
Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Aanpassingen aan het gehuurde

Aanrechtblad

Aardlekschakelaar
- Vervangen van een defecte aardlekschakelaar √ -

Noot: voor een betrouwbare werking is het aan te raden de aardlekschakelaar(s) in de meterkast maandelijks te testen door het indrukken van de testknop! Zie ook 
Electraverdeelinrichting

- √

Afscheidingshagen

Afscheidingssloot/wadi
- Schoonhouden van (afscheidings)sloten/wadi's, inclusief het maaien van de slootkanten/taluds - √

Noot: herstellen van de taluds en opnieuw onder profiel brengen is verantwoordelijkheid van de grondeigenaar

Afvoer (binnenriolering)
- Schoonhouden en (al dan niet door derden laten) ontstoppen van afvoerleidingen - √
- Het ontstoppen van afvoerleidingen waarbij aantoonbaar een breuk, verzakking, verkeerd afschot van de afvoer of ander technisch gebrek de oorzaak van de verstopping 

is
√ -

- Reparatie en/of vervanging van de afvoerleiding  waarbij de oorzaak van de verstopping aantoonbaar een breuk, verzakking, verkeerd afschot van de afvoer of ander 
technisch gebrek is

√ -

- Het vernieuwen van sifons en/of afvoerleidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling, vernieling of chemisch ontstoppen - √
Noot: voorkom verstoppingen zoveel mogelijk: geen vet, oliehoudende producten, verband, haren of kattenbakkorrels door de gootsteen, doucheput, wc- of wasbak 
spoelen

Afzuiginstallatie
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen van de afzuiginstallaties (excl. afzuigkappen) alsmede herstellen van de ventilatiekanalen en afzuigventielen √ -

- Schoonhouden van de afzuigventielen/-roosters. Noot: let er ajb. op dat bij het reinigen de afstelling niet gewijzigd wordt, niet alle ventielen zijn geborgd op de juiste stand. - √

zie ook Luchtbehandeling

Afzuigkap
- Repareren en vervangen van afzuigkappen mits aangebracht of opgeleverd door  de WBVG √ -
- Schoonhouden van afzuigkappen, alsmede het periodiek reinigen of vervangen van de vetvangfilters en vervangen van lampjes - √

Noot: voor het plaatsen van een afzuigkap is vooraf toestemming van de de WBVG nodig. Dit  ivm. de benodigde muurdoorvoer naar buiten en/of ontregeling van een 
reeds aanwezig ventilatiesysteem.

Airco (-installatie)
- Onderhouden, repareren, verhelpen van storingen en vervangen van de airco (-installatie), tenzij door de WBVG aangebracht - √

Noot: voor het plaatsen van een splitunit-systeem is vooraf toestemming van de de WBVG nodig, dit ivm. de benodigde muurdoorvoer naar buiten

Alarminstallatie
- Onderhouden, repareren, verhelpen van storingen en vervangen van de alarminstallatie, tenzij door de WBVG aangebracht - √
- Doormelding naar een PAC (particuliere alarmcentrale) √

Antenne/schotel
- Plaatsing, onderhoud en verwijdering eigen antenne/schotel incl. toebehoren - √

Noot: voor het aanbrengen van eigen antennes en/of schotelantennes buiten het gebouw is vooraf schriftelijk toestemming vereist van de de WBVG. Zie ook Centrale 
Antenne Installatie

zie Bomen en struiken

A
VOOR REKENING VAN:

zie Verbouwingen en ZAV

zie Keukenblok



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Badkuipen

Balkons
- Schoonhouden van de balkonvloeren en de afvoerroosters - √
- Herstelwerk aan balkon bij wateroverlast, niet veroorzaakt door verstopping in de waterafvoer √ -
- Onderhoud en reparatie hekwerk √ -
- Vervangen van vlonderdelen en/of draintegels, indien door WBVG aangebracht/opgeleverd √ -

Beglazing
- Schoonhouden van beglazing (glasbewassing) - √
- Vervangen van gebroken ruiten voor zover dit  het gevolg is van grove nalatigheid, slordigheid, onjuiste of ruwe bewoning van huurder of andere bewoners (via eigen 

glasverzekering- of fonds)
- √

- Ruitbreuk ten gevolge van storm- en brandschade √ -
- Vervangen van lekke isolerende beglazing √ -

Behangen van binnenmuren
- Behangen en indien noodzakelijk herstellen van kleine beschadigingen aan de ondergrond - √

Beschoeiingen
- Onderhouden en repareren van beschoeiingen toegepast als constructief onderdeel van het gebouw √ -
- Onderhouden en repareren van beschoeiingen toegepast als grondkering voor het creëren van niveauverschillen in de tuin en als grondkering rondom (sier)vijvers, 

helofytenfilters e.d.
- √

Bestrating
- Onderhouden en herstellen van bestrating naar de hoofdingang, dienstingangen, vluchtdeuren en bergingen/garages alsmede van en naar de parkeerplaatsen - √

- Onderhouden en herstellen van terrassen gelegen aan de gevel, alleen voor zover door verhuurder aangelegd - √
- Het schoonmaken van bestrating, terrassen en tuinpaden - √
- Herstel van bestrating bij schade ontstaan door gebreken aan het riool √ -

Beveiligingsinstallaties
- Onderhouden, repareren, verhelpen van storingen en vervangen van beveiligings-installaties zoals camera's, video-opnameappartatuur, monitoren, inbraak-

alarmsystemen alsmede personele beveiligingsapparatuur, uitgezonderd brandmeldinstallaties. Zie ook Alarminstallatie
- √

Bevriezing
- Het treffen van voorzieningen aan water-, cv-leidingen en radiatoren, teneinde bevriezing te voorkomen - √
- Herstellen van schade als gevolg van bevriezing van leidingen en/of radiatoren - √

Binnenschilderwerk

Bomen en struiken
- Controleren van bomen op ziektes (om schade te voorkomen) - √
- Plaatsen, onderhouden, snoeien en verwijderen van bomen, struiken en (afscheidings)hagen - √
- Verwijderen van bladafval - √

Noot: er moet voor worden gewaakt dat bomen en (grotere) struiken schade aanrichten aan het pand en/of afvoerleidingen. De volledige verantwoordelijkheid voor al wat 
groeit en bloeit in de tuin ligt bij de pandvereniging, óók als bomen er al sinds mensenheugenis staan

Brandblusmiddelen
- Onderhoud, repareren en vervangen losse blusmiddelen √ -
- Periodiek controleren van losse blusmiddelen (50% kosten jaarlijkse keuring voor rekening pand, overige 50% voor rekening WBVG) √ √
- Onderhoud, repareren en vervangen van brandslanghaspels √ -
- Periodiek controleren van brandslanghaspels √ -
- Branddekens en andere aanvullende maatregelen - √

Brandmeldinstallatie (BMI)
- Onderhouden, repareren, verhelpen van storingen en periodiek controleren van de brandmeldinstallatie voor zover door verhuurder aangebracht √ -
- Uitwisselen van defecte melders en handmelderglaasjes √ -
- Onderhouden, repareren en vervangen van de doormeldapparatuur (indien van toepassing), incl. het afsluiten van een abonnement met een RAC of PAC en bijhorende 

kosten van telecommunicatielijnen
- √

Brandschade

B
VOOR REKENING VAN:

zie Ligbaden

zie Schilderwerk

zie Schade



Brievenbus/briefkast
- Onderhouden en repareren van de brievenbus of briefkast door huurder aangebracht. Zie ook postkasten - √
- Vervangen van de brievenbus of briefkast indien onderdeel van de opstal en enkel bij normaal gebruik √ -
- Plaatsen/vervangen van een zogenoemd tochtborsteltje achter de brievenbus (binnenzijde deur) - √

Buitenschilderwerk

Binnentrappen

Buitentrappen

Buitenverlichting

Boiler

zie Trappen

zie Vluchttrappen (buiten)

zie Verlichting

zie Warmwatervoorziening

zie Schilderwerk



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Cementdekvloeren

Centrale Antenne Installatie (CAI)/COAX-huisaansluiting
- Individuele aansluiting op het kabelnet; de installatie is eigendom van het CAI-bedrijf, door huurder een abonnement af te sluiten met het CAI-bedrijf - √
- Gemeenschappelijke antenne/schotel(s) in het complex; onderhouden, repareren en verhelpen van storingen aan antenne/schotel, versterkers, leidingnet en contactdozen - √

- Uitbreiden van ontvangstmogelijkheden - √
- Aanschaffen en vervangen aansluitsnoeren/stekkers, coaxkabels, splitters, versterkers etc - √

Centrale Verwarming

Onderhouden, repareren en/of verhelpen van storingen aan de gehele installatie √ -
- Het oplossen van storingen en gebreken, die ontstaan zijn door aanwijsbare slordigheden, moedwil of verkeerde handelswijze - √
- Opnieuw opstarten na uitval - √
- Bedienen, bijvullen, ontluchten van de installatie, voorkomen van bevriezing en bij storing controleren of er gas en/of electra aanwezig is - √
- Vervangen van defecte of zoekgeraakte vulslangen, wartels en sleutels - √
- Storingen ten gevolge van het dicht staan van de gaskraan en/of defecte electrazekering of uitgevallen zekeringenautomaat en/of te weinig druk in het systeem en/of lucht 

in het systeem
- √

Het laten uitvoeren van  periodieke keuringen √ -
- Het laten uitvoeren van verplichte SCIOS-keuringen √ -
- Het verhelpen van eventueel bij keuring geconstateerde gebreken aan de installatie √ -
- Onderhouden en repareren bij beschadiging van de isolatie rond de cv-leidingen - √
- Aanbrengen en vervangen (ook bij wijziging van de installatie door verhuurder) van isolatiematrassen e.d. rond pompen, kleppen en overige appendages die door huurder 

zijn aangebracht ter beperking van het energieverlies
- √

- Vervanging van de hele installatie indien nodig √ -

C
VOOR REKENING VAN:

zie Vloeren



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Daken
- Onderhouden en repareren van daken (platte en hellende daken) √ -
- Herstel van dak ten gevolge van werkzaamheden/handelingen door, of in opdracht van, huurder - √
- Onderhouden en repareren van 'vaste' valbeveiligingsvoorzieningen op daken, voor zover aangebracht door verhuurder √ -
- Schoonhouden van platte daken (blad e.d. verwijderen) mits verantwoord en veilig bereikbaar - √

Dakgoten
- Schoonhouden (verwijderen blad) en zorgen dat de goot niet kan verstoppen mits verantwoord en veilig bereikbaar - √
- Repareren van goten √ -

Dakramen, dakkapellen, dakkoepels en lichtstraten
- Reparatie en groot onderhoud van dakramen, dakkapellen, dakkoepels, lichtstraten e.d. √ -
- Schoonhouden, klein onderhoud (smeren e.d.) en binnenschilderwerk dakramen - √

Data + data-installatie (patchkasten,bedrading en aansluitingen, WiFi-netwerk) - √

Dekvloeren

Deurbel
- Repareren van de bekabeling en beltrafo √ -
- Repareren en vervangen van de bel/zoemer en beldrukker - √
- Repareren en vervangen van een beltableau √ -
- Vervangen van de batterijen in het geval van een draadloze batterij - √

Deuren 
- Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden, inclusief het vervangen en herstellen van deuren en kozijnen √ -
- Het repareren van buitendeuren die stuk zijn gewaaid - √
- Het aanbrengen van beschermingsplaten en beschermingshoeken (indien van toepassing) - √
- Onderhouden van hang- en sluitwerk, zoals het oliën van scharnieren, het vastzetten van een deurklink of het vastzetten van een kortschild - √
- Vervangen van door huurder beschadigde binnendeuren - √
- Afschaven en/of bijstellen van klemmende deuren √
- Herstellen van deuren bij ernstig kromtrekken van de deur, voor zover afwijkingen groter dan 10 mm. √

Zie ook Hang- en sluitwerk en Kozijnen (buiten)

Deurkrukken

Douche
- Onderhouden (ook verwijderen kalkaanslag), repareren en vervangen van douchegarnituren en sanitaire accessoires zoals doucheslang, glijstang, penopzetter, 

handdouche en zeepbakje
- √

- Onderhouden en vervangen van spiegel, planchet en wastafel, mits aangebracht door verhuurder √ -
- Vervanging en herstel van gebreken door slijtage bij normaal gebruik van tegelwerk op wanden en vloeren in de badkamers √ -

Douchemengkraan

Doorstroomgeiser

zie Kranen

zie Warmwatervoorziening

D
VOOR REKENING VAN:

zie Vloeren

Zie Deuren



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Elektraleidingen
- Onderhouden en repareren van electraleidingen en aarding binnen en buiten het gebouw √ -

Elektraschakelmateriaal en/of wandcontactdozen
- Vervangen van uitwendig beschadigde schakelaars - √
- Vastzetten van loszittende schakelaars en/of wandcontactdozen (WCD's) - √
- Reinigen van overgeschilderde schakelaars en/of wandcontactdozen (WCD's) - √
- Repareren of vervangen van koordjes trekschakelaars - √
- Repareren of vervangen inwendige (trek)schakelaars en/of wandcontactdozen (WCD's) √ -
- Vervangen van defecte of beschadigde (perilex) aansluitingen tbv de  kookplaten √ -

Elektrastoring
- Controleer eerst of de straat of de gehele wijk zonder stroom zit. Zo ja, bel dan het energiebedrijf (Liander) of kijk op de website (https://wwwliandernl/onderhoud-

storingen)
- √

- Controleer of dat de storing veroorzaakt is door overbelasting of gebreken in de apparatuur van de huurder - √
- Herstellen van een storing in de electrische installatie, na uitsluiting van bovenstaande punten √ -

Elektraverdeelinrichting (groepenkasten e.d.)
- Onderhouden en repareren van hoofd- en verdeelkasten (inclusief zekeringenautomaten en aardlekschakelaars) √ -
- Uitbreiding van de hoofd- en verdeelkasten i.v.m aansluiting nieuwe apparatuur of apparatuur met een hoger vermogen, incl. toekomstig onderhoud, reparatie en 

vervanging
- √

- Elektra-infrastructuur periodiek laten keuren conform normering (NEN 3140) wanneer van toepassing √ -

Elektraverbruik
- Controleer regelmatig het electraverbruik, bijvoorbeeld door dit te vergelijken met een voorgaande periode. Informeer eventueel bij het energiebedrijf omtrent verbruik 

van verschillende toestellen
- √

Electronische deurontgrendelaar 

Erfafscheidingen
- Onderhouden en repareren van erfafscheidingsmuren en/of hekwerken -met inbegrip van privacyschermen gemonteerd tegen de gevel bij het terras of balkon- voor 

zover aangebracht door of eigendom van de WBVG 
√ -

- Onderhouden, repareren en vervangen van houten erfafscheidingen - √

E
VOOR REKENING VAN:

zie Intercom



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

- Fonteintjes

Fundering
- Onderhouden en herstellen √ -
- Open/schoonhouden van kruipruimte en kruipruimte-ventilatieroosters - √

F
VOOR REKENING VAN:

zie Sanitair



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Galerijen
- Onderhouden en herstellen √ -
- Schoonhouden van de galerijvloeren en de afvoerroosters - √
- Onderhouden en repareren en vervangen van de galerijverlichting voor zover door de WBVG geplaatst of opgeleverd, exclusief vervangen van lampen, tl-buizen en 

starters
√ -

Gasinstallaties
- Onderhouden en repareren van gasleidingen en appendages, alsmede het periodiek controleren op gasdichtheid van de leidingen en gaskleppen/-kranen √ -
- Onderhouden, repareren en vervangen van de (gas-) B-klep en toestelgaskranen in de (groot)keuken √ -
- Gasdetectie stookruimte (bij ketels >100 Kw) √ -

Noot: werkzaamheden aan gasleidingen door huurders zijn niet toegestaan. Enkel hiertoe opgeleide/gecertificieerde personen mogen aan het gasnet werken

Gasfornuis

Gaslekkage
- Gaslucht? Eerst de hoofdkraan sluiten en daarna ramen en deuren openzetten, beslist geen schakelaars bedienen! Controleer hierna de gasgestookte toestellen (VC-ketel 

en/of kooktoestel). Indien de oorzaak niet te achterhalen is, vervolgens de verhuurder informeren
- √

Noot: de gasslang van een gasfornuis/oven moet het keurmerk GASTEC hebben. Na maximaal vijf jaar moet  de gasslang worden vervangen. De gasslang mag niet 
blootstaan aan hitte van het fornuis en mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben.  Indien de oorzaak van de lekkage in het toestel of bij de slang ligt is de 
rekening van de installateur voor de pandvereniging

Gasverbruik
- Controleer regelmatig het gasverbruik, bijvoorbeeld door dit te vergelijken met een voorgaande periode - √

Gevel
- Onderhouden en repareren van de buitengevel (schilder-, timmer-, metsel- en voegwerk e.d.) √ -
- Periodiek schoonhouden van gevelbekleding/kozijnwerk ed. en waar redelijkerwijs bereikbaar - √

Glas(breuk) en glasbewassing

Glasverzekering

Gootstenen
- Herstellen van lekkages √ -
- Schoonhouden en ontstoppen van gootstenen - √

zie ook Afvoerleidingen

Gordijnrails
- Onderhouden, repareren en vervangen van gordijnrails - √

Graffiti
- Verwijderen of overschilderen (indien nodig) - √

Groenvoorzieningen zie Tuin(aanleg)

G
VOOR REKENING VAN:

zie Beglazing

zie Verzekeringen

zie Kooktoestel



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

` Hang- en sluitwerk
- Onderhouden (bijstellen/vastzetten/smeren/kleine reparaties) van alle hang- en sluitwerk zoals deurkrukken, schilden, scharnieren, binnendeursloten en -cilinders, 

raamboompjes, uitzetijzers en deurhaken (voor zover de kosten gering zijn)
- √

- Grotere reparaties/vervangen van alle hang- en sluitwerk zoals deurkrukken, schilden, scharnieren, binnendeursloten en -cilinders, raamboompjes, uitzetijzers en 
deurhaken 

√ -

- Repareren en vervangen van defecte deurdrangers √ -
- Aanbrengen, onderhouden en vervangen van tochtstrips en andere tochtwerende maatregelen - √

Noot: door de WBVG aangebrachte deurdrangers zitten in de panden met een reden (brandveiligheid). Deze mogen dus niet naar believen gedemonteerd/onklaar 
gemaakt/geblokkeerd worden

Hekwerken van balkons en galerijen
- Schoonhouden van balkon- en galerijhekken - √
- Onderhouden (schilderen) en repareren van balkon- en galerijhekken. Voor tuinhekwerken e.d. zie Erfafscheidingen √ -

Hemelwaterafvoeren (HWA-leidingen)

Hydrofoor

Huisnummering
- Aanschaffen en aanbrengen van huisnummering, indien gewenst - √

Houtkachels/pelletkachels

Onderhoud en vervanging van de houtkachel/pelletkachel, tenzij het primaire verwarming door WBVG geplaatst betreft - √
Noot: plaatsing van een houtkachel enkel  na toestemming WBVG. De complete installatie moet -vóór ingebruikname- goedgekeurd te worden door een erkend 
houtkachel-installateur en/of schoorsteenveger, incl. schriftelijke goedkeuring. Zie voor meer informatie onze website: http://www.wbvg.nl/houtkachelbeleid/
Zie ook Schoorstenen

H
VOOR REKENING VAN:

zie Regenwaterafvoer

zie Waterdruk-verhogingsinstallatie



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Inbraak
- Herstellen van de schade boven de 1500 euro (eigen risico opstalverzekering WBVG) √ -

Noot: bij opstalschade als gevolg van inbraak dient huurder altijd aangifte bij de politie te doen

Inbraakbeveiligingsapparatuur

Inbraakpreventie
- Aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen méér dan SKG * (standaard inbraakwerend) - √
- Vervangen van bestaand sluitwerk door SKG * (standaard inbraakwerend)  bij regulier onderhoud √ -
- Onderhouden, repareren en vervangen van door huurder aangebrachte voorzieningen - √

Zie ook Hang- en sluitwerk

` Intercom
- Onderhoud, herstel en vervanging van een gecombineerde intercom/electronische deurontgrendelaar indien aangelegd of opgeleverd door WBVG √ -
- Onderhoud, herstel en vervanging van een bijhorend bellentableau √ -

Isolatieglas

IS/RA-punt
- Onderhoud, reparatie, verhelpen van storingen en vervanging van het IS/RA-punt is verantwoordelijkheid van de netwerkaanbieder
- Contactdoos (vierpolige hoofdcontactdoos, ook wel varkenssnoetje) of aansluitkast in meterkast idem nvt

I
VOOR REKENING VAN:

zie Beveiligingsinstallaties

zie Beglazing

nvt



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging
J

VOOR REKENING VAN:



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Kettinkjes en afvoerstoppen

Keukenblok
- Onderhoud, herstel en vervanging van het keukenblok, aanrechtblad en bovenkastjes (inclusief tegelwerk, ladegeleiders, scharnieren, handgrepen e.d.), alleen als gevolg 

van slijtage door normaal gebruik
√ -

- Onderhouden, repareren en vervangen van koelkasten en overige keukenapparatuur, al dan niet geïntegreerd in de keukenopstelling (inbouwapparatuur) - √

- Vervangen aanrechtblad bij brand/schroeischade - √
- Bijstellen van de deurscharnieren. Noot: het niet tijdig bijstellen van de deurscharnieren kan vervolgschade tot gevolg hebben. - √
- Vervangen van de door huurder aangebrachte keukenblokken en toebehoren na afloop van de daartoe bedoelde termijn, tenzij anders afgesproken - √

Keuringen

Noot: de afspraken voor het uitvoeren van periodieke keuringen staat beschreven bij de betreffende installaties (cv-installatie, brandmeldinstallatie etc.)

Kitnaden
- Onderhouden en repareren van kitvoegen binnen en buiten het gebouw √ -

Zie ook Tegelwerk

Koelkasten

Kooktoestel (gas/keramisch/inductie/electrisch)
- Aanschaffen, onderhouden, repareren en vervangen van losse of vaste kooktoestellen - √
- Vervangen van defecte of beschadigde (perilex) aansluitingen tbv. de  kooktoestellen √ -
- Onderhouden, repareren en vervangen van in het aanrechtblad geïntegreerde kookplaatjes, inclusief timer- en standenschakelaar - √
- Vervangen van defecte gasaansluitkraan √ -
- Vervangen van defecte of verouderde gasslang van een gasgestookt kooktoestel - √

Kozijnen (binnen)
- Repareren van beschadigingen en schilderen van kozijnen, ramen en deuren in binnenwanden - √
- Repareren van beschadigingen en schilderen van de binnenzijde van gevelkozijnen (inclusief ramen en deuren) - √

Kozijnen (buiten) van hout, staal en aluminium
- Het periodiek reinigen van de gevelkozijnen en de daarin opgenomen panelen, bijvoorbeeld gelijktijdig met een glazenwasbeurt - √
- Repareren, herstellen van houtrot en schilderen van gevelkozijnen (incl ramen en deuren) aan de buitenzijde √ -
- Periodiek inspecteren en zonodig bijstellen van het hang- en sluitwerk √ -

Zie ook Hang- en sluitwerk

Kozijnen (buiten) van kunststof/PVC
- Onderhouden, repareren en periodiek intensief reinigen en zonodig conserveren van de kunststof gevelkozijnen aan de buitenzijde √ -
- Het periodiek reinigen van de kunststof gevelkozijnen en de daarin opgenomen panelen, bijvoorbeeld gelijktijdig met een glazenwasbeurt - √
- Periodiek inspecteren en zonodig bijstellen van het hang- en sluitwerk √ -

Kranen
- Onderhouden (inclusief verwijderen kalkaanslag) en repareren van sanitaire (meng)kranen zoals het vervangen van kraanonderdelen zoals kraanleertjes, o-ringen, 

uitlopen en perlators
- √

- Vervangen van sanitaire (meng)kranen √ -

Krimpscheuren

Kruipruimten
- Repareren en vervangen van kruipluiken √ -
- Het schoon en toegankelijk houden van kruipruimten - √
- In stand houden van de kruipruimte-ventilatie (schoonhouden ventilatieroosters) - √

K
VOOR REKENING VAN:

zie Sanitair

zie Keukenblok

zie Scheuren



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Lampen
- Vervangen van lampen, TL-buizen en starters van armaturen (incl. galerij-verlichting) - √

Zie ook Verlichting

Legionella
- Het uitvoeren en naleven van de beheersmaatregelen zoals omschreven in het opgestelde beheersplan, indien van toepassing √ -
- Het desinfecteren van de waterleidingsinstallatie (infrastructuur) en/of aanpassen van benodigde onderdelen van de waterleidingsinstallatie (infrastructuur) in geval van 

een geconstateerde besmetting, voor zover de beheersmaatregelen door de huurder strikt worden nageleefd
√ -

Leuningen
- Vastzetten, kleine reparaties en schilderen van leuningen - √
- Vervangen van een trapleuning √ -

Liften
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen √ -
- Schoonhouden van de liftkooi - √
- Kosten ten gevolge van verkeerd gebruik - √
- Periodieke liftkeuringen √ -

Ligbaden
- Schoonhouden van ligbaden - √
- Repareren en vervangen van ligbaden √ -

Luchtbehandeling
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen van de luchtbehandelingsinstallatie √ -
- Reinigen en vervangen van de filters, de WBVG stelt deze periodiek beschikbaar cq. vergoed de materiaalkosten - √
- Schoonhouden van de inblaaskanalen, roosters en ventielen - √
- Opnieuw inregelen van de ventielen op de berekende waarden - √

Zie ook Afzuiginstallaties en WTW-units

 Luchtroosters

L
VOOR REKENING VAN:

zie Afzuiginstallaties



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Mechanische ventilatie

Metselwerk
- Onderhouden en herstellen van buitenmetselwerk en voegwerk, m.u.v het herstellen van door huurder veroorzaakte schade √ -

M
VOOR REKENING VAN:

zie Afzuiginstallaties



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Naamplaatje
- Aanschaffen, aanbrengen en bij verhuizing verwijderen - √

Noodverlichting
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen van de noodverlichtingsarmaturen, exclusief het vervangen van lampen, TL-buizen en starters √ -
- Vervangen van de in de armaturen aanwezige accu √ -
- Het regelmatig (laten) controleren van de noodverlichtingsarmaturen op een goede werking. De armaturen kunnen worden gecontroleerd door het afschakelen van de 

netspanning van de betreffende groep in de verdeelkast
- √

- Het regelmatig (laten) controleren of alle lampen nog functioneren en zonodig vervangen van lampen, TL-buizen en starters - √

N
VOOR REKENING VAN:



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Ongediertebestrijding
- Bestrijden en verdelgen van ongedierte in/of rond het gebouw zoals: wandluizen, bedwants, kakkerlakken, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten, muizen, 

processierupsen en andere plaagdieren
- √

- Bestrijden en verdelgen van houtworm, boktor en faraomieren in constructiedelen van het gebouw √ -

Ontluchten verwarmingsinstallatie
- Ontluchten van de verwarmingsinstallatie en zo nodig bijvullen - √

 zie ook Centrale verwarming

Ontstoppen
- Ontstoppen van onder andere straatkolken, douche-/schrob-/vetvang-/slibvangputten, zetmeelafscheiders, afvoeren, dakgoten, vloergoten, wastafels, fonteintjes en 

closets
- √

- Ontstoppen van rioolleidingen binnen het gebouw (tenzij, zie Afvoerleidingen) - √
- Ontstoppen van rioolleidingen buiten het gebouw (tenzij, zie Afvoerleidingen) - √

Ontsmetten
- Ontsmetten van de woon- en/of activiteitenruimte bij ernstige vervuiling/verwaarlozing, overlijden, ongediertebestrijding of andere extreme situaties - √

O
VOOR REKENING VAN:



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Pannendaken

Pergola's

Plafonds
- Schilderen, sausen en herstellen van kleine beschadigingen, gaten, krimpscheuren van plafonds (ook systeemplafonds) - √
- Schilderen, sausen en herstellen van plafonds en overige (water)schade, mits tijdig gemeld aan verhuurder en niet veroorzaakt door nalatigheid door huurder √ -
- Repareren van plafondconstructies, waaronder ook het los laten van stuc- c.q. schuurwerk √ -
- Herstellen van de door verhuurder aangebrachte systeemplafonds bij 'doorhangen' van het draagsysteem √ -

Planchetten

Plinten
- Vastzetten van losgeraakte plinten en/of plaatsen van zoekgeraakte plinten - √
- Vervangen van plinten, alleen als gevolg van slijtage door normaal gebruik √ -

Postkasten
- Onderhouden, repareren en vervangen van postkasten tenzij door de WBVG opgeleverd/aangebracht - √

Putten zie Ontstoppen

zie Sanitair

P
VOOR REKENING VAN:

zie Daken

zie Tuininventaris



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging
Q

VOOR REKENING VAN:



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Radiatoren
- Onderhouden en repareren van radiatoren en (thermostatische) radiatorkranen, als gevolg van slijtage/defecten door normaal gebruik √ -
- Ontluchten van radiatoren - √

Ramen
- Het uitvoeren van alle reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals het afschaven en/of bijstellen van klemmende ramen √ -
- Het repareren van stukgewaaide ramen (al dan niet incl. vervangen glas) - √
- Het vervangen van beglazing niet onderdeel van de buitenschil, denk aan ruiten in binnendeuren etc. - √

Zie verder onder Beglazing, Kozijnen en Hang- en sluitwerk

Regenwaterafvoer
- Reparatie regenpijp √ -
- Ontstoppen van regenpijp - √
- Aanbrengen of vernieuwen van bladvangers √ -
- Schoonhouden van de regenwaterafvoerroosters van balkons, galerijen, platte daken en goten. - √

Noot: Goten en/of platte daken mogen zelf gereinigd worden tot een hoogte van 4 meter. Bij goten of daken die hoger dan 4 m. liggen dient het pand professionele hulp in te 
schakelen bij het reinigen

Riolering

Rioolpompen

Rookkanalen en rookgasafvoeren

Ruiten

Rookmelders
- Vervanging van door WBVG geplaatste rook- en/of thermische melders, onderling gekoppeld en op op 230 v √ -
- Vervanging van huis-tuin-en keukenmelders, CO-melders etc. - √
- Periodieke vervanging van de accu's (9-volt blokjes) √ -
- Vervanging van de melders bij oneigenlijk gebruik/vandalisme/onjuiste verwijdering - √

zie Beglazing

zie Schoorstenen

R
VOOR REKENING VAN:

zie Afvoerleidingen

zie Vuilwaterpompen



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Sanitair
- Onderhouden (verrichten van kleine reparaties) en schoonhouden van sanitair zoals toiletpotten, toiletreservoirs, wastafels, planchetten, fonteintjes, badkuipen en 

douchebakken
- √

- Vervangen van sanitair (toiletpotten, wastafels, fonteintjes, badkuipen, douchebakken etc) bij beschadiging/breuk veroorzaakt door huurder - √
- Vervangen van sanitair (toiletpotten, wastafels, fonteintjes, badkuipen, douchebakken etc) bij einde levensduur √ -
- Onderhouden, repareren en vervangen van sanitaire accessoires zoals handdoekrekjes, haakjes, zeepbakjes, handgrepen, toiletbeugels, douchezitjes en toiletkastjes, 

kettinkjes en stoppen
- √

Zie ook Sifons, Douche en Toilet

Sauswerk

Schade
- Herstellen van alle schade aan de opstal veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag/inductie, brand, storm (uitgezonderd uitgewaaide ramen want nalatigheid) en 

lekkages/overstromingen
√ -

Noot: voor schade aan inboedel dient huurder een inboedelverzekering af te sluiten, de WBVG is hiervoor niet verzekerd

Schakelaars

Scharnieren

Scheuren
- Dichten van beperkte scheuren (zogenaamde krimp-of zettingsscheuren) in wanden, plafonds en ondervloeren - √

Schilderwerk
- Uitvoeren van alle benodigde schilderwerk op hout binnen het gebouw, incl. de volledige binnenzijde van gevelkozijnen (ramen én deuren) - √

Noot: wijziging van eerder beleid, de '10%'-vergoeding komt hier mee te vervallen.
- Sausen en/of schilderen van plafonds en wanden tenzij anders overeengekomen (bijv. sauswerk voortkomend uit verbouwing/lekkageschade o.g.) - √

Voorbereidende werkzaamheden voor dit binnenschilderwerk, waaronder  plamuren, schuren en opvullen van gaatjes  en butsen en/of het dichten van geringe 
(krimp)scheuren

- √

- Uitvoeren van alle buitenschilderwerk √ -

Schoonmaak algemene ruimtes - √

Schoorstenen (in gebruik zijnde voor individuele hout-of gasgestookte kachels niet door de WBVG aangebracht/opgeleverd)
- Schoorstenen in gebruik bij houtkachels/pelletkachels minstens 1x per jaar laten vegen, zie ook Houtkachels - √
- Onderhouden en herstellen van RVS-schoorstenen - √
- Onderhouden en herstellen van gemetselde schoorstenen bovendaks √ -
- Onderhouden, herstellen én jaarlijks vegen van de schoorstenen van collectieve verwarmingssystemen √
- (Her-)plaatsen van kraaienkapjes/chinese hoedjes op gemetselde schoorstenen √ -

Schotels

Schuttingen

Sifons
- Repareren of vervangen van lekkende sifons/zwanenhalzen √ -
- Schoonhouden en het, ter voorkoming van stank, met water gevuld houden van de sifons van onder andere wastafels, gootstenen, douche en schrobputjes in de woning - √

Sleutels
- Bij laten maken van ontbrekende sleutels - √
- Bij verlies van alle sleutels; vervangen van sloten. Bij vervanging van een slot door de WBVG krijgt iedere bewoner één sleutel - √

Sloten

Spiegels
- Vervangen van spiegels als gevolg van breuk of beschadiging - √
- Vervangen van spiegels waar het weer in is gaan zitten - √

S
VOOR REKENING VAN:

zie Schilderwerk

zie Electraschakelmateriaal

zie Hang-en sluitwerk

zie Antennes

zie Erfafscheidingen

zie Hang- en sluitwerk



Stootlijsten en deurstoppers
- Aanbrengen, onderhouden, repareren en vervangen van houten, kunststof of RVS stootlijsten en/of hoekbeschermers en deurstoppers op wanden, kozijnen en deuren ter 

voorkoming van beschadigingen
√ -

Stopcontacten

Stucwerk
- Repareren van door huurder veroorzaakte beschadigingen aan stuc- en spackwerk - √
- Repareren van losgelaten stuc- en spackwerk indien in originele staat √ -

Zie ook Scheuren

Suskasten

Systeemplafonds zie Plafonds

zie Electraschakelmateriaal

zie Ventilatieroosters



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Tegelwerk  (keukenwanden,  toiletten en natte ruimtes)
- Repareren en vervangen van wand- en/of vloertegels als gevolg van beschadigingen door huurder veroorzaakt (gaten van ophanghaakjes o.i.d.) - √
- Herstellen van losliggende vloer- en wandtegels √ -
- Vervangen van gescheurde vloer en/of wandtegels √ -
- Vervangen van kitnaden √ -

Tochtstrips

Toilet
- Vervangen van toiletpot, manchetten, valpijp en stortbak als gevolg van slijtage of einde levensduur √ -
- Vervangen bij beschadiging veroorzaakt door huurder - √
- Schoonhouden en ontstoppen - √
- Plaatsen, onderhouden, repareren en vervangen van toiletbrillen/deksels, closetrolhouders, beugels en overige accessoires - √

Telefoonaansluiting

Terrassen

Terreinophoging
- Leveren en aanbrengen van grond bij ernstige verzakkingen, exclusief het verwijderen van aanplant/gazons en nadien herplanten cq inzaaien √ -

Trappen (binnen het gebouw)
- Repareren als gevolg van slijtage door normaal gebruik √ -
- Vastzetten van trapleuningen en trapgathek, mits in de orde van grootte van een schroefje aandraaien - √
- Schilderen van trappen - √
- Het herstellen en vervangen van trapbekledingsmaterialen - √

Tuin(aanleg)
- Onderhouden van groenvoorzieningen in de tuin/op het perceel (incl. verantwoordelijkheid snoei-en kapwerk aan bomen) - √
- Vervangen of (her-) inrichten van groenvoorzieningen in de tuin/op het perceel. Zie ook Bomen en Struiken - √

Tuininventaris
- Onderhouden, repareren en vervangen van tuininventaris zoals vijvers (inclusief pompen), zitbanken, vlaggenmasten, naamborden, kunstwerken en pergola's - √

Tuinverlichting zie Verlichting

T
VOOR REKENING VAN:

zie Hang-en sluitwerk

zie IS/RA-punt

zie Bestrating



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Uitzetijzers (raamuitzetters draairamen)

U
VOOR REKENING VAN:

zie Hang-en sluitwerk



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Valbeveiliging
- Periodieke keuring van de beveiligingspunten c.q. ankerpunten √ -

Vensterbanken
- Repareren van door verhuurder aangebrachte vensterbanken, als gevolg van slijtage door normaal gebruik √ -
- Repareren van door huurder veroorzaakte beschadigingen - √
- Repareren en vervangen van door huurder aangebrachte vensterbanken - √

Ventilatiekanalen

Ventilatieroosters /draaiventilatieroosters
- Schoonhouden van draaiventilatieroosters (inclusief de eventueel hierin geïntegreerde suskasten) in de gevelkozijnen (de zgn. 'ducotons') - √
- Repareren/vervangen van de ventilatieroosters, als gevolg van slijtage door normaal gebruik √ -
- Vervangen van gebroken trekkoordjes en/of bedieningsstangen (inclusief bijbehorende geleiders) van ventilatieroosters - √

Ventilatoren
- Onderhouden en repareren van kanaal-, raam-, of muurventilatoren, voor zover door verhuurder aangebracht √ -
- Het uitwendig schoonhouden van bovengenoemde ventilatoren - √

zie ook Afzuiginstallaties

Verbouwingen
- Voor ingrijpende (constructieve) wijzigingen, functiewijzigingen en wijzigingen van de installaties moet de huurder via de pandvereniging een schriftelijke aanvraag 

indienen bij de WBVG. Nadat aan door de WBVG gestelde voorwaarden is voldaan ontvangt de pandvereniging schriftelijke toestemming van de WBVG. Hierop mag de 
huurder de werkzaamheden starten. Dit geldt o.a. voor het aanbrengen van dakkapellen, dakramen, het (ver)plaatsen/verwijderen van wanden, het maken van 
doorbraken in wanden en het aanpassen/wijzigen van de installaties (denk aan het uitbreiden van de installatie tbv. zonnepanelen oid.)

- √

- Het laten maken van een constructieberekening, indien nodig en met betrekking tot het eerstgenoemde punt - √
- Het aanvragen van vergunningen, indien nodig en met betrekking tot het eerstgenoemde punt - √

Noot: bij twijfel kan je altijd contact opnemen. Zie ook ZAV voor minder ingrijpende aanpassingen

Verplaatsbare wanden
- Onderhouden en uitvoeren van kleine reparaties aan verplaatsbare wanden/vouwwanden etc - √
- Uitvoeren van grotere reparaties en vervangen √ -

Verstopping

Verzakking

Vet- ,slibvang- en/of beerputten en septictanks
- Onderhouden en repareren van vet-, slibvangputten en septic tanks √ -
- Het regelmatig reinigen/leegzuigen van bovengenoemde putten/tanks en op millieuverantwoorde wijze afvoeren van de afvalstoffen - √
- Ontstoppen van vetvang-/slibvangputten/zetmeelafscheiders - √

zie ook Vuilwaterpompen

Vlizotrappen
- Plaatsing, herstel en onderhoud - √

Vloeren
- Repareren van beschadigingen aan de ondervloer (cementdekvloer, houten vloerdelen, anhydrietvloer etc) ten gevolge van het verwijderen van (gelijmde) 

vloerbedekking, alsmede het herstellen van geringe beschadigingen/oneffenheden aan de vloerafwerkingslaag
- √

- Onderhouden en repareren van beschadiging aan de ondervloer anders dan beschadigingen ontstaan door normaal gebruik √ -
- Aanbrengen, herstel of verwijdering van laminaat, parket, zeil, linoleum, plavuizen og - √
- Repareren van verzakte of ernstig krakende ondervloeren √ -
- Vervolgschade door het boren of breken in de ondervloer - √

Vloertegels
- zie Tegelwerk en, indien niet van toepassing, Vloeren

V
VOOR REKENING VAN:

zie Afzuiginstallaties

zie Ontstoppen

zie Terreinophoging



Vluchttrappen (buiten)
- Schoon-en vrijhouden van obstakels - √
- Onderhouden, schilderen en repareren van vluchttrappen buiten het gebouw, inclusief bijbehorende trapleuningen en trapgathekjes √ -

Vorstschade

Vuilwaterpompen
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen van de op de riolering aangesloten vuilwaterpompen en pompputjes met de daarin opgenomen dompelpompen √ -

- Reinigen van de op de riolering aangesloten vuilwaterpomp/dompelpomp - √
- Verhelpen van een defect door onkundig gebruik of het niet tijdig reinigen van de pomp en toebehoren - √

Vijver

Verlichting
- Onderhouden, repareren en vervangen van verlichtingsarmaturen (anders dan galerij-en centrale trappenhuisverlichting), inclusief het vervangen van lampen, TL-buizen, 

starters en aansluitbedrading tot in de centraaldoos
- √

- Onderhouden, repareren en vervangen van verlichtingsarmaturen in centrale trappenhuizen en galerijverlichting, voor zover door WBVG aangebracht of opgeleverd. 
Exclusief het vervangen van lampen, TL-buizen en starters

√ -

Vuil(nis)
- Schoonhouden van pand en erf - √
- Regelmatig verwijderen van zwerfvuil - √

zie Bevriezing

zie Tuininventaris



Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

Wandafwerking
- Aanbrengen en herstel van schuurwerk, spackwerk, granol, textiel, behang, glasvliesweefsel, betimmeringen, kurk en (structuur)verf - √

Wanden
- Herstellen van door huurder veroorzaakte beschadigingen aan het stukadoorswerk, evenals het verwijderen van muurpluggen, haken of duimen en/of herstellen van de 

daardoor ontstane gaten in de muur
- √

- Schilderen, sausen en herstellen van muren na (water)schade, mits tijdig gemeld aan verhuurder en niet veroorzaakt door nalatigheid van huurder √ -

Wandcontactdozen

Warmteterugwininstallatie (WTW-unit)
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen aan de warmteterugwininingsinstallatie die is gekoppeld op de afzuig- en luchtbehandelingsinstallatie √ -
- Reinigen van de filters - √
- Vervangen van de filters, de WBVG stelt deze periodiek beschikbaar cq. vergoed de materiaalkosten - √

Warmwatervoorziening (boilers e.d.)
- Onderhouden, repareren, verhelpen van storingen en vervangen van electrische boilers, doorstroomgeisers en close-in boilers √ -
- Opnieuw opstarten/resetten warmwatervoorziening na een storing - √
- Onderhouden, repareren, verhelpen van storingen en ontkalken van de centrale warmwatervoorziening zoals indirect gestookte cv-boilers, gasboilers, vooraadvaten in 

combinatie met warmtewisselaars en tapwaterpompen
√ -

Zie ook Zonneboiler

Wasemkap

Wastafel/wasbak

Waterdrukverhogingsinstallatie (bijv. een hydrofoor), indien door de WBVG aangebracht/opgeleverd
- Onderhouden, repareren en verhelpen van storingen. √ -
- Resetten van de installatie bij storing of na stroom- en/of waterdrukuitval - √

` Waterleidingen
- Onderhouden en repareren van de waterleidingen, m.u.v. door huurder aangebrachte uitbreidingen √ -
- Beschermen van waterleidingen, kranen en watermeters tegen vorst - √

Zie ook Bevriezing en Kranen

Waterschade

Waterverbruik
- Controleer regelmatig het waterverbruik, bijvoorbeeld door dit te vergelijken met een voorgaande periode - √

WC-potten

` Wasmachine-aansluiting
- Plaatsen waterslot om overstromingen te voorkomen - √
- Vervangen wasmachinekraan indien door WBVG aangelegd √ -
- Ontstoppen afvoerleiding - √

zie ook Kranen

zie Schade

zie Toilet

W
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zie Electraschakelmateriaal

zie Afzuigkap

zie Sanitair
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Uitgangspunt: alle zelfaangebrachte zaken zijn voor eigen rekening tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt. 

WBVG pandvereniging

ZAV-voorzieningen
- ZAV-voorzieningen zijn door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen, anders dan bedoeld onder Verbouwingen. Huurder hoeft voor het aanbrengen van een ZAV-

voorziening meestal geen schriftelijke goedkeuring te krijgen van de WBVG, enkele uitzonderingen daargelaten. Wel is het raadzaam om een en ander met de 
pandvereniging af te kaarten, bij twijfel kunnen zij alsnog te rade bij de WBVG. Noot: zie het ZAV-beleid van de WBVG voor meer informatie.

- √

Zekeringen (stoppen)
- Het vervangen van de zekering of opnieuw inschakelen van de automatische zekering (probeer wel eerst de oorzaak te achterhalen) bij kortsluiting - √
- Vervangen van defecte zekeringautomaten √ -

Zonwering (indien door de WBVG aangebracht/opgeleverd)
- Repareren, herstellen van schade en vervangen van de zonwering (inclusief de electrische aansluiting/relaisbesturing, bedieningsschakelaars en de zon-, wind- en 

regensensoren), tenzij door WBVG geplaatst
- √

- Het demonteren en later weer monteren van de zonwering in verband met onderhoudswerkzaamheden door (of namens) verhuurder aan de gevel, tenzij de zonwering 
door WBVG is geplaatst

- √

Zonnepanelen 
- Repareren, herstellen van schade en vervangen van de zonnepanelen inclusief de electrische aansluiting, omvormer etc. (mits eigendom WBVG) √ -
- Periodiek schoonmaken van de zonnepanelen (indien nodig) - √

Zonneboiler
- Repareren, herstellen van schade en vervangen van de zonnecollector, boilervat en overige toebehoren (mits eigendom WBVG) √ -
- Periodiek onderhoud van de zonnecollector (bijvullen glycol e.d.) √ -
- Periodiek schoonmaken van de zonnecollector (indien nodig) - √

Z
VOOR REKENING VAN:


