Zelf aangebrachte voorzieningen
Of u nu huurt of eigenaarbewoner bent, iedereen heeft wel de behoefte om zijn of haar woning naar eigen smaak en
inzicht in te richten. Wonen is namelijk iets persoonlijks en dit kan ertoe leiden dat u iets in uw woning wilt veranderen.
Daarom is er een nieuwe regeling gekomen, waar u als huurder ook gebruik van kunt maken om uw woongenot zo
aangenaam mogelijk te maken en veranderingen in uw woning aan te brengen. Het is allemaal wel makkelijk gezegd
en gedaan, maar toch zijn er enkele punten waar u aandacht aan moet besteden als u besluit een Zelf aangebrachte
voorziening (ZAV) aan te brengen. Hieronder krijgt u een uitleg over het ZAV en enkele aandachtspunten waar u
rekening mee moet houden als u besluit om een ZAV aan te brengen.
Sinds 1 augustus 2003 zijn de regels voor ZAV officieel in de wet geregeld, ook wel het wettelijke ‘klusrecht’ door de
Woonbond genoemd. Het klusrecht betekent niet dat huurders nu de rol voor renovaties op zich hoeven te krijgen
maar slechts het recht om dingen naar eigen smaak te aan te passen of te verbeteren.
Ik wil iets in mijn woning veranderen, hoe pak ik dit aan?
In principe staat het u vrij om iets in uw woning te veranderen, maar dan moet dat uiteraard deskundig worden
uitgevoerd. Een ZAV moet op de juiste wijze en met deugdelijke materialen worden uitgevoerd. Dit is een belangrijk
punt voor u als huurder om te weten, want zolang u in de woning woont, bent u aansprakelijk voor de eventuele
schade. Daarnaast wordt ook de voorwaarde gesteld worden dat het aanbrengen van de ZAV aan de eisen van het
bouwbesluit moet voldoen.
Moet ik toestemming vragen?
U hoeft geen toestemming te vragen voor een ZAV aan de binnenkant van uw woning als deze zonder
noemenswaardige kosten door de verhuurder eenvoudig verwijderd kunnen worden. Een voorbeeld van een
voorziening die zonder noemenswaardige kosten verwijderd kunnen worden. Denk aan radiatorfolie aanbrengen,
plaatsten van een brievenbusborstel of aanbrengen van tochtstrips. Helaas geeft de wet geen duidelijke beschrijving
over wat noemenswaardige kosten zijn.
Voor alle andere gevallen die niet zonder noemenswaardige kosten verwijderd of ongedaan kunnen worden gemaakt
door de verhuurder heeft u wel toestemming nodig. Vaak gaat het om ingrijpende veranderingen in de woning. Uw
verhuurder mag een verzoek alleen weigeren als de voorzieningen de verhuurbaarheid van de woning zullen schaden
of wanneer de voorzieningen de waarde van de woning vermindert.
De toestemming dient u wel vóóraf aan te vragen bij de verhuurder. Voor voorzieningen die de verhuurbaarheid niet
schaden en geen waardedaling van de woning tot gevolg hebben moet de verhuurder toestemming geven.
Als u eenmaal een verzoek heeft ingediend bij de verhuurder dan moet uw verhuurder binnen 8 weken een
rea96.35.87.234ctie geven op uw aanvraag.
Heeft u geen toestemming gekregen voor een ZAV die de verhuurbaarheid niet schaadt en niet tot waardedaling van
de woning leidt, dan kunt u vervangende toestemming vorderen van de Kantonrechter om de voorziening alsnog aan
te brengen. Tevens wijst rechter de vordering slechts toe, wanneer de voorzieningen noodzakelijk zijn voor een
doelmatig gebruik of wanneer de voorzieningen niet alleen het huurgenot voor de huurder verhoogt, maar ook voor
opvolgende huurders. Overigens moeten er geen zwaarwichtige bezwaren zijn aan de zijde van de verhuurder. Bij de
term zwaarwichtige bezwaren vanuit de verhuurders kant kan men denken aan nadelige gevolgen die de voorziening
met zich mee kan brengen aan de woning. Bijvoorbeeld, dat de voorziening aan het eind van de huur niet meer
ongedaan kan worden gemaakt, omdat het anders de waarde van de woning zou verminderen.
Daarnaast kan de rechter ook voorwaarden verbinden aan de machtiging, dat de voorzieningen bij het einde van de
huur weer ongedaan gemaakt worden. De voorwaarden gelden alleen als het om gevallen gaat waarin de verhuurder
niet verplicht is toestemming te geven op grond dat de veranderingen de verhuurbaarheid niet schaden en ook niet tot
waardedaling van de woning kan leiden.
Moet ik de ZAV verwijderen?
U mag een ZAV waarbij u schriftelijke toestemming heeft verkregen van de verhuurder in de woning laten zitten,
behalve als bij het verlenen van de toestemming schriftelijk is afgesproken dat de voorziening bij verhuizing hersteld
of ongedaan gemaakt moet worden. ZAV’s die zonder noemenswaardige kosten verwijderd kunnen worden door de
verhuurder kunnen blijven zitten. Voorzieningen die de waarde van de woning verminderen of de verhuurbaarheid van
de woning aantoonbaar schaadt, dienen verwijderd te worden en weer in oorspronkelijke staat terug gebracht te
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worden. Men kan denken aan onveiligheid van de voorziening e onvoldoende kwaliteit van de gebruikte materialen.
Deze punten kunnen namelijk leiden tot waardedaling van de woning.
Voorzieningen aan het gehuurde die feitelijk gezien een verbetering voor de woning zijn hoeven niet ongedaan
gemaakt te worden. Daarbij zal er ook gekeken worden of het woongenot door de verbetering voor andere huurders in
het algemeen ook verhoogd zal worden. In dit geval kan men aan een verbetering denken die de huur in punten kan
doen stijgen.
De verhuurder kan bij de rechter vorderen dat een voorziening verwijderd of ongedaan gemaakt moet worden, omdat
het de verhuurbaarheid van de woning zou schaden. Denk hierbij een luxe voorzieningen aan de woning. De extra
luxe voorzieningen kunnen ertoe leiden dat onderhoudskosten extra hoog zullen worden voor de verhuurder. Als de
verhuurder dit als standpunt bij de rechter zou aanvoeren als zwaarwegende bezwaren, dan zou het kunnen dat de
rechter de bezwaren toewijst en dat aan het einde van de huur de voorziening ongedaan gemaakt moet worden en
weer tot oorspronkelijke staat gebracht moeten worden.
Mag ik de zelf aangebrachte voorzieningen meenemen bij verhuizing?
Als huurder heeft u het recht om voorzieningen die u zelf heeft aangebracht ook weer ongedaan te maken ‘weg te
breken’ en eventueel mee te nemen bij het einde van de huur. Dit wordt ook wel het ‘wegneemrecht’ genoemd. Het
wegneemrecht geeft de huurder het recht om alles wat hij in een de woning aan verbeteringen heeft aangebracht mee
te nemen of weg te breken. Daarnaast mag er geen schade aan de woning ontstaan wanneer u besluit om de
voorziening mee te nemen of weg te breken. De verhuurder kan u namelijk aansprakelijk stellen voor de schade.
Verder moet de woning wel in zodanige een staat verkeren die redelijkerwijs in is overeenstemming met het
oorspronkelijke bij aanvang bewoning. Als u bijvoorbeeld een zelfgeplaatste luxe keuken wil meenemen, dan moet in
dat geval het keukenblok dat er stond (of een vergelijkbaar keukenblok) teruggeplaatst worden. Gebeurt dit wel, dan
dient u die voor uw eigen rekening te (laten) herstellen. ZAV’s die aard en nagelvast aan de woning zijn verbonden
zoals een aangebrachte CVinstallatie kunt u laten zitten tegen een vergoeding van de verhuurder.
Heb ik recht op een vergoeding voor de zelf aangebrachte voorzieningen?
Stel dat u de voorziening niet ongedaan kon maken, omdat het anders tot beschadigingen zou leiden, dan kunt u
aanspraak maken op een vergoeding betreffende ongerechtvaardigde verrijking. Of een ander geval kan zijn dat u
geen gebruik heeft gemaakt van uw wegbreekrecht aan het einde van de huur. In plaats daarvan laat u de
voorziening in de woning zitten waardoor dit uw recht komt te vervallen. In dat geval kunt u als de achtergebleven
voorzieningen geoorloofd zijn aangebracht, uw verhuurder een vergoeding vragen uit ongerechtvaardigde verrijking.
Voorwaarde is wel dat u daarvoor kosten heeft moeten maken die u nog niet heeft kunnen terugverdienen. Daarnaast
moet het om een voorziening gaan die een verbetering in de woning oplevert. Denk aan een voorziening die leidt tot
lagere stookkosten dankzij zelfaangebrachte dak en/of spouwmuurisolatie of een Hrketel die is aangebracht in de
plaats van een oude Cv of Hrketel. Overigens dient de voorziening vakkundig te zijn uitgevoerd en goede staat
verkeren. Verder moet de voorziening de verhuurder profijt opleveren in de vorm van een huurverhoging die gevraagd
kan worden aan de opvolgende verhuurder of dat de voorziening kosten kan besparen op toekomstig onderhoud. De
hoogte vergoeding kan o.a. aan de hand van uw investeringen, ouderdom en technische staat van de voorziening
bepaald worden.
Tevens is het voor u belangrijk om te weten dat er van dit wettelijke “vergoedingsrecht” niet ten nadele van de huurder
kan worden afgeweken. Dit betekent dat u zich daar altijd op kan beroepen, zelfs als in het huurcontract of op een
andere manier schriftelijk is vastgelegd dat u geen recht heeft op een vergoeding. (de rechter zal bepalen of de
omstandigheden rondom de voorziening daartoe aanleiding geven om te spreken van onrechtvaardige verrijking)
Hoe zit het met het ZAVbeleid van de woningcorporaties?
De meeste woningbouwcorporaties hebben vaak hun eigen ZAVbeleid. In het beleid staat duidelijke omschreven
welke ZAV’s in de woning aangebracht mogen worden zonder toestemming, met toestemming, met tijdelijke
toestemming en voor welke ZAV’s u een vergoeding kunt krijgen als het in de woning blijft bij het einde van de huur.
Hoe het beleid van uw woningbouwvereniging is vastgesteld kunt u op de website van de corporatie vinden vinden.
Vergoeding bij woningbouwcorporaties
De bepaling van de vergoedingen is per corporatie weer anders. De meeste woningbouwcorporaties hanteren een
bepaalde berekeningsmethode om de hoogte van de vergoeding te bepalen van de aangebrachte ZAV’s. Om de
hoogte van de vergoeding te bepalen kijken de corporaties onder andere naar de aard van de ZAV en de ouderdom
ervan. Als u meer wilt weten hoe de vergoeding bij uw corporatie precies geregeld is kunt u het beste contact
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opnemen met hen of het beleid van de corporatie op het gebied van ZAV’s en vergoedingen raadplegen. Vaak staat
in het beleid aangegeven voor welke ZAV u een vergoeding kunt krijgen en hoe de hoogte van de vergoeding wordt
berekend.
NB: het is belangrijk om te weten dat de vergoeding nooit minder mag zijn dan wettelijk geregeld is.
Kort samengevat: de verplichtingen van de huurder bij ZAV
Huurder mag zonder toestemming voorzieningen aanbrengen die bij het einde van de huur zonder
noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt;
huurder heeft voor ingrijpende wijzigingen toestemming van de verhuurder nodig;
bij woonruimte moet de verhuurder deze toestemming in ieder geval verlenen indien de voorzieningen de
verhuurbaarheid van het gehuurde niet schade, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde;
indien de verhuurder toestemming weigert, kan de huurder toestemming aan de kantonrechter vragen;
de rechter wijst de vordering in ieder geval toe, als het om een voorziening gaat die de verhuurbaarheid van
het gehuurde niet schaadt en niet tot een waardedaling van het gehuurde kan leiden. De rechter verleent zijn
toestemming indien de voorzieningen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde of de
voorzieningen het woongenot verhogen en geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de verhuurder
zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten;
de rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden, zoals het verhogen van de huurprijs, als de
voorzieningen daartoe aanleiding geven (dit komt voor wanneer de verhuurder ook kosten bijdraagt bij het
aanbrengen van de voorziening);
vergoeding voor voorzieningen die huurder aan het eind van de huur in de woning laat zitten. Voorziening
dient wel met toestemming te zijn aangebracht, huurder heeft kosten nog niet terug kunnen verdienen,
deskundig uitgevoerd en het levert profijt op voor verhuurder.

Kijk voor meer info over het ZAVbeleid van uw corporatie op:










www.ymere.nl
www.dealliantie.nl
www.eigenhaard.nl
www.dekey.nl
www.hetoosten.nl
www.rochdale.nl
www.woonzorg.nl
www.duwo.nl
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