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Zelf klussen in  
uw huurwoning





U wilt iets aan uw huurwoning veranderen, zodat 

deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een  

andere badkamer of misschien wel een dakkapel. 

Wij geven u graag de gelegenheid om zelf ver-

anderingen aan te brengen. U moet er wél vooraf 

toestemming voor vragen. Daarmee voorkomt u 

dat veranderingen niet aan onze eisen voldoen, 

zodat u later kosten moet maken om ze weer  

ongedaan te maken. In deze folder vindt u welke 

eisen wij aan veranderingen stellen, hoe u  

veranderingen kunt aanvragen, welke soorten  

toestemming u kunt krijgen en wanneer u in  

aanmerking kunt komen voor een vergoeding als 

u gaat verhuizen. Plus een handig overzicht van 

alle mogelijke veranderingen. 
 

Onze voorwaarden voor zelfaangebrachte 
veranderingen 
Veranderingen die u aanbrengt, moeten voldoen aan 
onze voorwaarden. Wij letten vooral op kwaliteit, 
veiligheid, leefbaarheid en verhuurbaarheid. U bent 
zélf verantwoordelijk voor de veranderingen die u 
aanbrengt. 
 
Veranderingen moeten kwalitatief goed zijn 
l  Zorg ervoor dat de verandering voldoet aan de 
    kwaliteitseisen van Trivire. In het overzicht vanaf 
    pagina 4 vindt u per verandering onze voor- 
    waarden. 
l  Bij bouwkundige veranderingen hebben wij aan- 
    vullende informatie nodig om de kwaliteit te  
    beoordelen. Zonder die aanvullende informatie 
    krijgt u géén toestemming. Enkele voorbeelden: 
    Als u plannen heeft voor een aanbouw (of bijvoor-
    beeld een schuur of een serre), stuur dan met uw 
    aanvraag mee: een technische tekening in Auto-
    CAD, een lijst van de materialen die u gaat  
    gebruiken (een materiaalstaat) én uw vergunning 
    (van de gemeente). Als u een dragende muur wilt 
    weghalen of verplaatsen, stuur dan een constructie-
    rapport mee met uw aanvraag. 
 
Veranderingen moeten veilig zijn 
l  Veilig omgaan met gas, water en elektra 
    Als u iets wilt veranderen aan gas, water en elektra, 
    accepteren wij die veranderingen alléén als een  
    erkend installateur ze heeft goedgekeurd. U kunt 
    dergelijke veranderingen daarom het best door  
    een erkend installateur laten uitvoeren. Bewaar  
    de factuur van de installateur en vraag om een  
    installatierapport, zo nodig aangevuld met werk-
    tekeningen. Als onze opzichter naar een installatie-
    keuringsrapport vraagt, moet u het kunnen laten 
    zien. 
l  Veilig omgaan met asbest 
    In woningen die vóór 1994 gebouwd zijn, kan  
    asbesthoudend materiaal zitten. Pas daarmee op 
    bij het klussen. Bij schuren, boren, zagen of breken 
    kunnen namelijk asbestvezels vrijkomen.  
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Ook daarom is het belangrijk dat u toestemming 
vraagt voor veranderingen. Onze opzichters gaan dan 
voor u na of u bij het klussen asbesthoudend  
materiaal kunt tegenkomen. 
 
Veranderingen mogen geen overlast of hinder  
veroorzaken 
l  Het aanbrengen van de verandering mag geen  
    blijvende overlast veroorzaken voor uw buren. Een 
    voorbeeld: als een aanbouw te veel daglicht of  
    zonlicht bij uw buren wegneemt, krijgt u er géén 
    toestemming voor. 
l  De verandering mag het normale onderhoud door 
    Trivire aan uw woning niet hinderen. Een voor-
    beeld: onze schilder moet gewoon zijn werk kunnen 
    doen. U mag een kozijn dus niet onbereikbaar 
    maken. 
 
Veranderingen mogen de verhuurbaarheid van de 
woning niet aantasten 
l  De woning moet na de verandering even goed  
    verhuurbaar zijn als daarvoor. Kies daarom voor 

    een algemeen aanvaardbare stijl en niet voor  
    ongebruikelijke kleuren en materialen. 
l  De woning mag door de verandering géén woning-
    waarderingspunten kwijtraken. 
l  De woning heeft ook na de verandering genoeg  
    kamers voor uw hele gezin. 
 
U bent zélf verantwoordelijk voor de verandering 
l  U bent zelf verantwoordelijk voor de verandering 
    die u aanbrengt. U betaalt zelf de uitvoering van  
    de verandering en ook het onderhoud is voor uw  
    rekening. U moet zelf de verandering (mee)- 
    verzekeren en u bent zelf aansprakelijk bij schade. 
    Een voorbeeld: als u een keuken met inbouw- 
    apparatuur plaatst, dan moet u de keuken én de 
    apparatuur zelf onderhouden en vervangen  
    wanneer nodig. Ook moet u de keuken en de  
    apparatuur meeverzekeren, zodat u verzekerd bent 
    tegen eventuele schade. 
 

Stel: u wilt uw woonkamer uitbouwen. 
Dit is een ingrijpende verandering. U krijgt alléén toestemming als u aan alle eisen voldoet. 
In het overzicht vindt u op pagina 9 de voorwaarden: 
l  Mag alléén in de achtertuin 
l  Tot 30% van de diepte van de tuin met een maximum van 2.50 meter 
l  Mag onderhoudswerkzaamheden van Trivire niet belemmeren 
l  Mag geen overlast veroorzaken 
 
Meesturen bij aanvraag: 
l  Vergunning gemeente 
l  Technische tekening in AutoCAD 
l  Materiaalstaat (een lijst van de materialen die u gaat gebruiken) 
 
Trivire let op kwaliteit, veiligheid, leefbaarheid en verhuurbaarheid. 
l  Op basis van de technische tekening en de materiaalstaat kan Trivire de kwaliteit én de veiligheid 
    van uw aanbouw beoordelen. 
l  Overlast ontstaat bijvoorbeeld als uw aanbouw (zon)licht wegneemt bij uw buren of als de schilder 
    niet meer bij een kozijn kan komen. 
l  Als uw aanbouw niet past bij de bouwstijl van de woning, tast de aanbouw de verhuurbaarheid 
    aan. 
 
Tot slot: zolang u de woning huurt, bent u zélf verantwoordelijk voor al het onderhoud aan uw eigen 
aanbouw. 
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Als u gaat verhuizen 
Wat gebeurt er als u gaat verhuizen? Onze mutatie-
opzichter komt dan uw woning opnemen. Hij bekijkt 
onder andere de veranderingen die u heeft aange-
bracht. 
 
Bij definitieve toestemming 
Als u van ons definitieve toestemming heeft gekregen, 
beoordeelt de mutatieopzichter de verandering op 
kwaliteit en onderhoud. Als die in orde zijn, mag de 
verandering blijven zitten. 
 
Bij tijdelijke toestemming 
Als u van ons tijdelijke toestemming heeft gekregen, 
moet u de verandering ongedaan maken. U mag de 
verandering alléén laten zitten, als de nieuwe huurder 
de verandering wil houden. 
 
Meenemen naar uw nieuwe woning kan ook 
U mag er ook voor kiezen om de verandering mee  
te nemen naar uw volgende huis. Bijvoorbeeld een 
parketvloer die u heeft gelegd of een door u aan- 
gebracht zonnescherm. Maar u moet de woning 
weer compleet en in goede staat achterlaten. Stel  
dat u een zelf geplaatste keuken meeneemt naar een 
volgend huis, dan moet u een keuken terugplaatsen 
die voldoet aan onze kwaliteitseisen, zodat wij de  
woning weer kunnen verhuren. 

Bij oude aanpassingen 
Sommige huurders hebben veranderingen in hun  
woning aangebracht voordat de regels uit deze folder 
er waren. Wat in deze folder staat, geldt ook voor 
deze oude veranderingen. Heeft u in het verleden uw 
woning veranderd en hiervoor schriftelijk toestemming 
gekregen, dan blijft deze toestemming vanzelfspre-
kend van kracht. Heeft u in het verleden uw woning 
veranderd zonder toestemming en wilt u weten of u 
deze aanpassing zonder problemen kunt laten zitten 
als u aan verhuizen denkt? Neem dan contact op met 
de mutatieopzichter van Trivire. 
 
Wanneer heeft u recht op een vergoeding bij  
verhuizing? 
Als de verandering die u heeft aangebracht extra  
woningwaarderingspunten oplevert, dan kunt u in 
aanmerking komen voor een vergoeding van Trivire. 
Dat kan alléén als u van Trivire vooraf definitief toe-
stemming heeft gekregen voor de verandering. In de 
tabel op pagina 6 ziet u voor welke veranderingen u 
welke vergoeding kunt krijgen. 
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Regels voor schotelantennes en voor 
zonneschermen en screens 
Wilt u een schotelantenne? Of een zonnescherm of 
screen? Dat mag alléén als u zich houdt aan onze  
regels. U vindt die regels in de folders ‘Regels  
schotelantennes’ en ‘Regels zonneschermen en 
screens’ op www.trivire.nl. Vraag altijd vooraf toe- 
stemming aan Trivire. Let op: als uw woning onder-
deel is van een Vereniging van Eigenaren (VVE),  
gelden voor u de regels van het splitsings-
reglement van de VVE. 

Overzicht zelfaangebrachte 
veranderingen 
Hierna volgt een overzicht van alle mogelijke veran- 
deringen aan een woning. Per verandering ziet u of 
wij er definitieve toestemming, tijdelijke toestemming 
of geen toestemming voor geven. Ook geven we aan 
of een verandering door een nieuwe huurder kan  
worden overgenomen. U kunt een nieuwe huurder 
nooit verplichten een vergoeding te betalen voor  
een verandering. In de rechterkolom leest u per  
verandering welke voorwaarden wij eraan stellen. 

Hoe berekenen wij de vergoeding? 
Als u gaat verhuizen, bekijkt onze mutatieopzichter of de verandering die u heeft aangebracht in 
goede staat is (goed aangebracht met goed materiaal, goed onderhouden, normale slijtage). Hij 
kan u vragen dat aan te tonen met rekeningen (van bedrijven die u heeft ingeschakeld) en/of  
bonnetjes (van materialen die u heeft aangeschaft). Bewaar die dus goed. 
Ook bekijkt de mutatieopzichter hoe lang de verandering al in de woning zit. Voor een tweede  
toilet dat u al vijf jaar heeft, krijgt u niet meer de maximale vergoeding van € 200,-. Want in vijf jaar 
is daarvan vijf maal € 20,-  afgeschreven. U krijgt dus nog € 100,- vergoeding.  

Nog een rekenvoorbeeld 
U heeft vijf jaar geleden een vaste trap aangebracht. 
De maximale vergoeding is € 650,-. 
De afschrijving per jaar is € 26,- en u heeft de trap al vijf jaar. 
Vijf maal € 26,00 is € 130,-. 
Dat bedrag gaat van de maximale vergoeding af. 
De vergoeding wordt dan € 650,- minus € 130,- en komt uit op € 520,-. 

Verandering Maximale vergoeding Afschrijvingstermijn Afschrijving per jaar 

Dubbel glas per m² € 45,00 10 jaar € 4,50

Plaatsen tweede toilet € 200,00 10 jaar € 20,00

Aanbrengen cv-ketels € 1.500,00 15 jaar € 150,00

Aanbrengen installatie (zonder ketel) € 3.000,00 20 jaar € 150,00

Aanbrengen vaste trap € 650,00 25 jaar € 26,00

Aanbrengen dakisolatie per m² € 25,00 10 jaar € 2,50

Aanbrengen spouwisolatie per m² € 20,00 10 jaar € 2,00

Plaatsen dakkapel € 2.500,00 25 jaar € 100,00

Plaatsen dakraam € 450,00 25 jaar € 18,00

Per zonnepaneel met een vermogen 

van meer dan 245 wattpiek € 350,00 10 jaar € 35,00
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Veranderingen Mogelijk         Mogelijk Geen Overname         Voorwaarden/ 
definitieve     tijdelijke toestemming door nieuwe      toelichting 
toestemming     toestemming huurder mogelijk 

 
Badkamer en toilet 
 
Toiletpot vervangen of aanpassen l  
 
Tweede toilet installeren l Installatierapport of  

installatiekeuringsrapport  
noodzakelijk   

 
Fonteintje aanleggen l Installatierapport of  

installatiekeuringsrapport  
noodzakelijk   

 
Douchecabine plaatsen                l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
Douchebak plaatsen                l            l Weghalen bij vertrek 
 
Ligbad plaatsen                l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
Kranen aanbrengen                l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
Wand- en/of vloertegels vervangen l Nooit tegel over tegel  

plakken. Mag de verhuur-
baarheid niet schaden 

 
Badmeubel plaatsen                l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 

Deuren, ramen, kozijnen, dak en gevel (de ‘schil’ van de woning)   
 
Binnendeur vervangen                l            l  
 
Buitendeur vervangen             l 
 
Binnendeur weghalen                l            l Bij vertrek terughangen 

compleet 
 
Deur dichtmaken en/of  
Kozijn weghalen l              l            l  

 

Deurbeslag vervangen                l            l Met uitzondering van  
buitendeuren 

 
Vensterbank(en) plaatsen l 
 
Horren maken in ramen en deuren                l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
Kattenluikje maken                l            l NB mag niet in kunststof 

deuren 
Herstellen bij vertrek. 
Houd rekening met hoge 
herstelkosten als u een luik 
aanbrengt in een houten 
deur  

 
Dubbele beglazing aanbrengen l             

 

Dak isoleren l
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Dakkapel bouwen l Door een erkende aannemer 
 
Dakraam aanbrengen l Door een erkende aannemer 
 
Zonnescherm of screen installeren               l                       l Op voorwaarden Trivire (zie 

pagina 6 van deze folder)  
 
Rolluiken installeren               l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
Inbraakwerende voorzieningen l             l              l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
Schilderen van schoon metselwerk             l  
 
Schilderen van kunststof en aluminium             l  

 
Installaties 
 
Cv-installatie plaatsen l Installatierapport of  

installatiekeuringsrapport 
noodzakelijk  

 
Radiator plaatsen l Installatierapport of  

installatiekeuringsrapport 
noodzakelijk 

 
Radiator verwijderen               l             l Terugplaatsen bij vertrek 
 
Extra radiator plaatsen l             l             l Weghalen bij vertrek 
 
Radiator vervangen              l              l Radiator terugplaatsen  
(door design radiator) bij vertrek  

                          
Thermostaatkraan op radiator l           
aanbrengen 

 
Andere thermostaat plaatsen               l            l Oude thermostaat terug- 
(klokthermostaat of slimme plaatsen bij vertrek 
thermostaat, zoals ‘Toon’)  
 
Extra wandcontactdozen aanleggen l Per vertrek hetzelfde  
en/of schakelmateriaal veranderen schakelmateriaal. Installatie

rapport of installatie- 
keuringsrapport noodzakelijk 

 
Aansluiting wasmachine en/of droger  l Installatierapport of  
aanleggen Installatiekeuringsrapport  

noodzakelijk   
 
Close-in boiler plaatsen               l              l Installatierapport of  

installatiekeuringsrapport  
noodzakelijk of weghalen 
bij vertrek 

 
Buitenkraan aanleggen               l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen
   

Gas/water/elektra veranderen l Keuringsrapport  
noodzakelijk 

 
Zendapparatuur installeren               l            l Weghalen bij vertrek 
 
Schotelantenne plaatsen               l            l Op voorwaarden Trivire (zie 

pagina 6 van deze folder) 
Weghalen bij vertrek 

 
Airco-installatie aanleggen               l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
 
 
 

 
 

Veranderingen Mogelijk         Mogelijk Geen Overname         Voorwaarden/ 
definitieve     tijdelijke toestemming door nieuwe      toelichting 
toestemming     toestemming huurder mogelijk
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Buitenverlichting aanbrengen               l            l Weghalen bij vertrek 
 
Zonnepanelen plaatsen l              l            l Installatierapport of 

installatiekeuringsrapport 
noodzakelijk 

 
Keuken 
 
Keuken vernieuwen l Op voorwaarden van Trivire 
 
Keuken uitbreiden (extra kastjes) l 
 
Keuken veranderen l Mag de verhuurbaarheid niet  
(frontjes, aanrechtblad) schaden

 
Inbouwapparatuur plaatsen               l            l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen 
  
Tegels vervangen en/of tegels l Mag de verhuurbaarheid niet 
/aanbrengen schaden 
 
Afzuigkap/wasemkap plaatsen               l            Weghalen bij vertrek 
 
Kraan vervangen l             
 

Keukenkasten schilderen             l  
 
Plafond 
 
Kunststof schroten aanbrengen             l In verband met  

brandveiligheid 
 
Gipsplaten aanbrengen l 
 
Plafond verlagen             l In verband met  

brandveiligheid 
 
Systeemplafond aanbrengen l Op voorwaarden van Trivire 
 
Tempex (polystyreen) aanbrengen             l In verband met  

brandveiligheid 
 
Balken aanbrengen               l            l Weghalen bij vertrek 
 
Spots e.d. inbouwen               l            l Installatie- of keurings- 

rapport noodzakelijk. 
Weghalen bij vertrek en 
schade herstellen.  
 

Spanplafond               l              l Weghalen bij vertrek en 

schade herstellen.  
 
Terrein en tuin 
 
Bestrating aanleggen l 

 

Aanbouw/serre/overkapping/schuur/ l              l            l Mag alléén in de achtertuin, 
berging tuinhuisje enz. bouwen tot 30% van de diepte van 

de   tuin met een maximum 
van 2.50 meter, mag onder-
houdswerkzaamheden niet 
belemmeren en geen over-
last veroorzaken. Meesturen 
bij aanvraag: vergunning  
gemeente, technische  
tekening in AutoCAD,  
materiaalstaat. 

Zie ook pagina 4

Veranderingen Mogelijk         Mogelijk Geen Overname         Voorwaarden/ 
definitieve     tijdelijke toestemming door nieuwe      toelichting 
toestemming     toestemming huurder mogelijk
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Vijver aanleggen               l            l Weghalen bij vertrek 
 

Huisdierenverblijf maken                                l            l Weghalen bij vertrek  
 
Erfafscheiding l               Richtlijn: maximale hoogte
(heg, schutting e.d.) aanleggen 180 cm in achtertuin en 100 

cm in voortuin. Ga bij uw  
gemeente na welke regels 
daar gelden                  

 
Klimop planten tegen gevel             l 

 
Vloeren  
Massief parket of houten vloer leggen               l            l    Weghalen bij vertrek 
 
Volledig verlijmde kurkvloer leggen             l            l Weghalen bij vertrek 
 
Plavuizen/natuursteen/ 
tegels leggen               l            l    Alleen toegestaan bij een- 

gezinswoningen. Mag de 
verhuurbaarheid niet scha-
den en geen overlast geven
 

Grind- en gietvloeren leggen             l  

 
Wanden 
 
Dragende muur weghalen of                l Constructierapport  
verplaatsen noodzakelijk  
 
Niet-dragende muur weghalen                l 
of verplaatsen 
 
Toog of glaswand plaatsen                l 
 
Schuifwand plaatsen                l 
 
Kastruimte weghalen                l 
 
Schoorsteenmantel weghalen                l Constructierapport  

noodzakelijk 
 
Sierpleister/structuurverf/                l Korrel < 2mm 
glasvezelbehang aanbrengen 
 
Steenstrips of kunststrips aanbrengen               l            l Weghalen bij vertrek 
 
Houten schroten aanbrengen               l            l Weghalen bij vertrek 
 
Kunststof schroten aanbrengen             l          In verband met  

brandveiligheid 
Wandtegels en/of voegen schilderen             l             
Andere wandtegels aanbrengen                l Nooit tegel over tegel  

plakken. Mag de verhuur-  
baarheid niet schaden 

Overig  
 
Vaste trap aanleggen                l Constructierapport vereist 
 
Open haard aanleggen                             l            l Weghalen bij vertrek 
 
Houtkachel plaatsen                             l            l Weghalen bij vertrek 
 
Voorziening/ stalling / oplaadpunt                             l            l Weghalen bij vertrek 
scootmobiel  
 
Voorziening(en) mindervaliden               l            l  
in de woning 
 

Veranderingen Mogelijk         Mogelijk Geen Overname         Voorwaarden/ 
definitieve     tijdelijke toestemming door nieuwe      toelichting 
toestemming     toestemming huurder mogelijk
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Nog vragen? 
Kijk op www.trivire.nl voor meer informatie. Kunt u het antwoord op 
uw vraag hier niet lezen? Bel ons dan via telefoonnummer 078 633 
16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook 
langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dord-
recht, vlakbij winkelcentrum Sterrenburg. Trivire is geopend op 
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op 
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Telefonisch zijn we  
elke dag bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur. 
 
02/2019 
Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

Trivire 
Postbus 8008, 3301 CA Dordrecht  I  Bezoekadres: Callistolaan 2, Dordrecht 
Telefoon: 078 633 16 00  I  E-mail: wonen@trivire.nl  I  www.trivire.nl(


