
Houd rekening met de volgende zaken als u 
een woning achterlaat

Asbest aanwezig?
Asbest komt vaker voor dan u denkt. Het 

komt vooral voor in woningen die tussen 

1945 en 1993 zijn gebouwd. Asbest is de 

verzamelnaam voor verschillende soorten 

kleine, naaldachtige vezels. Ze zijn sterk, 

goedkoop, isolerend en brandwerend. 

Daarom werd asbest gebruikt in een groot 

aantal verschillende bouwmaterialen. Zolang 

het materiaal waar asbest in zit heel blijft, 

komen er geen asbestvezels vrij in de lucht 

en is er geen risico voor de gezondheid. Heeft 

u een vloerzeil liggen of een gevelkachel die 

uit deze periode stamt? Bespreek dan met 

uw verhuurmakelaar wat u het best kan doen 

voordat u hier zelf mee aan de slag gaat.

Egale muren
Verwijder spijkers, schroeven en pluggen uit 

de muren en maak de gaatjes netjes dicht.

Nicotinevlekken 

Heeft u gerookt in de woning? Verwijder dan 

de nicotinevlekken van kozijnen, deuren en 

ramen. Muren en plafonds kunt u het beste 

behandelen met Classidur AF. Dit product 

kunt u kopen bij de betere verfzaken. Houd 

er rekening mee dat nicotinevlekken lastig te 

verwijderen zijn. 

Schoon achterlaten
Voor de nieuwe bewoners is het prettig om 

een schone keuken, badkamer en toilet te 

gebruiken. Laat deze daarom netjes achter. 

Beperk het gebruik van producten zoals 

voegenfris of tegelverf.
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Verhuizen in 7 stappen

■ STAP 1 

Wij ontvangen uw schriftelijke huuropzegging.  

■ STAP 2 

Wij nemen binnen 14 dagen telefonisch contact met u op. We maken  

met u afspraken over het opleveren van de woning en het inleveren van  

de sleutels.

 

■ STAP 3  
Als het nodig is voert u herstelwerkzaamheden uit.

■ STAP 4 

Wil de nieuwe huurder spullen van u overnemen?  

Dan ondertekent u samen een overnameovereenkomst. 

■ STAP 5 

Wij houden een eindinspectie. De verhuurmakelaar kijkt of de  

woning netjes en schoon is opgeleverd. 

■ STAP 6  

Met uw verhuurmakelaar bespreekt u hoe de sleuteloverdracht 

plaatsvindt. 

■ STAP 7 

U ontvangt van ons een eindafrekening. 



Heeft u de huur opgezegd? 
 

Dan is het tijd om de woning klaar te maken voor de oplevering.  
In deze folder leest u precies hoe dit werkt.
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Lege woning
Er staan geen spullen meer in de woning, 

tenzij ze zijn overgenomen door de nieuwe 

bewoners.

De woning en buitenruimtes
De woning is bezemschoon en vrij van 

afval en vuil. Dat geldt ook voor eventuele 

buitenruimtes zoals balkon, schuur of 

berging. Groot afval afvoeren in de Gooi en 

Vechtstreek? Kijk dan op www.gad.nl.  

In Bunschoten kunt u terecht op  

www.bunschoten.nl. 

Vloerbedekking en trapbekleding 

De vloeren en de trap zijn vrij van bekleding. 

Ook zitten er geen gaten en lijmresten op. 

Schilderwerk 
Het schilderwerk is in lichte en neutrale 

kleuren. Heeft u een of meer kamers in 

extreme kleuren geverfd? Dan beoordeelt 

de verhuurmakelaar of u deze in een nieuwe 

kleur moet brengen. Dit geldt ook voor 

radiatoren en cv-leidingen.

Deuren en kozijnen 

Alle deuren en kozijnen zijn onbeschadigd 

en functioneren goed. Dit geldt ook voor het 

hang- en sluitwerk.

Neem dan contact op  
met uw verhuurmakelaar  
via  telefoonnummer  
(035) 672 66 99.

Heeft u vragen? 

Verhuischecklist

Bezoek van de verhuurmakelaar
Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, maken we een afspraak om bij 

u langs te komen. De verhuurmakelaar spreekt tijdens dit bezoek met u af hoe u 

de woning aan ons oplevert. En op welk moment. De gemaakte afspraken worden 

vastgelegd en door u en ons ondertekend. 

Alvast aan de slag
Wilt u alvast weten waar u aan toe bent voordat wij op bezoek komen? Bekijk dan 

de Verhuischecklist. U kunt dan alle punten langsgaan en checken of de woning 

hieraan voldoet. 

Spullen overnemen
Na de huuropzegging kunt u bijvoorbeeld de gordijnen of vloerbedekking 

aanbieden aan de nieuwe bewoners. De verhuurmakelaar kan u hier meer over 

vertellen. De nieuwe bewoners kunnen de spullen pas overnemen als u beiden de 

overnameovereenkomst volledig invult en ondertekent. Een voorbeeld van zo’n 

overeenkomst vindt u op onze website, www.gooienom.nl. Of vraag ernaar bij uw 

verhuurmakelaar. 

Aanpassingen aan de woning
Heeft u in het verleden zelf veranderingen 

aangebracht aan de woning zonder 

onze toestemming? Dan beoordeelt de 

verhuurmakelaar tijdens het bezoek aan uw 

woning de aanpassingen. De verhuurmakelaar 

beoordeelt de aanpassing onder andere op 

kwaliteit, veiligheid en of de woning goed te 

verhuren is. Soms moet een aanpassing weer 

verwijderd worden. De verhuurmakelaar kan  

u daar meer over vertellen.

De keuken 

De keuken is schoon en compleet. 

Het keukenblok en het tegelwerk zijn 

onbeschadigd en in de oorspronkelijke 

kleuren. 

Stopcontacten en schakelaars 
Stopcontacten en schakelaars zitten vast, 

zijn onbeschadigd en in de oorspronkelijke 

kleuren. In de woning zelf zijn geen 

aangebrachte losse snoeren en kabels. 

Lichtpunten zijn voorzien van kroonstenen.

De tuin
De tuin is netjes en vrij van zwerfvuil. Er zijn 

geen vijvers of bloembakken in de tuin. Zelf 

aangebrachte bomen die hoger zijn gegroeid 

dan 6 meter zijn gesnoeid of verwijderd.

Gas, water en elektra 
Geef de meterstanden op tijd door aan uw 

energieleverancier.

Verhuizing melden
Geef uw verhuizing door bij de afdeling 

Burgerzaken van uw gemeente. Maar ook bij 

andere organisaties en instellingen, zoals de 

Belastingdienst en uw zorgverzekeraar. 

Huurtoeslag 
Ontvangt u huurtoeslag? Informeer dan gelijk 

de Belastingdienst. 

Sleutels inleveren
Laat de sleutels van de binnendeuren en 

raamslotjes in de woning achter. Lever alle 

sleutels van de toegangsdeuren in bij de 

verhuurmakelaar. 

■ 3 sleutels van elke buitendeur

■ 3 sleutels van alle overige sloten  

voor zover van toepassing (de centrale  

toegang en berging)

■ 2 sleuteltjes van de brievenbus  

voor zover van toepassing

Ontbreken er sleutels? Dan betaalt u  

deze kosten.

Automatische betaling
Zet zelf de automatische betaling stop als dit 

geregeld is bij uw bank. Heeft u dit bij ons 

geregeld? Dan maken wij dit in orde en hoeft 

u niets te doen. 

Eindnota
Binnen 4 weken na het inleveren 
van de sleutels ontvangt u van 
ons de eindnota. 
  

Soms krijgt u nog geld van ons 

terug. En soms moet u nog geld aan 

ons betalen. Is allebei het geval?  

Dan verrekenen we de bedragen 

met elkaar.

Heeft u service- of stookkosten 

betaald? Dan wordt dit achteraf met 

u verrekend.

Wat zou u bijvoorbeeld van 
ons kunnen ontvangen? 

■ Te veel betaalde huur

■ Tegoeden uit de afrekening 

servicekosten

Wat zou u bijvoorbeeld nog 
aan ons moeten betalen? 

■ Huurachterstanden

■ Achterstanden uit de 

afrekening servicekosten

■ Kosten die u moet betalen 

voor herstel aan de woning

http://www.gooienom.nl

