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Tuinonderhoud 

In de wet is opgenomen dat u als huurder, volgens het 

zogenaamde Besluit Kleine Herstellingen, verplicht bent uw tuin 

te onderhouden. In de bijlage bij deze wet staat welke 

werkzaamheden dat precies zijn. 

 het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en 

erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende 

aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder 

in elk geval: 

 het regelmatig maaien van het gras; 

 het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen 

tegels van opritten, toegangspaden en terrassen; 

 het vervangen van gebroken tegels; 

 het regelmatig snoeien van heggen, hagen en 

opschietende bomen; 

 het vervangen van beplanting die is doodgegaan; 

 het vervangen van kapotte planken of segmenten van 

houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden 

van houten erfafscheidingen; 

 indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: 

erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen. 

 

Klimplanten 

Een klimop of wingerd veroorzaakt schade aan metsel- en 

schilderwerk. Mochten deze planten groeien tegen de gevel 

van uw woning of de hemelwaterafvoer, de goot of het dak van 

uw berging, dan verzoeken wij u deze te verwijderen. Andere 

klimplanten zoals stokrozen zijn wel toegestaan. 

 

Huurvoorwaarden 

Via deze flyer willen wij u 

informeren over de 

(aanvullende) voorwaarden 

die gelden voor het 

onderhoud van uw woning en 

tuin. 

De wet 

stelt u als huurder verplicht 

om uw huis en tuin te 

onderhouden. Wat dit 

minimaal betekent leest u in 

deze flyer.   

Uw huurcontract & de 

algemene voorwaarden  

bevatten aanvullende 

regelgeving voor het 

onderhoud van uw huis en 

tuin en het plaatsen van 

voorzieningen of 

bouwwerken. Denk hierbij 

aan airco’s, zonwering, 

rolluiken of overkappingen. 

Een aantal veel 

voorkomende zaken worden 

in deze flyer uitgelicht. 
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Bamboe e.a. woekerende planten 

Veel soorten bamboe hebben als nadeel dat ze ondergronds flink 

kunnen woekeren en zo uw hele tuin, en zelfs die van uw buren, 

kan begroeien. Bamboe wordt daarom alleen toegestaan als 

deze in een betonnen kuip of pot is geplant en niet in de volle 

grond. 

Indien u in het verleden bamboe heeft geplant, bent u verplicht 

deze bij huurbeëindiging te verwijderen inclusief alle wortels. 

 

Schotelantennes en airco’s  

Als u een schotelantenne of airco wilt plaatsen dan moet u dit  

vooraf bij ons aanvragen. Wij stellen voorwaarden aan de locatie  

en de wijze van bevestiging. Als aan deze voorwaarden wordt 

voldaan, ontvangt u van ons een schriftelijke toestemming. 

Heeft u reeds een schotelantenne en/of airco geplaatst, dan dient  

u hiervoor alsnog toestemming te vragen. 

Zonwering en zonnepanelen 

Zonweringen zoals uitvalschermen of screens zijn toegestaan. Wel 

stellen wij voorwaarden aan de wijze van bevestiging. Als hieraan  

wordt voldaan, ontvangt u van ons een schriftelijke toestemming. 

 

Het plaatsen van zonnepanelen op onze woningen is momenteel 

slechts zeer beperkt mogelijk.  Wilt u graag een bijdrage leveren  

aan duurzame energieopwekking, dan is deelname aan een 

zonnepark van ZutphenEnergie (ZE) een goed alternatief.   

 

     

Rolluiken 

Rolluiken (van metaal, tegen inbraak) zijn niet toegestaan. Reeds 

aanwezige rolluiken dienen bij voorkeur direct, maar in ieder geval bij 

beëindiging van de huurovereenkomst, te worden verwijderd. 

Camera’s 

U mag camera’s ophangen om uw eigen woning te beveiligen en uw 

eigendommen te beschermen. Het cameratoezicht moet echter 

stoppen bij de voordeur en de ramen. Op het huis of de tuin van uw 

buren of op de openbare weg (zoals de stoep of parkeerplaatsen) 

mag geen camera gericht staan. Dit is om de privacy van bewoners 

en voorbijgangers te beschermen.  

 

 

Bouwwerken 
 

Voor het plaatsen van een 

tuinhuisje, overkapping of 

andere bouwwerk moet u een 

schriftelijk verzoek bij ons 

indienen.  

Het aanvraagformulier kunt u 

downloaden via onze website. 

Een verzoek wordt beoordeeld 

op de wijze van uitvoering, 

uitstraling en/of deze zonder 

gevolgschade aan de woning 

kan worden ge(de)monteerd.  

 

 


