
verhuisadvies
Als u gaat verhuizen zijn onderstaande onderwerpen voor u van belang. 

Voorinspectie
We maken een afspraak voor een voorinspectie op dinsdag of donderdag binnen vijf werkdagen na uw 
huuropzegging. Tijdens de voorinspectie kijken we naar de staat van uw woning. We lopen samen de woning 
door. En we maken afspraken over welke werkzaamheden we u vragen uit te voeren, voordat u de sleutels 
aan ons overdraagt. De afspraken worden digitaal vastgelegd in het inspectierapport en u ontvangt deze per 
e-mail. Wilt u dit liever op papier ontvangen, geef dit dan bij ons aan.

Wilt u dat wij de genoemde werkzaamheden uitvoeren? De kosten daarvan staan ook in het rapport. Zo weet 
u vooraf wat het kost als u de werkzaamheden niet zelf uitvoert. 

• Lees ook de checklist bij huuropzegging waarin staat welke werkzaamheden er naast het inspectierapport 
van toepassing kunnen zijn. 

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
Het kan zijn dat u zelf zaken in of aan uw woning heeft veranderd. Deze veranderingen vallen onder de 
regeling ZAV. In de meeste gevallen maakten wij hierover van tevoren afspraken met u. We beoordelen of 
deze verandering voldoet aan de afspraken. 

Hebben we geen afspraken vastgelegd? Dan beoordelen we ter plaatse of we de verandering accepteren of 
niet. We bekijken dan of de verandering voldoet aan de voorwaarden voor ZAV. Deze voorwaarden leest u 
hier: vechtenomstreken.nl/wijzigingenaanbrengen

Een ZAV kunt u overdragen aan een nieuwe huurder. U heeft natuurlijk altijd het recht de verandering weer te 
verwijderen. U herstelt dan eventuele schade en brengt de originele voorziening weer terug.

Overname
Roerende zaken, zoals gordijnen of meubels, kunt u soms overdragen aan een nieuwe huurder. Dat kan 
alleen als wij toestemming geven en dit legt u vast op het overnameformulier. Dit formulier tekenen u en de 
nieuwe huurder samen. Tijdens de eindinspectie geeft u dat formulier aan ons. De roerende zaken blijven 
tijdens de werkzaamheden in de woning onder uw verantwoording. Denk er dus aan dat u deze spullen 
verzekert. Het lukt niet altijd om goederen in de woning achter te laten, bijvoorbeeld als we veel moeten doen 
in uw woning.

Eindinspectie
We maken een afspraak voor de eindinspectie op de laatste huurdag. Bij de eindinspectie komen we weer bij 
u langs om de sleutels van u te ontvangen. We kijken dan of u de woning volgens afspraak aan ons oplevert. 
Heeft u de werkzaamheden niet, niet goed of onvolledig uitgevoerd? Dan brengen wij de herstelkosten bij u 
in rekening. Deze staan vermeld in het rapport dat u van ons ontving na de voorinspectie.

Servicekosten
We rekenen de servicekosten eenmaal per jaar af. U ontvangt de afrekening in het eerste half jaar na het jaar 
waarin u verhuist. Daarom is het belangrijk dat u ons uw nieuwe adres doorgeeft.

Afmelden voorzieningen
U bent zelf verantwoordelijk om u op tijd af te melden bij leveranciers van gas, water, elektra, huurboiler, 
telefoon en kabel. Voor uw huurboiler kunt u bellen met telefoonnummer 088 89 55 000. Doe dat ruim van 
tevoren! Daarmee voorkomt u dat u onnodige kosten betaalt.

Meterstanden
Op de dag van uw vertrek noteert u de meterstanden. Deze eindmeterstanden geeft u ook door aan de 
energiebedrijven. De meeste bedrijven hebben even tijd nodig om uw aanvraag te verwerken.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Vergeet dan niet om uw verhuizing door te geven aan de Belastingdienst. U kunt 
een wijzigingsformulier aanvragen via www.toeslagen.nl of 0800 0543.


