen 
overlooppijpjes. 

 Keukens - volledige 
inrichting 5.11 

 
 
 

Koeling 
 Het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamhed
en aan en vervangingen 

 Bedrijfsvaardig houden 
inventarissen 
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van roomcoolers, airco-, 
koel- en vriesinstallaties. 

 
 

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

Het aanbrengen van 
hoekbeschermers tegen 
het stuk rijden met 
wagentjes. 

Buitenkozijnen 1.1 8.4 bekledingen 

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

Het uitvoeren van 
schilderwerk aan de 
binnenzijde van de 
buitenkozijnen, inclusief 
de daarin opgenomen 
draaiende delen. 

Buitenkozijnen 1.1 9.3 alle verfwerk aan 
binnenzijde van de drager 

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

Het minimaal twee maal 
per jaar reinigen van de 
buitenkozijnen inclusief 
de daarin opgenomen 
panelen (kunststofko-
zijnen vier maal per jaar). 

Buitenkozijnen 1.1 Gebruikerskosten 
(glazenwassen) 

 
 

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

Het aanbrengen van 
hoekbeschermers tegen 
het stuk rijden met 
wagentjes. 

 1.1 Vensterbanken  
3.2 binnendeuren compl. 
3.3 binnenramen compl. 

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

Het uitvoeren van 
schilderwerk aan de 
buitenkant en de binnen-
kant van de kozijnen. 

 1.1 Vensterbanken  
3.2 binnendeuren compl. 
3.3 binnenramen compl. 

 
 

Kramerijen 
Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhouds-
werkzaamheden aan 
kramerijen van ramen en 
deuren die ten doel 
hebben het gebouw af te 
sluiten tegen weersinv-
loeden, alsmede indring-
ing door ongeoor-loofde 
bezoeker(s), zoals deur-
krukken, rozetten, storm-
haken, uitzetijzers, brie-
venbusplaten, ventilatie-
roosters, condensprofiel-
en, water-slagen, tocht-
profielen voor zover deze 
bij de oplevering van de 
bouw aanwezig waren. 
 

Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke onder-
houdswerkzaamheden aan 
kramerijen binnen het 
gebouw   zoals 
deurkrukken, rozetten, 
deurdrangers en 
deurveren, 
plankendragers, dictators, 
stootdoppen, 
deurspiekogen, 
handgrepen in toiletten, 
badkamers en douches 
e.d. 

1. schil 3. 
ruimtebepalende 
elementen,  
zoals wanden, deuren, 
verhoogde vloeren en 
plafonds 

Liften 
Het uitvoeren van alle Het vervangen van de Liftinstallaties 2.4 inventarissen 
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noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamhed
en. 

vloerbedekking in de 
liftkooi(en). 

 

Het opheffen van 
storingen inclusief 
materiaal. 

Het verhelpen van kleine 
storingen door de eigen 
Technisch Dienst zoals 
het verwijderen van 
ongerechtigheden uit de 
deur ondergeleiding, het 
resetten van de installatie 
en het eventueel tornen 
van de lift bij storingen. 

Liftinstallaties 2.4 
 

Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Muurleuningen 
 Het uitvoeren van alle 

benodigde onderhouds-
werkzaamheden hieraan, 
zoals het uitbreken van 
muurzettingen. 

 Muurleuningen   (met 
uitzondering van 
trappenhuizen) 9.4 

 
 

Noodverlichtingsinstallatie 
 Het uitvoeren van alle 

noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamhed
en aan installatie, 
armaturen, transparanten 
en accumulatoren. 
Het tussentijds uitvoeren 
van testen en kleine 
reparaties aan de 
noodverlichtinginstallatie 
en de noodstroom-
aggregaten. 

 6.11 
noodverlichtingsinstallati
es 

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

 Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Oproepinstallatie 
 Het uitvoeren van alle 

onderhouds-
werkzaamheden en 
vervanging van de gehele 
installatie. 

 Centrale geluids-
installatie / 
communicatie-installaties 
6.7 

   Noodoproepinstallaties - 
compleet 6.1 
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Plafondafwerking 
Het herstellen van 
loslatend pleisterwerk. 

Het uitvoeren van wit- en 
sauswerk binnen het 
gehuurde. 

Herstel van schade Verlaagde plafonds 3.6 

. 
 

Het herstellen van de 
aanwezige 
plafondafwerking, ook 
systeemplafonds  
Het herstellen van door 
huurder aangebrachte 
versieringen. 

 Alle plafondbekledingen 
8.3 
 
 
Inventarissen 

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 riolerings-
verstoppingen. 

Het uitvoeren van 
herstelwerkzaamheden 
aan lichte zettingen 
krimpscheuren. 

verzekering gebruikerskosten 

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

 8 alle bekledingen. (vaak 
inventarissen) 

 
 

Ramen 
Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhouds-
werkzaamheden. 
AAN DE DRAGER 

Het repareren van 
stukgewaaide ramen. 
Afhankelijk van de 
oorzaak 
(ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD ?) 

Beweegbare ramen 1.5 Luiken 1.10 

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

Het uitvoeren van 
schilderwerk van alle 
ramen in het gehuurde 
(Zie ook schilderwerk). 

 Alle binnenramen 3.3 

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

Het vervangen van 
gebroken 
binnenbeglazing. 

Schade verzekering Schade verzekering 

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

 1.1  
buitenwanden en 
 -kozijnen 

9.3  
alle verfwerk aan binnen-
zijde van de drager 
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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. 
Omvang te bepalen op 
basis van beschrijving 
basisinstallatie. 

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

Basisaansluiting 0.13 7.6. rioleringsbuizen die 
geen deel uitmaken van 
de bouwconstructie (niet 
in beton meegegoten) 

 Het ontstoppen van 
closets, wastafels, 
fonteinen, aanrechtbak-
ken, urinaalspoelers, e.d. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 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. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 Het ontstoppen van 
balkon-afvoeren. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Riolering buiten het gebouw 
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 schoonhouden en 
ontstoppen van de 
galerij- en 
balkonafvoeren. 

0.13 basisaansluitingen 
voor riool 

Rioleringbuizen welke 
geen deel uitmaken van 
de bouwconstructie 7.6 
(geen onderdeel van de 
fundering van het 
gebouw, bijv. bij zachte 
ondergrond) 
Bedrijfsvaardig houden 

Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden 
aan riool- en 
fecaliënpompinstallaties. 

 0.13 basisaansluitingen 
voor riool 

 

Het ontstoppen en  0.13 basisaansluitingen  
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doorspoelen van de 
buitenriolering en de 
drainage. 

voor riool 

 
 

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

Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke 
schilderwerken, wit- en 
sauswerk, enz. op alle 
materialen binnen het 
gehuurde alsmede het 
behangen van het 
gehuurde . 
 

1 schil Alle verfwerk aan de 
binnenzijde van de 
drager 9.3 

 
Schoorsteen- en ventilatiekanalen 

Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke 
onderhouds-
werkzaamheden. 

Het reinigen van 
schoorsteen- en 
ventilatiekanalen. 

0.17  
schoorsteenkanalen en 
vantilatiekanlen die deel 
uit maken van de bouw- 
constructtie 

Bedrijfsvaardig houden 

 Het periodiek (laten) 
vegen van de 
schoorsteenkanalen. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Schrobputten 
 Het regelmatig ledigen 

van de schrobputten 
 Bedrijfsvaardig houden 

 
 

Telefooninstallatie 
 Het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamhed
en en vervangingen van 
(bedrijfs) telefonie-
apparatuur. 

 Telefooninstallaties - 
compleet 6.2 
inventarissen 

 
 

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. 

1. schil, deel naar inbouw 3. ruimte bepalende 
elementen 
4. inrichting productie 
ruimte 
8.bekledingen 

 
 

Trapleuningen en hekken 
Het uitvoeren van alle 
benodigde onderhouds-
werkzaamheden, zoals 
het uitbreken van muur-

Het repareren van 
beschadigingen. 

1.15 trappehuizen Schade onderhoud 
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bevestigingen. 
 
 

Trappen 
Het uitvoeren van alle 
benodigde onderhouds-
werkzaamheden. 

Het herstellen en 
vervangen van 
trapbekledings-
materialen. 

Trappenhuizen 0.15 8.2 alle vloerbedekkingen 
inventarissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuin 
Het uitvoeren van 
ophogingswerkzaamheden 
voor zover er sprake is 
van substantiële grond-
verzakkingen.  
Werkzaamheden aan de 
tuinen die noodzakelijk 
zijn i.v.m. het ophogen 
zoals het uitnemen en 
herplanten van beplanting, 
het herstellen van in de 
tuin opgenomen paden, 
terrassen, vijvers, 
beschoeiingen en terrein-
inventaris, komt altijd 
voor rekening van de 
huurder.   

Het onderhouden van de 
bij het gehuurde 
behorende tuinen 
inclusief de daarin 
opgenomen paden, 
terrassen, vijvers, 
beschoeiingen en terrein-
inventaris, zoals 
zitbanken, 
vlaggenmasten, naam-
borden, e.d. 

0.1 grond 0.2inrichting van de 
grond 

 Het uitvoeren van 
geringe 
ophogingswerkzaamhede
n, het herstellen van 
erfafscheidingen, het 
knippen van 
afscheidingshagen en het 
schonen van 
(afscheidings-) sloten. 

 0.2 inrichting van de 
grond 
gebruikskosten 

 Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamhe
den aan beplanting en 
gazon zoals snoeien, 
spitten, grasmaaien, 
onkruid bestrijden en 
herbeplantingen. 

 Bedrijfsvaardig houden 
en gebruikskosten 

 
 

Uitstortgootsteen 
Het vervangen van 
stortgootstenen exclusief 

Het vervangen van 
uitstortgoot stenen bij 

Schade herstellen 
vanwege slechte kwaliteit 

4.3. spoelkeukens 
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emmerroosters ten 
gevolge van een slechte 
kwaliteit aardewerk, bijv. 
“Craqueleren” 
(fabricagefouten) van 
emmerroosters. 

stukgaan. (garantie) 

 Het schoonhouden en 
ontstoppen van goot-
stenen, afvoerleidingen, 
putten en goten. 

 bedrijfsvaardighouden 

 Het herstellen c.q. 
vervangen van 
emmerroosters. 

 7.6  
leidingen 

 
 
 
 
 
 

Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie  (mechanisch) 
BASIS INSTALLATIE = DRAGER 

KANALEN EN HULPSTUKKEN = INBOUW 
Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhoud aan de 
basis-installatie.van het 
ventilatiesysteem 
(basisinstallatie volgens 
omschrijving). 

Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhouds-
werkzaamheden aan het 
ventilatiesysteem van 
toiletten, pantry’s, 
badkamers. 
Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke 
onderhouds-
werkzaamheden aan 
luchtbehandelingskasten 
van het groot 
keukenapparatuur, 
alsmede ruimteventilatie 
van de grote keuken. 

Ventilatieroosters 1.6 
Luchtbehandelings- 
installaties binnen  
installatieruimte 2.5 
 

Ventilatoren - 
individueel 
6.6 (in ruiten/muren) 
 
 
 
 
Inventaris 
 

Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhoud aan de 
basisinstallatie.van het 
mechanische 
ventilatiesysteem 
(basisinstallatie volgens 
omschrijving) 

Het onderhouden en 
herstellen van de 
mechanische ventilatie 
(exclusief roosters) 
 
Het schoonhouden en 
regelmatig controleren en 
afstellen van de 
ventilatieventielen, 
afzuigkappen en 
achterliggende kanalen, 
alsmede de 
ventilatieroosters 
(inclusief de eventueel 
aanwezige suskasten) 
geplaatst in de 
gevelkozijnen. 

Luchtbehandelings- 
installaties binnen  
installatieruimte 2.5 

Luchtbehandelings-
kanalen van installatie-
ruimte 7.1 
 
 
bedrijfsvaardighouden 

Het uitvoeren van alle 
reguliere onderhoud aan de 
basisinstallatie.van de 

 Luchtbehandelings- 
installaties binnen  
installatieruimte 2.5 

Luchtbehandelings-
kanalen van installatie-
ruimte 7.1 
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centrale afzuiginstallaties en 
luchtbehandelingsinstallaties 
(basisinstallatie volgens 
omschrijving) 

 

 
 

Verpleegapparatuur 
 Het onderhouden en 

vervangen van 
verpleegapparatuur zoals 
bedpanspoelers, 
urinaalspoelers, 
hooglaagbaden en 
tilliften, enz. 

 inventarissen 

 
 

Vetvanger 
 Het regelmatig ledigen, 

ontstoppen en 
schoonhouden van 
vetvang-, slib- en 
zetmeelafscheidingsputten 
van grootkeukens. 
Eveneens 
onderhouden/vervangen 

 Bedrijfsvaardig houden 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vloerafwerkingen 
Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke reparaties 
aan zandcement-
ondervloeren, tegel- en 
natuursteen-vloeren en 
kunststofvloeren 
DEEL naar inbouw 

  Verhoogde vloeren 3.5 
4 + 5.11 en 5.2 

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

  4. productieruimten 
bedrijfsvaardig houden 

 
Vloerbedekkingen 

 Het onderhouden en 
vervangen van de 
vloerbedekking in alle 
openbare ruimten en 
binnen de 
verhuureenheden. 

 Alle vloerbedekkingen 
8.2 Inventarissen 

 
 

Wandafwerkingen 
Het herstellen van 
“loslatend” pleisterwerk. 

Het verwijderen van oude 
behanglagen en 
aanbrengen  van nieuw 
behang. 

Buitenwanden 1.1 
GARANTIE 

Scheidingswanden die  
niet tot de bouw-
constructie behoren 3.1 

Het herstellen van Het laten wijzigen of GARANTIE Voorzetwanden 3.7 
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“loslatend”  tegelwerk. 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. 

GARANTIE Schuifwanden 3.8 

 Het herstellen van 
beschadigd pleisterwerk 
en tegelwerk.                       

 Alle wandbekledingen 
8.1 

 Het herstellen van 
beschadigd pleisterwerk 
ten gevolge van het 
verwijderen van behang 
c.q. aangebrachte 
afwerkingsmaterialen. 

 GEBRUIKERSKOSTEN 
als veroorzaker van de 
schade (is geen normaal 
onderhoud) 

Het herstellen van 
zettingscheuren. 

Het herstellen van lichte 
zettingen  

GARANTIE  

 Het onderhouden van 
wanden vervaardigd van 
schrootjes c.q. 
betimmeringsplaten. 

 inventarissen 

 Het onderhouden en 
herstellen van al die 
zaken die ter verfraaiing 
zijn aangebracht bij de 
bouw en welke niet tot de 
bouwkosten behoorden. 

 inventarissen 

 
 

Warmwaterbereiding 
Het uitvoeren van alle 
benodigde onderhouds-
werkzaamheden aan gas- 
en indirect gestookte 
boilers of 
platenwisselaars met 
voorraadvaten voor de 
collectieve 
warmwatervoorziening 
inclusief de bijbehorende 
regelapparatuur. 
BASIS INSTALLATIE 

Het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden 
en het vervangen van 
elektrische boilers en 
overige heetwater-
apparaten. 
Uitvoeren legionellabeheer 

0.13 basis aansluitingen 7.3 warmwaterleidingen 

 
 

Wasserij-apparatuur 
 Het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamheden 
en vervangingen hiervan 
zoals wasmachines, 
centrifuges en drogers.  

 Inventarissen 
Bedrijfsvaardig houden 



                                                                                                                                 Vergelijking Onderhoudsverdeling tussen 
                                                                                                                                  Verhuurder en Huurder & Drager en Inbouw  
 
  

Verhuurder Huurder Drager Inbouw 
 
 
 

Bijlage bij Voorbeeldhuurovereenkomst Aedes-Arcares 
April 2004     23                                     

 
 

Wastafels en fonteinen 
Het voortijdig vervangen 
van wastafels en 
fonteinen ten gevolge van 
een slechte kwaliteit 
aardewerk of door 
slijtage bij normaal 
gebruik. 

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

GARANTIE Wastafels 5.1 

 Het vervangen van 
spiegels en de daarbij 
behorende 
spiegelklemmen, 
planchetdragers, 
spatschermen, kettingen, 
plugstoppen 
wastafelstoppen, 
wasbakken, 
fonteinbakjes, vaste 
wastafels en spiegels. 

 Handwasbakjes 5.5 
 
Spiegels 5.6 
 
Planchettes 5.6 
 
Spatschermen 5.6 

 
 
 
 
 
 

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

Het uitvoeren van 
herstelwerkzaamheden 
aan het complete 
douchegarnituur zoals 
douchekoppen, slangen, 
opsteekhaken en 
doucheglijstangen. 

Basisaansluiting 0.13 Koudwaterleidingen 
vanaf basisaansluiting 
met kranen 7.2 

 Het aanbrengen van extra 
tappunten. 

 4. Inrichting productie-
keuken en   
5. sanitair en keuken. 

 Het onderhouden en 
vervangen kranen en 
tevens kraankappen en 
kraanomstellers van alle 
kraansoorten. 

 Warmwaterleidingen 
vanaf basisinstallaties / 
ketelhuis met kranen 7.3 

 Het onderhouden van 
thermostatische 
waterkranen 

  

 Het treffen van 
voorzieningen aan 
waterleidingen en 
installaties bij vriezend 
weer. 

 Bedrijfsvaardig houden 

 Het ontkalken en het 
herstellen van tap- en 
stopkranen.  

 Bedrijfsvaardig houden 
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Waterdrukverhogingsinstallatie 
Het uitvoeren van alle 
noodzakelijke 
onderhouds-
werkzaamheden 

 2.2. hydrofoorinstallatie  

 
 

Wateronthardingsinstallatie 
 Het uitvoeren van alle 

noodzakelijke 
onderhouds-
werkzaamheden 

 Wateronthardingsinstallaties 
2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonwering 
 Het aanbrengen, 

vervangen c.q. in goede 
staat houden van 
zonweringen inclusief 
elektrische besturingen. 

 Zonwering 1.14 
inventarissen 

 Zonwering mag alleen 
met toestemming van de 
verhuurder opgehangen 
worden 

 beheersovereenkomst 
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Bijlage 
 
SCHEIDING VAN DRAGER EN INBOUW 

 
 

  

CODE: OMSCHRIJVING ELEMENT DRAGER  INBOUW 
     

0.  GROND EN CASCO    
 0.1 grond op juiste hoogte (incl. herstel van schade) x   
 0.2 paden, terrassen, vijvers, beschoeiingen, terreininventaris   x 
      
 0.11 fundering x   
 0.12 bouwconstructie (incl.vloeren van balkons en galerijen) x   
 0.13 basisaansluitingen voor gas, electriciteit, water en riool x   
 0.14 loze leidingen in de drager x   
 0.15 Trappehuizen x   
 0.16 afvoerinstallatie hemelwater x   
 0.17 schoorsteenkanalen en ventilatiekanalen in bouwconstructie x   
      

1.  SCHIL    
 1.1 buitenwanden en –kozijnen x   
 1.2 entreedeuren en deuren noodtrappenhuizen x   
 1.3 Tuindeuren x   
 1.4 balkon- en terrasdeuren x   
 1.5 beweegbare ramen x   
 1.6 ventilatieroosters  x   
 1.7 Suskasten x   
 1.8 Glaspanelen x   
 1.9 dichte isolatiepanelen x   
 1.10 Luiken   x 
 1.11 Vensterbaken   x 
 1.12 daken en dakbedekkingen x   
 1.13 buitenbloembakken die deel uit maken van de 

dragerconstructie 
x   

 1.14 Zonwering   x 
 1.15 hekwerken van balkons en galerijen x   
      

2.  BASIS INSTALLATIES    
 2.1 centrale verwarmingsinstallaties binnen ketelhuis x   
 2.2 Hydrofoorinstallaties x   
 2.3 vuilstortkokers binnen de bouwconstructie x   
 2.4 Liftinstallaties x   
 2.5 luchtbehandelingsinstallaties binnen installatieruimte x   
 2.6 Wateronthardingsinstallaties   x 
 2.7 centrale warmwaterinstallaties binnen ketelhuis x   
      
      

3.   RUIMTE BEPALENDE ELEMENTEN    
 3.1 scheidingswanden die niet tot de bouwconstructie behoren   x 
 3.2 alle binnendeuren compleet   x 
 3.3 alle binnenramen compleet   x 
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 3.4 kastenwanden   x 
 3.5 verhoogde vloeren   x 
 3.6 verlaagde plafonds   x 
 3.7 voorzetwanden compleet   x 
 3.8 schuifwanden compleet   x 
      

4.   INRICHTING PRODUCTIERUIMTEN    
 4.1 volledige inrichting productiekeukens   x 
 4.2 volledige inrichting afdelingskeukens   x 
 4.3 volledige inrichting spoelkeukens   x 
 4.4 volledige inrichting werkkasten   x 
 4.5 volledige inrichting restauratieve ruimten   x 
 4.6 personeelsvoorzieningen   x 
      

5.   SANITAIR EN KEUKENS    
 5.1 wastafels compleet   x 
 5.2 douches vloer en bak + inrichting   x 
 5.3 closetpotten en stortbakken   x 
 5.4 bedpanspoelers   x 
 5.5 handwasbakjes   x 
 5.6 spiegels, planchettes, spatschermen e.d.   x 
 5.7 ligbaden en hoog/laag baden   x 
 5.8 bidets   x 
 5.11 volledige inrichting van keukens   x 
 5.12 kitchenettes   x 
      

6.  BIJZONDERE INSTALLATIES    
 6.1 noodopoepinstallaties (compleet)   x 
 6.2 telefooninstallaties (compleet)   x 
 6.3 vuilverwerkingsinstallaties (compleet)   x 
 6.4 brandbestrijdingsinstallaties (compleet)   x 
 6.5 brandmeldingsinstallaties (compleet)   x 
 6.5 ICT-installaties (compleet)   x 
 6.6 individuele ventilatoren   x 
 6.7 centrale geluidsinstallaties/communicatieinstallaties   x 
 6.8 beveiligingsinstallaties   x 
 6.9 bliksembeveiligingsinstallatie x   
 6.10 centraal antennesysteem   x 
 6.11 noodverlichtingsinstallaties   x 
 6.12 glazenwasinstallaties x   
 6.13 energieopwekkingsinstallatie   x 
      

7.  LEIDINGEN    
 7.1 luchtbehandelingskanalen vanaf installatieruimte   x 
 7.2 koudwaterleidingen vanaf basisaansluiting met kranen   x 
 7.3 warmwaterleidingen vanaf basisinstallaties/ketelhuis met 

kranen 
  x 

 7.4 gasleidingen en kranen vanaf basisaansluitingen   x 
 7.5 elektraleidingen. schakelaars, wadcontactdozen, 

aansluitpunten 
  x 

 7.6 rioleringsbuizen welke geen deel uit maklen van de   x 
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bouwconstructie 
 7.7 centrale verwarmingsleidingen vanaf ketelhuis, radiatoren 

enz. 
  x 

      
8.   BEKLEDINGEN    

 8.1 alle wandbekledingen   x 
 8.2 alle vloerbedekkingen   x 
 8.3 alle plafondbekledingen   x 
 8.4 alle deurbekledingen en afwerkingen van hoeken en 

beschermplaten 
  x 

      
9.  DIVERSEN    

 9.1 bloembakken (muv bakken welke deel vormen van de schil)   x 
 9.2 vaste tafels   x 
 9.3 alle verfwerk aan de binnenzijde van de drager   x 
 9.4 muurleuningen (muv trappenhuizen)   x 

 
 


