
Checklist bij oplevering 
van uw woning
Met deze checklist kunt u nagaan hoe u uw woning, berging en tuin moet 
 achterlaten als u gaat verhuizen. Deze lijst is een hulpmiddel en geen  volledige 
opsomming van alle voorkomende situaties. Als u iets tegenkomt wat niet op  
de lijst staat, kunt u contact opnemen met het Woonpunt. Bij het inleveren 
van uw sleutel is het belangrijk dat de woning schoon, veilig en compleet is.

  Zelf aangebrachte wandbekledingsplaten en/of steenstrips zijn verwijderd  
en het stucwerk is hersteld.

  Zelf weggebroken wanden zijn rondom de wandopening netjes afgewerkt.

Plafonds
  Kunststof schroten en polystyreenplaten zijn verwijderd in verband met  

brandveiligheidseisen.

  Plafonds zijn vrij van beschadigingen en schimmel.

  Plafonds zijn schoon, egaal van kleur en in een lichte kleur of wit geschilderd.

Sanitair
  Toiletten zijn compleet, schoon, kalkvrij en heel. Er is een toiletbril aanwezig. 

  Wasbakken, fonteintjes, kranen, douchegarnituur, afvoerputjes, spiegels,  
planchetten etc. zijn aanwezig en in goede staat. Alles is schoon, kalkvrij en heel.

  De tegels en voegen in de keuken, badkamer en het toilet zijn schoon, kalkvrij  
en onbeschilderd.

Trap
  De trap is vrij van vloerbedekking (resten), spijkers en schroeven. 

  De treden zijn vlak en schoon.

  Trapleuningen zijn aanwezig, zitten vast en zijn schoon en heel.

  De vlizotrap is heel en compleet (inclusief haak, stok en/of trekkoord).

Tuin
  De tuin is goed onderhouden en maakt een verzorgde indruk.  

Het gras is gemaaid, de struiken zijn gesnoeid en onkruid is verwijderd.

  Struiken, planten en bomen woekeren niet en zien er verzorgd uit. 

  Door u geplante bomen of struiken die te dicht bij de erfgrens staan  
of overlast kunnen veroorzaken zijn verwijderd.

  Schuttingen en andere erfafscheidingen zijn in een goede staat, zijn heel en recht.

   Erfafscheidingen aan de voorkant van de woning zijn niet hoger  
dan één meter, achter de woning niet hoger dan twee meter.

  De bestrating is egaal, vlak, vrij van onkruid en bezemschoon. 

  Losse rommel, tuinafval of vuilnis is verwijderd en de containers  
zijn geleegd en schoon in de berging geplaatst.
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Algemeen
 Alle, tijdens de verhuurperiode, aan de woning aangebrachte schade is hersteld.

  Alle spullen die bij de woning horen zijn in de woning achtergelaten. 

  Alle spullen die u heeft overgenomen van de vorige huurder zijn verwijderd  
of ter overname door de nieuwe huurder geaccepteerd.

  De woning is helemaal leeggeruimd (met uitzondering van de spullen die de  
nieuwe huurder overneemt) en goed schoongemaakt.

  Alle originele sleutels van zowel binnen- als buitendeuren, bergingen,  
garages zijn aanwezig.

  Het schilderwerk (binnen) is in goede staat en stickers, plakplastic, plakhaken etc. 
zijn verwijderd.

  Zelf aangebrachte veranderingen voldoen aan de door Wierden en Borgen  
gestelde eisen.

  Aangebrachte Wmo-voorzieningen mag u alleen verwijderen met  
toestemming van Wierden en Borgen.

  Meld verlijmd vloerzijl bij Wierden en Borgen. Bevat dit zeil asbest, dan  
zorgt Wierden en Borgen ervoor dat dit professioneel wordt verwijderd.

Berging, schuur of garage
   Een berging, schuur of garage is leeg en bezemschoon. Zelf aangebrachte  

elektra of water- en riolering aansluitingen mogen blijven zitten mits vakkundig  
en veilig aangebracht. Dit beoordeelt een medewerker van Wierden en Borgen.

CV
  Radiatoren en radiatorkranen zijn stickervrij, schoon en niet overgeverfd of gesausd.

  Radiatoren, radiatorkranen en de ketelommanteling zijn schoon en heel.

  De cv-installatie is voldoende gevuld met water. De slang, vulset en de 
 ontluchtingssleutel zijn aanwezig.

  De thermostaat staat op 10 graden en de radiatoren staan open.

Deuren en ramen
  Deuren hebben geen gaten (kattenluik), krassen, verfdruipers en zijn  

egaal van kleur geschilderd.

  Het deurbeslag is heel, onbeschilderd en functioneert naar behoren.

  Sleutels van ramen zijn aanwezig en zitten in het slot.

  Ramen zijn schoon en onbeschadigd. 

  Gebroken, ontbrekende en/of geverfde ramen zijn vervangen.

  Het schilderwerk (binnen) van kozijnen en deuren ziet er goed uit.

Elektra
  Alle standaard stopcontacten en schakelaars voor lichtpunten zijn aanwezig, schoon,  

heel en ongeverfd. Zelf aangebrachte en doorgekoppelde elektra is verwijderd.

  Elektrische bedrading is voorzien van een veilige afsluiting (kroonstenen).  
Er hangen geen losse draden uit muren of plafonds.

  Alle aansluitpunten voor telefoon, televisie, en internet zijn aanwezig  
en in goede staat. Zelf aangebrachte aansluitingen zijn verwijderd.

  De verzegeling van de groepenkast en de gasinstallatie zijn niet verbroken.

Keuken
  Het keukenblok en aanrechtblad zijn schoon (vet- en kalkvrij), heel en leeg.

  Het keukenblok is niet geschilderd.

  De afzuiging is schoon en heel, inclusief alle roosters.

  Een eventueel in de keuken aanwezige gasleiding is afgedopt of voorzien  
van een kraan.

  Door u geplaatste (inbouw)apparatuur is verwijderd.

Vloeren
   Vloerbedekking, laminaat of parket is verwijderd, tenzij het wordt overgenomen  

door de nieuwe huurder.

  Plavuizen en tegels zijn onbeschadigd en netjes gelegd. In de woning is minimaal  
1m² aan resttegels aanwezig.

  Vloeren zijn egaal, vlak, schoon, onbeschilderd en onbeschadigd. Er zijn geen  
vloerbedekkingsresten, spijkers en schroeven aanwezig.

  Plinten zijn aanwezig, zitten vast en zijn onbeschadigd. De plinten zijn dekkend 
geschilderd, egaal van kleur maar niet gesausd.

Wanden
   Wanden zijn onbeschadigd, behangklaar en vrij van schroeven,  

spijkers en pluggen. Dergelijke gaten hoeven niet te zijn gestopt.

  Grove gaten in wanden zijn dichtgemaakt. Muren zijn glad en klaar om te  
behangen of sausen en betegelde wanden zijn schoon en onbeschadigd.

  Wanden met behang zijn schoon, egaal van kleur en in een lichte kleur of wit gesausd.

  Wanden met afgescheurd, bekrast of loszittend behang zijn volledig behang - 
vrij gemaakt. Patroonbehang is verwijderd of ter overname aangeboden.

  Sierpleister is toegestaan, mits egaal en fijn van structuur.  
De korrelgrootte bedraagt maximaal 3 millimeter.

  Kunststof schroten en polystyreenplaten zijn verwijderd in verband  
met brandveiligheidseisen.


