
Hoe lever ik mijn woning op 
  
Algemeen 
Verwijder alles wat niet vastzit aan de woning. Denk dan aan uw eigen spullen zoals: gordijnen, 
vloerbedekking, lampen en meubels. Als u afspraken heeft gemaakt voor overname, dan mag dit 
natuurlijk achterblijven. Vul hiervoor het overnameformulier in dat u van ons ontvangen heeft. 
 
Wanden 

• Alle binnenwanden zijn onbeschadigd en vlak. Spijkers schroeven en pluggen verwijderd. 

• Schrootjes, structuurverf en behang moet veilig en netjes zijn aangebracht. Als dit niet zo is, 
dan moet het worden verwijderd. 

 
Plafonds 

• Plafonds zijn onbeschadigd en vlak.                                                  

• Plafondlampen zijn verwijderd. 

• Plafonds zijn dekkend wit geschilderd. 

• Er zit geen nicotine-aanslag op de plafonds. 
  
Het binnenschilderwerk 

• Houten kozijnen, ramen, deuren en radiatoren zijn kwalitatief goed  
geschilderd. 

• Er zitten geen gaten in de kozijnen. Er zitten geen stickers of andere beschadigingen op de 
kozijnen. 

 
Vloeren en vloerafwerking 

• Vloerbedekking inclusief onderlaag en eventuele lijmresten zijn verwijderd. 

• Lever de vloer onbeschadigd en vlak op. 

• Tegelvloeren moeten veilig en netjes zijn geplaatst. Als dit niet zo is, dan moet het worden 
verwijderd. 

 
Ruiten 

• Ruiten zijn onbeschadigd. 

• Ruiten zijn schoon en vrij van plakplastic, stickers enz. 
  
Schakelmateriaal (wandcontactdozen, plafonddozen, beldrukker en schakelaars) en roosters. 

• Het schakelmateriaal en de roosters zijn schoon, goed bevestigd en onbeschadigd. 

• Het schakelmateriaal en de roosters zijn onbeschilderd. 

• Door uzelf aangelegde verlengsnoeren en wandcontactdozen zijn verwijderd. 
                                                                                                                        
Centrale verwarming 

• De thermostaat moet op 12 graden worden ingesteld. 

• De vulslang + ontluchtingssleutel worden achtergelaten bij de CV. 
  
Hang- en sluitwerk 

• Het hang- en sluitwerk is in goede staat en compleet (tenzij er sprake is 
van normale slijtage). 

• Scharnieren, sloten en beslag zijn heel, zonder beschadigingen en onbeschilderd. 
 
  
 
 



Sanitair 
Alle sanitair is goed schoongemaakt en kalkvrij, denk aan: 

• Wand- en vloertegels.                                                                     

• Kranen. 

• Toiletpot en waterreservoir. 

• Wc-rolhouder. 

• Stoppen inclusief ketting. 

• Doucheputje. 

• Spiegel en planchet. 
                                                                                                              
Keuken 

• Kastjes, aanrechtblad en tegels zijn onbeschadigd en compleet.  

• Alles is goed schoongemaakt (kastjes, planken, tegels, aanrechtblad enz.).                                                                                                                                
 
Tuin 

• De tuin in vrij van onkruid. 

• Er ligt geen (tuin)afval in de tuin. 

• De afvalcontainers zijn leeg en schoon. 

• Het gras is gemaaid. 

• Heggen zijn gesnoeid. 

• De bestrating is netjes en extra bestrating kan ter overname  
aangeboden worden. Het voorpad naar de voordeur en het pad naar  
schuurtje/achteruitgang moet betegeld blijven. Tot 2/2,5 meter van  
de achtergevel blijft liggen. 

 
De (fietsen) berging 

• De berging is leeg, ook eventuele stellages en uitbreiding van elektra zijn verwijderd. 

• De berging is schoon. 
 
Vaste kasten 

• Vaste kasten horen bij de woning, deze moeten heel en compleet worden achterlaten. Dit is 
inclusief sleutels en legplanken. 

• De kasten zijn schoon en eventuele stickers en plaatjes zijn verwijderd. 
 
Zolder 

• De zolder wordt leeg en schoon opgeleverd 
 
Trappen 

• De trap is kaal en vlak 

• Vloerbedekking en lijmresten zijn verwijderd 

• De trapleuning is onbeschadigd en compleet 
  
 
 
 


