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Nieuwsbrief juni 2011 
 
Nieuw bestuur per april 
De heren G. Timmer en J. Admiraal hebben na 10 
jaren werkzaam in de huurdersvereniging 
aangegeven dat ze het tijd vonden op het stokje over 
te dragen. In de ALV van april zijn mw. H. Kappers en 
dhr. P. de Graaf gekozen als nieuwe bestuurders. Op 
onze site vindt u de namen en de functies. 
 
Site  www.deweidsebelangen.nl  
De site is kortgeleden vernieuwd en daar zult u 
informatie vinden over het per 1 juli ingevoerde energielabel, de gevolgen van een 
verhuizing op de nieuwe huur zoals aanpassing naar de streefhuur en maximaal 25 extra 
punten bij uw Woning Waardering Systeem WWS-punten wat € 80,- huurverhoging voor 
de nieuwe huurder kan opleveren. Het gevolg is een behoorlijk huurverschil met uw 
buurman/vrouw. 
Ook op hyves is de huurdersvereniging actief. 

 
Barbecue 3 september 2011 
Zoals u al heeft kunnen horen ontbreekt het aan sponsors voor de BBQ dit jaar. We zijn 
genoodzaakt om per persoon een bedrag te gaan vragen. De bijdrage zal per volwassene 
€ 10,- en voor kinderen tot en met 11 jaar € 3,50. Binnenkort ontvangt u meer informatie 
en het inschrijfformulier. 
 
 
Klusvrijheid( Zelf Aangebrachte Veranderingen=ZAV). 
Volgens het huurrecht dat in augustus 2003 is ingevoerd, 
staat het de huurder vrij om veranderingen in de woning 
aan te brengen die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Voor grotere ingrepen in de woning is 
toestemming nodig van de verhuurder. In principe mag 
die toestemming alleen maar worden geweigerd als de 
verandering ten koste gaat van de waarde of de 
verhuurbaarheid van de woning. (bron Woonbond) 
 
U kunt hierbij denken aan bv. het betegelen van de 
keukenvloer of keukenwand,  het plaatsen van een 
zonnescherm of serre. Omnia heeft hierover  een folder 
”zelf klussen” met informatie uitgegeven. 
Deze folder is om u te informeren. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. 

Over een ZAV zal met Omnia een afspraak gemaakt moeten worden wat er gebeurd 
indien u de woning verlaat, bij een ZAV zonder verkregen toestemming kunt u mogelijk 

http://www.deweidsebelangen.nl/
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verplicht worden om deze bij het verlaten van de woning in oude staat terug te brengen. 
Onroerende zaken ( bv. aangebrachte wandtegels) worden een onderdeel van het 
verhuurde en mag niet ter overname aan de nieuwe bewoners aangeboden worden. 
Voor comfortverhogende voorzieningen (luxe keuken, badkamer of toilet) geeft Omnia 
geen vergoeding, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de ZAV zal schriftelijk 
moeten worden afgesproken. 

In de akkoordverklaring staat dat u akkoord gaat met de eisen van Omnia Wonen zoals 
deze omschreven staan in de folder “zelf klussen versie 20??” bewaar deze folder bij de 
verklaring zodat u bij het verlaten van de woning niet voor verrassingen komt te staan, de 
folder kan in de loop van de jaren wijzigen. 
Afhankelijk wanneer uw huurcontract is ingegaan (voor of na augustus 2003) is er wel of 
niet een opnamestaat gemaakt. Het wel of niet hebben van de opnamestaat (hierin is de 
staat van de woning omschreven( bv 1 muur met granol in de woonkamer) is bepalend 
voor de wijze van opleveren bv “zoals in de opnamestaat omschreven staat” of  “het in 
goede staat opleveren” of “opleveren in de staat waarin de woning op dat moment 
verkeerd”.   

Wilt u meer informatie lees de folder “zelf klussen”van Omnia Wonen en kijk op de site 
van de woonbond:  http://www.verbeteruwhuurwoning.nl/  

Of mail uw vraag dan kunnen we proberen hierop antwoord te geven. Wij zijn ook 
benieuwd naar afgegeven akkoordverklaringen ook deze kunt u mailen. 

 

Namens het bestuur, 

 

Herman Kost 

secretaris 

http://www.verbeteruwhuurwoning.nl/

