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1.1 U zegt de huur digitaal op

De huur zegt u heel eenvoudig op via Mijn  

HW Wonen. U kunt de huur elke werkdag  

van de maand opzeggen maar minimaal  

30 dagen voordat u de woning daadwerkelijk 

verlaat. Staat in uw huurcontract een andere 

opzegtermijn, dan geldt de in uw huurcontract 

genoemde termijn. 

Het moment van ontvangst van uw opzegging 

is voor ons de opzegdatum. Ontvangen wij uw 

opzegging in het weekend of op een feestdag, 

dan geldt als opzeggingsdatum de eerstvol-

gende werkdag. U ontvangt per e-mail altijd  

een bevestiging van de opzegging.

Zegt u uw huur minimaal twee maanden van 

tevoren op? Dan hebben wij meer tijd om de 

woning te verhuren en ontvangt u van ons een 

bedrag van € 75,-.

Kunt u niet digitaal de huur opzeggen?  

Download dan een formulier via onze 

website www.hwwonen.nl/huuropzeggen 

en stuur deze per post naar ons toe.

1.2 Huuropzegging vanwege overlijden

Is er sprake van overlijden? Dan kunt u via het 

formulier Huur opzeggen bij overlijden de huur 

opzeggen. Bij overlijden geldt er een opzegtermijn 

van 30 dagen na ontvangst van de huuropzeg-

ging. Bij een huuropzegging vanwege overlijden 

moet u altijd een akte van overlijden meesturen. 

U kunt deze als bijlage toevoegen aan het digitale 

formulier of per post naar ons opsturen. 

1.De huur opzeggen
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2.1 Voorinspectie

Na ontvangst van uw huuropzegging nemen wij 

binnen vijf werkdagen contact met u op om een 

afspraak te maken om de woning te controleren. 

Deze controle noemen wij de voorinspectie.  

Tijdens de voorinspectie vertelt onze verhuur- 

makelaar op welke manier u de woning moet 

achterlaten. Het kan zijn dat de aannemer ook  

bij de voorinspectie aanwezig is.

2.2 Eindinspectie

Op de laatste huurdag controleren wij de woning 

nog een keer. Dit is de eindinspectie. Samen 

met u bekijkt en beoordeelt de verhuurmakelaar  

de gehele woning. Meer informatie over hoe u  

de woning achterlaat leest u in ‘’hoofdstuk 3.  

Hoe laat ik mijn woning achter’’.

Uw aanwezigheid bij de inspecties 

Met u maken wij afspraken over het moment 

waarop de inspecties plaatsvinden. Deze af- 

spraken verzetten wij niet. Voor uw woning  

gaan wij direct op zoek naar een nieuwe huurder. 

Deze huurder willen wij niet teleurstellen door  

een (ver)late oplevering. Kunt u niet bij een 

inspectie aanwezig zijn? Er zijn dan twee  

mogelijkheden:

1. U machtigt iemand om namens u aan- 

wezig te zijn. U doet dit eenvoudig door op  

Mijn HW Wonen het machtigingsformulier  

bij inspecties in te vullen en aan ons digitaal 

toe te sturen.

2. U neemt zo snel mogelijk contact met ons op 

via (0186) 899 899. In sommige situaties is 

2. Wat nu?
Bij een huuropzegging voeren wij altijd twee inspecties aan de woning uit.  

Een voor- en eindinspectie. Bij beide inspecties worden de afspraken vastgelegd  

op een formulier. Huurt u een sociale huurwoning? Deze woning bieden wij te huur  

aan via www.hwwonen.nl. Dit doen wij binnen een week na de huuropzegging. 

Belangrijk!
Verwijder geen vloerafwerkingen vóórdat onze 

verhuurmakelaar bij u in de woning is geweest. 

Soms is er namelijk asbest in uw woning 

aanwezig. U hoeft zich geen zorgen te maken: 

zolang asbest met rust wordt gelaten, is er niets 

aan de hand. Alleen als losse vezels vrijkomen, 

kan asbest gevaarlijk zijn. Verwijder daarom 

niet zelf zomaar uw vloerafwerking zoals zeil, 

lijmresten, vinyltegels, laminaat, parket, tapijt  

of steenachtige vloertegels. 

 

Asbestdeskundige

Als onze verhuurmakelaar tijdens de voorin-

spectie de aanwezigheid van asbest vermoedt, 

wordt een asbestdeskundige ingeschakeld. Deze 

asbestdeskundige voert in de woning een onder-

zoek uit. Het is mogelijk dat tijdens dit onderzoek 

lichte hak- en breekwerkzaamheden nodig zijn en 

bijvoorbeeld het laminaat plaatselijk beschadigt. 

Uw woning wordt weer schoon achtergelaten. 

Eventuele reparaties of de volledige verwijdering 

van het asbest voeren wij uit na uw verhuizing. 

Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.
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het mogelijk om de afspraak toch te verzetten.  

U betaalt hiervoor een vergoeding van € 45,-  

en eventueel de extra dagen huur. 

2.3 De bezichtiging van uw woning  

Na uw huuropzegging gaan wij, indien mogelijk,  

op zoek naar een nieuwe huurder. Een kandi- 

daat- huurder bieden wij graag de mogelijkheid 

om de woning te bezichtigen. Dit vraagt enige 

medewerking van u, zeker als u nog in de  

woning woont. 

Er zijn twee mogelijkheden om de kandidaat- 

huurder uw woning te laten zien. Dat kan in een 

1-op-1 bezichtiging of een groepsbezichtiging. 

Samen met u stemmen wij af welke mogelijkheid 

de beste optie is. 

1-op-1 bezichtiging

Bij een 1-op-1 bezichtiging ontvangt de kandidaat- 

huurder van ons uw contactgegevens. De kandi-

daat maakt vervolgens met u een afspraak voor 

de bezichtiging. Tijdens dit bezoek laat u zelf de 

woning aan de kandidaat zien en maakt u even-

tueel afspraken over de overname van zaken.  

Voor meer informatie zie ‘’2.4 Overname van 

Zaken’’. 

Groepsbezichtiging

Tijdens een groepsbezichtiging komen  

meerdere kandidaat-huurders uw woning  

bekijken. Bij een dergelijke bezichtiging is  

onze verhuurmakelaar samen met u in de 

woning aanwezig. Onze verhuurmakelaar  

begeleidt de kandidaten. Ook bij een groeps- 

bezichtiging kunt u met de kandidaat-huur- 

der(s) afspraken maken over de overname  

van goederen. 

2.4 Overname van zaken

Mogelijk hebt u in de woning zaken aange-

bracht of hebt u goederen die u ter overname 

wilt aanbieden. Dit is alleen mogelijk als de 

nieuwe huurder bekend is en u de bezichti-

gingen mogelijk maakt. Wij bemiddelen niet 

tussen u en de nieuwe huurder over overname 

van roerende zaken. Voor de overname van 

zaken gelden de volgende regels:

 · u overlegt met onze verhuurmakelaar de 

overname van bepaalde zaken. Vaak krijgt u 

toestemming. Is dit niet het geval dan wordt  

u duidelijk uitgelegd waarom zaken niet ter 

overname aangeboden mogen worden; 

 · de nieuwe huurder is niet verplicht om iets  

van u over te nemen. 
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Overnameverklaring

Bij de bevestigingsbrief van uw huuropzegging 

ontvangt u een overnameverklaring. Als u met de 

nieuwe huurder de overname hebt geregeld, vult 

u gezamenlijk het formulier in. Het formulier dient 

u tijdens de eindinspectie te overhandigen aan de 

verhuurmakelaar.

De zaken die niet overgenomen worden, verwijdert 

u voor uw vertrek uit de woning. Ook zorgt u dat 

eventuele schade hersteld is. Doet u dat niet?  

Dan brengen wij de kosten voor verwijdering en 

herstel bij u in rekening. De nieuwe huurder mag 

nooit een schade van u overnemen.

2.5 Zelf aangebrachte voorzieningen

Het is mogelijk dat u in uw woning aanpassingen, 

op eigen kosten, hebt aangebracht. Denk bijvoor-

beeld aan een luxe badkamer, een andere keuken 

of vaste trap naar de zolder. Of de aanpassing 

na uw vertrek in de woning mag achterblijven is 

afhankelijk van een aantal zaken. In de brochure 

“Zelf uw woning aanpassen (ZAV)” vindt u hierover 

alle informatie.

 

2.6 Eindafrekening

Na het inleveren van de sleutels ontvangt u van 

ons de eindafrekening. Hierop staan voor u alle 

kosten (huur, servicekosten, kosten voor mogelijk 

herstel van de woning) vermeld. Hebt u teveel 

huur betaald of lang van tevoren opgezegd?  

Dan storten wij dit bedrag op uw rekening  

terug. Bent u ons nog een bedrag verschuldigd? 

Op de eindafrekening staat dan duidelijk vermeld 

hoe u dit bedrag aan ons kunt overmaken.

2.7 Afrekening service- en/of stookkosten

Betaalt u service- en/of stookkosten? Dan ontvangt 

u hierover later een afrekening. Het kan zijn dat u 

deze pas na lange tijd na uw verhuizing ontvangt. 

Zet daarom altijd uw nieuwe adres op het huur- 

opzeggingsformulier. 
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2.8 De huurbetaling stopzetten

Betaalt u de huur met een periodieke overschrijving of internetbankieren? Zet de 

betaling dan stop. Betaalt u via automatische incasso, dan zorgen wij ervoor dat 

deze voor u wordt beëindigd. 

Is uw toekomstige woning opnieuw één van onze woningen? Dan kunt u ons opnieuw 

opdracht geven om de huur voor uw nieuwe woning automatisch te incasseren.  

De automatische incasso gaat NIET automatisch over naar uw nieuwe woning.

2.9 Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Houdt u er dan rekening mee dat deze stopt aan het 

einde van de maand waarin u de woning verlaat. Dat gaat niet vanzelf: u moet  

de Belastingdienst laten weten dat uw huurcontract eindigt.

2.10 Gas-, elektriciteit- en waterleverancier

U bent verantwoordelijk voor het opzeggen van uw leveringscontract bij uw gas-,  

elektriciteit- en waterleverancier. Wij raden u aan minimaal twee weken voor het  

inleveren van de sleutels contact op te nemen met uw leverancier(s) om uw  

verhuizing door te geven.
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3.1 Schade en reparaties

Het is mogelijk dat u nog iets in de woning moet 

weghalen of repareren. In dit geval zorgt u dat:

 · de (herstel) werkzaamheden klaar zijn op 

het moment dat u de sleutels bij ons inlevert 

(laatste huurdag/eindinspectie);

 · u de herstelwerkzaamheden zelf uitvoert of 

op eigen kosten laat uitvoeren.

Let op! als de (herstel) werkzaamheden bij 

de eindinspectie niet zijn uitgevoerd, voeren 

wij deze voor u uit. De kosten zijn dan voor uw 

rekening en vindt u terug bij de eindafrekening.

3.2 De woning is schoon

U zorgt ervoor dat u de woning aan ons schoon* 

oplevert. Voor u betekent dit dat: alle ruimten 

vet- en vlekvrij en vrij van verfresten zijn;

 · de ventilatieroosters en het elektrisch 

schakelmateriaal schoongemaakt zijn;

 · alle ramen en deuren aan zowel de binnen- 

als buitenkant inclusief kozijnen schoon zijn;

 · er geen kalk op kranen, sanitair en tegelwerk 

aanwezig is;

 · alle kastruimtes zoals meterkast, wandkast 

en cv-kast leeg en schoon zijn.

* onder schoon verstaan wij vet-, vlek, stof- en    

  spinnenrag vrij 

3.  Zo laat ik de woning achter
U gaat de woning verlaten. Dit betekent dat de woning leeg en schoon aan ons opgeleverd 

wordt. En dat eventuele schade gerepareerd is. Aan de hand van onderstaande punten 

controleert u heel eenvoudig of uw woning klaar voor oplevering is. Kunt u werkzaamheden 

niet zelf (laten) uitvoeren? Wij helpen u graag. Hiervoor brengen wij wel kosten in rekening.

U bent verplicht de woning in goede staat 

achter te laten. Lees ook onze brochure 

Algemene Huurvoorwaarden goed door.  

Zo weet u precies hoe u de woning moet 

opleveren.

Wat Kosten Eenheid

Schoonmaken totale woning € 400,- per woning

Schoonmaken keuken/toilet/badkamer €   50,- per ruimte

Verwijderen ernstige nicotineaanslag op deur/raam inclusief kozijn €   25,- per stuk

Schoonmaken ventilatieroosters €   10,- per stuk

Schoonmaken zwaar vervuilde woning. Hieronder verstaan wij een woning 
die dusdanig vervuild is dat er extra tijd nodig is om schoon te maken

Kostprijs per woning

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van de volgende 
schoonmaakwerkzaamheden:
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3.3 Vloeren en plinten

In de woning laat u geen vloerafwerking achter.  

Zorg er alstublieft voor dat:

 · alle vloerbedekking (zeil, tapijt, laminaat of 

andere vloerafwerking) in de woning verwijderd is;

 · de vloeren schoon, vlak, zonder grove lijmresten 

zijn en niet plakken;

 · eventuele beschadigingen die in de dekvloer  

zijn ontstaan door het verwijderen van de 

vloerafwerking worden hersteld;

 · eventuele trapbekleding verwijderd is;

 · de trap vrij is van lijmresten en andere  

bevestigingsmaterialen;

 · de trap niet plakt en onbeschadigd is;

 · als de originele houten plinten in het verleden  

verwijderd zijn vanwege bijvoorbeeld het leggen 

van een laminaatvloer deze schoon terug- 

geplaatst worden.

3.4 Wanden en plafonds 

Voor de wanden en plafonds geldt dat u deze 

schoon en heel achterlaat. Maar wat bedoelen  

wij daar precies mee? Hieronder vindt u de uitleg.

Wanden en plafonds algemeen

 · uit alle wanden en plafonds zijn de spijkers, 

haken, schroeven inclusief pluggen verwijderd. 

Gaten hoeft u niet te dichten;

 · ook zijn alle andere wand- of plafondbevesti-

gingen zoals gordijnrails weggehaald;

 · het plafond is bij oplevering wit;

 · de wanden en plafonds zijn schimmelvrij; 

TIP: behandel wand of plafond eerst met een 

antischimmelmiddel, bijvoorbeeld met HG anti- 

schimmelspray, voordat u gaat schilderen;

Asbest in vloerafwerking?
Als u vermoedt dat uw huidige vloer  

asbesthoudend is dan:

1.   laat u de vloer liggen. Breek of hak 

vooral niet, hierdoor kunnen asbest-

vezels vrijkomen;

2.   neemt u direct contact met ons op;

3.   onderzoeken wij de vloer. Blijkt deze 

asbesthoudend te zijn dan zorgen 

wij voor een professionele afvoer van 

deze vloer. De kosten zijn dan voor 

onze rekening.

Wat Kosten Eenheid

Verwijderen vloerbedekking trap inclusief lijmresten € 300,- per trap

Verwijderen lijmresten trap of ruimte €   15,- per m2 of trede

Verwijderen vloerbedekking/zeil losliggend €   10,- per m2

Verwijderen vloerbedekking/zeil gelijmd inclusief lijmresten €   25- per m2

Verwijderen laminaat inclusief onderlaag €   20,- per m2

Plavuizen en vloertegels verwijderen inclusief egaliseren €   50- per m2

Aanbrengen plinten €     9,- per meter

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
de vloer(en) en of plint(en).
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Wat Kosten Eenheid

Verwijderen schroeven/haken/pluggen €     10,- per ruimte

Behandelen schimmel. Bijvoorbeeld met HG anti schimmelspay €     15,- per ruimte

Ernstige nicotineaanslag verwijderen van wanden/plafonds 
inclusief witten

€   500,- per ruimte

Verwijderen (inclusief afvoeren) behang €       8,- per m2

Verwijderen lambrisering, schrootjes, tempex/kunststof platen en/of 
andere materialen die bevestigd zijn aan de wanden en/of plafonds

€     16,- per m2

Verwijderen steenstrips en herstellen stucwerk €     50,- per m2

3.5 Ramen, deuren en kozijnen

De ramen, deuren en kozijnen laat u schoon achter. 

Ook zorgt u dat:

 · alle ramen, deuren en kozijnen vrij van nico-

tineaanslag zijn en in het glas geen barsten 

zitten. Is er ruitschade? Meld dit dan bij de 

glasverzekering;

 - eventuele gaten in de deuren door u hersteld 

wordt: als de gaten groter zijn dan vijf centi-

meter moet de deur vervangen worden;

 - als door u een kattenluik is geplaatst, 

herstelt u de deur. Dit betekent dat u de 

deur vlak en overgeschilderd in de originele 

kleur terugbrengt;

 · als er plakplastic op ramen en/of deuren 

aanwezig is, dit verwijderd is;

 · een eventueel verwijderde of ingekorte deur en/

of drempel teruggeplaatst of vervangen wordt. 

Bij vervanging zorgt u voor eenzelfde 

passende deur en/of drempel;

 · al het hang- en sluitwerk van deuren en 

ramen compleet, vrij van verf en werkend is;

 · deuren zijn voorzien van een deurkruk en 

ramen zijn, indien van toepassing, voorzien 

van raamuitzetters en raamsluitingen;

 · gordijnen, gordijnrails, lamellen en andere 

raamdecoratie zijn weggehaald.

 · eventuele aangebrachte lambrisering, schroot-

jes, tempex/kunststof platen, steenstrips en/

of andere materialen die bevestigd zijn aan de 

wanden en/of plafonds zijn verwijderd.

Is er gerookt in de woning?

 · zorg er dan voor dat de wanden en plafonds 

vrij zijn van nicotineaanslag.

Behang

 · als muren behangen zijn en het behang is 

heel dan hoeft dit niet verwijderd te worden;

 · zit een deel van het behang los? Zorg dan 

dat dit deel wordt vastgeplakt.

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
de wand(en) en/of plafond(s).
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Wat Kosten Eenheid

Verwijderen plakplastic/folie van beglazing €     50,- per ruit

Behandelen schimmel. Bijvoorbeeld met HG anti schimmelspay €     25,- per kant deur/raam

Vervangen binnendeur inclusief nieuw hang- en sluitwerk €   145,- per deur

Ernstige nicotineaanslag verwijderen van kozijnen/deuren/ramen €     25,- per stuk

Vervangen/reinigen bovenlicht binnendeurkozijn €     50,- per stuk

Herstellen buitendeur door plaatsen kattenluik €   350,- per deur

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
de deuren, ramen en/of kozijnen.

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
de elektra, telefoon en/of tv-aansluiting 

3.6 Elektra, telefoon en tv-aansluiting

De woning is standaard voorzien van elektra, een 

telefoon- en tv-aansluiting. Voor deze onderdelen 

van de woning geldt behalve dat u ze schoon, heel 

en wit achterlaat dat:

 · al het schakelmateriaal (dit zijn de stopcontacten 

en schakelaars) heel, werkend, veilig en verfvrij 

moet zijn;

 · plafonnières inclusief lamp mogen achterblijven 

als ze werken en heel zijn. Andere vormen van 

lampen (spotjes en hanglampen) zijn verwijderd; 

 · als er geen plafonnière op een lichtpunt achter-

blijft, zijn de elektradraden voorzien van een 

kroonsteentje en is het lichtpunt afgedekt met 

een afdekplaat;

 · de wasmachineschakelaar werkend is en er 

geen wasmachine-aansluiting achterblijft;

 · de telefoon- en televisieaansluitingen schoon zijn 

en aanwezig. Eventuele aangebrachte uitbrei-

dingen zijn verwijderd; zelf aangebrachte elektra 

is verwijderd. 

Wat Kosten Eenheid

Lamp verwijderen €        10,- per stuk

Afdekplaat lichtpunt of kroonsteen aanbrengen €          2,50 per stuk

Vervangen schakelmateriaal €        25,- per stuk

Vetvrij maken schakelmateriaal €          5,- per stuk

Verf verwijderen schakelmateriaal €          5,- per stuk
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3.7 Keuken

Voor de keuken geldt dat u deze schoon,

leeg en compleet achterlaat. Daarnaast 

wordt verwacht dat:

 · de gehele keuken vet- een aanslagvrij is; 

 · de keukenkraan is ontkalkt;

 · het aanrechtblad onbeschadigd is;

 · de keukenkastjes leeg en heel zijn;

 · tot slot ook de keukenplint heel en vast zit.

3.8 Toilet en badkamer

Al het sanitair (toilet(ten) en badkamer) laat u 

schoon, leeg en compleet achter. Daarnaast 

zorgt u dat:

 · beschadigd sanitair, ook bij kleine beschadi-

gingen, vervangen is;

 · de kranen en de toiletpot(ten) ontkalkt zijn;

 · tegels met boorgaten vervangen zijn door hele 

exemplaren.

Wat Kosten Eenheid

Compleet schoonmaken badkamer €        50,- per ruimte

Compleet schoonmaken toilet €        50,- per ruimte

Vervangen kraan (wastafel/douchekraan) €       175,- per stuk

Vervangen wastafel €      150,- per stuk

Vervangen wand en of vloertegel €        25,- per stuk

Wat Kosten Eenheid

Vervangen keukenblok vanaf 180 centimeter exclusief wandtegelwerk €   1.500,- per stuk

Vervangen bovenkast  €      100,- per stuk

Vervangen aanrechtblad €      400,- per stuk

Vervangen onderkast €      150,- per stuk

Vervangen ladefront €        35,- per stuk

Vervangen deurfront €        75,- per stuk

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
de keuken.

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
de toilet(ten) en badkamer.
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3.9 Tuin, balkon, berging en/of schuur 

Hoort er bij de door u gehuurde woning een 

voor-/achtertuin, balkon, berging en/of schuur? 

Zorg er dan voor dat:

 · de berging en/of schuur leeg en schoon is;

 · het balkon leeg, bezemschoon en vrij is van 

alg- of mosaanslag;

 · de voor- en eventuele achtertuin er verzorgd uitziet;

 · de aanwezige vuilcontainers (rest-, gft, en papier) 

leeg en schoon zijn.

Wat Kosten Eenheid

Planten, struiken en onkruid verwijderen €  142,- totale kosten

Struiken/hagen terugsnoeien €  120,- totale kosten

Gras maaien €     9,- per m2

Boom rooien kleiner dan vijf meter hoog €  420,- per boom

Boom rooien groter dan vijf meter hoog €  840,- per boom

Conifeer rooien €    66,- per conifeer

Onkruid verwijderen €     7,- per m2

Tuin/balkon opruimen €    99,- totale kosten

Herstellen straatwerk €    12,- per m2

Erfafscheiding/schutting verwijderen €    23,- per m2

Zonwering begane grond verwijderen €   110,- per stuk

Zonwering eerste verdieping of hoger €  250,- per stuk

In onderstaande tabel vindt u de kosten voor het door ons laten uitvoeren van werkzaamheden aan 
tuin, balkon, berging en/of schuur.
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Het kan gebeuren dat niet alle sleutels meer in uw bezit zijn. In onderstaande tabel vindt 
u de kosten voor het door ons laten vervangen van ontbrekende sleutels.

3.10 De sleutels

Tijdens de eindinspectie levert u de  

sleutels in. Daarnaast geldt dat:

 · als er in de woning binnendeuren met 

een slot aanwezig zijn, de sleutels in  

de sloten van de deuren achter blijven;

 · u een eventueel pasje en/of sleutel  

van de RAD voor de (ondergrondse)  

vuilcontainer inlevert tijdens de eind- 

inspectie.

Wat Kosten Eenheid

Sleutel binnendeur €      25,- per stuk

Sleutel buitendeur eigen woning en berging €      25,- per stuk

Sleutel centrale hal * €      25,- per stuk

Tag centrale hal * €      27,50 per stuk

Handzender garage* €    100,- per stuk

Sleutel raamsluitingen* €      10,- per stuk

Sleutel oplaadpunt* €      10,- per stuk

Sleutel brievenbus* €      10,- per stuk

* indien van toepassing
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4. Klaar voor de inspectie
 

Wilt u snel controleren of uw woning klaar is voor de eindinspectie? 

Controleer het eenvoudig aan de hand van onderstaand overzicht.

  Ja, dit heb ik geregeld:

De herstelwerkzaamheden zoals vermeld op het voorinspectieformulier zijn uitgevoerd

Alle ruimten zijn vet-, vlekvrij en vrij van verfresten 

Ventilatierooster en elektrisch schakelmateriaal is schoon

Ramen, deuren, kozijnen zijn aan binnen- en buitenkant schoon

Kranen, sanitair en tegelwerk zijn kalkvrij

Alle kastruimtes zijn leeg en schoon

Tuin is netjes en onkruid vrij

Gas/water/elektra is opgezegd

Automatische betaling via de bank stopgezet

Abonnement, zoals bijvoorbeeld de glazenwasser, is stopgezet

Overnameformulier ondertekend

Alle sleutels zijn verzameld

Kliko’s zijn leeg en schoon

U hebt de buren gedag gezegd
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Zo regelt u zaken met ons

Postbus 1502 

3260 BA Oud-Beijerland

(0186) 899 899

Ook bij spoed reparatie-
verzoek buiten kantooruren

post@hwwonen.nl

Algemene gegevens 
Lamborghinilaan 4 
3261 ND Oud-Beijerland

www.hwwonen.nl

24 uur per dag, 7 dagen 
in de week uw huurzaken 
online regelen

Mijn HW Wonen

Bezoekadres

HW Wonen bepaalt in alle redelijkheid in welke mate 
herstel- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden.
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