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Zelf aangebrachte veranderingen 
 
 

Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: 
 de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw 

 de veranderingen voldoen aan (bouwtechnische) voorschriften van Rentree, overheid en nutsbedrijven 

 de veranderingen geen overlast mogen veroorzaken 

 de huurder verantwoordelijk is voor het regelen van de juiste verzekeringen, belastingen en aansprakelijkheid 

 de veiligheid en gezondheid niet in gevaar mogen komen 

 de verandering door de huurder goed onderhouden moet worden 

 

Onderstaande lijst is niet uitputtend. Wilt u iets veranderen dat niet is opgenomen in deze lijst? Neem dan contact op 

met het Klant Contact Centrum van Rentree, T, 0570 678 300. 

 

Overzicht regels voor zelf aangebrachte veranderingen 

 

     

A Algemeen    
     

  Toestemming 
nodig (1) 

Overname 
door (2) 

Opmerking 
 
 

1. Aansluitingen    

 Aardlekschakelaar ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Elektra (uitbreiding groepen) ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Elektra berging ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Gas wijzigen/uitbreiden ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Krachtstroom 380V ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Drinkwaterleiding wijzigen/uitbreiden ja Rentree keuringsrapport vereist 

     

2. elektra schakelmateriaal    

 Extra schakelaars nee Rentree keuringsrapport vereist 

 Dimschakelaars nee Rentree  

 Vervangen wandcontactdoos en 
schakelmateriaal 

nee Rentree  

     

3.  Isolatie    

 Dak ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Isolatieglas HR++ ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree,  
informeer naar service 'enkelvoudige 
woningverbetering' 

 Muur/spouw NT   

 Vloer ja Rentree volgens bouwregelgeving; let op goede 
ventilatie kruipruimte 

 Voorzetraam aanbrengen nee huurder  

 Tochtstrips aanbrengen nee huurder  
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  Toestemming 
nodig? (1) 

Overname 
door: (2) 

Opmerking 

     

4. Verwarming    

 CV installatie/HR combiketel 
nieuw/wijzigen 

ja Rentree type uit bestand Rentree, 
informeer naar service 'enkelvoudige 
woningverbetering' 

 Klokthermostaat nee Rentree  

 Thermostaatkranen nee Rentree  

 Extra radiator ja Rentree  

 Vloerverwarming ja Rentree  

 Close in boiler aanbrengen ja Rentree  

     

5. Mechanische ventilatie    

 Mechanische ventilatie woning NT   

     

6. Vloeren    

 Kurk nee huurder  

 Parket/laminaat/hout nee huurder geluidsisolatie noodzakelijk 

 
Plavuizen/tegels/natuursteen/ 
steenachtige vloer 

ja Rentree geluidsisolatie noodzakelijk; minimale 
voorraad 1 m2 vereist, uitvoering in 
neutrale kleur. 

 Vloerbedekking nee huurder  

     

7. Plafonds    

 Gipsplaten nee Rentree  

 Schroten hout nee huurder  

 Schroten kunststof NT  gevaarlijk bij brand 

 Systeemplafond ja Rentree  

 Tempex NT  gevaarlijk bij brand 

 Verlaagd plafond ja Rentree  

     

8. Wanden    

 Lambrisering (geen kunststof) ja huurder  

 Schroten hout, andere natuurlijke 
materialen 

ja  huurder  

 Schroten kunststof NT  gevaarlijk bij brand 

 Steenstrips ja huurder  

 Structuur nee Rentree  

 Tegelwerk ja Rentree minimale reservevoorraad van 1 m2 
vereist 

 Overzetplinten nee huurder  

 Sierlijsten nee huurder  

 Vensterbanken nee huurder  
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Opmerking 
 
 

9. Verven/sausen/spuiten/granollen    

 Buitenschilderwerk NT   

 Granol en dergelijke ja Rentree professioneel en gelijkmatig aangebracht 

 Spuitwerk ja Rentree  

 Verven en sausen algemeen binnen nee  bij overschilderen moet nieuwe kleur na 2x 
verven dekkend zijn 

10. Sanitaire ruimte    

 Tegels  ja Rentree minimale reservevoorraad van 1 m2 
vereist 

 Voegwerk kleur ja Rentree  

     

11. Deuren    

 Binnendeur vervangen ja Rentree  

 Buitendeur vervangen NT   

 Deurspion aanbrengen ja Rentree  

 Kattenluik aanbrengen ja huurder alleen in een door huurder zelf te plaatsen 
achterdeur. Bij verhuizing oude deur 
terugplaatsen. Dit is enige uitzondering op 
verbod vervangen buitendeur. 

 Inbraakpreventief hang & sluitwerk ja Rentree veel woningen hebben reeds Politie 
Keurmerk Veilig Wonen 

 Hang & sluitwerk binnendeuren nee Rentree  

     

12. Diversen    

 Inbouwkast verwijderen niet dragend nee   

 Inbouwkast verwijderen dragend ja   

 Brandalarm aanbrengen ja huurder  
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B Bij vertrek    
     

  Toestemming 
nodig? (1) 

Overname 
door: (2) 

Opmerking 
 
 

1. Badkamer    

 Aansluiting wasmachine ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Aansluiting wasdroger ja Rentree keuringsrapport vereist 

 Dakraam plaatsen ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Douchebak plaatsen ja Rentree  

 Douchecabine plaatsen ja Rentree  

 Lavet verwijderen (vervangend sanitair) ja Rentree  

 Ligbad plaatsen ja Rentree douche handhaven 

 Extra radiator aanbrengen ja Rentree  

 Reservoir vervangen ja Rentree  

 Tweede toilet aanbrengen ja Rentree  

 Verven tegelwerk NT   

 Wastafel aanbrengen ja Rentree  

 Toiletpot vervangen ja Rentree  

 Whirlpool plaatsen of gelijkwaardig ja huurder  

 Zitbad plaatsen ja huurder douche handhaven 

 Mengkraan thermostatisch nee Rentree  

 Warmwater naar wastafel ja Rentree  

 Douchegarnituur vervangen nee   

     

2. Hal/gang    

 Elektrische bel aanbrengen ja Rentree  

 Brievenbus aanbrengen ja Rentree  

     

3.  Woonkamer    

 Open trap, aftimmering van ja Rentree  

 Open haard, allesbrander ja huurder  

 Extra radiator ja Rentree  

 Schoorsteen verwijderen ja   
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  Toestemming 
nodig? (1) 

Overname 
door: (2) 

Opmerking 
 
 

4. Keuken    

 Keuken open/dicht ja Rentree  

 Afzuigkap zonder motor nee huurder  

 Afzuigkap met motor ja huurder  

 Aansluiting elektrisch koken ja Rentree keuringsrapport vereist; extra groep in 
meterkast nodig 

 Aansluiting vaatwasser ja Rentree keuringsrapport vereist; extra groep in 
meterkast nodig 

 Inbouwapparatuur ja huurder indien geen overname nieuwe huurder 
moet keuken zonder apparatuur in goede 
staat worden opgeleverd. 

 Vervangen 
keukenblok/kastjes/aanrechtblad 

ja Rentree  

 Keukenkastjes uitbreiden nee Rentree  

 Vervangen aanrechtblad ja Rentree  

 Schilderen keukenkastjes NT   

 Schilderen tegelwerk NT   

 Wandtegels vervangen/uitbreiden ja Rentree minimale reservevoorraad van 1 m2 
vereist 

 Aansluiting wasmachine ja Rentree keuringsrapport vereist; extra groep in 
meterkast nodig 

 Aansluiting wasdroger ja Rentree keuringsrapport vereist; extra groep in 
meterkast nodig 

 Mengkraan thermostatisch nee Rentree  

 Verplaatsen keuken ja Rentree  

     

5. Slaapkamer/zolder    

 Aftimmering eventueel met isolatie ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Dakkapel aanbrengen ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

     

6. Toilet    

 Fonteintje aanbrengen ja Rentree  

 Wandcloset aanbrengen ja Rentree  

 Reservoir vervangen ja Rentree  

 Schilderen tegelwerk NT   

 Toiletbril vervangen nee huurder  

 Toiletpot vervangen ja Rentree  
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nodig? (1) 

Overname 
door: (2) 

Opmerking 
 
 

7. Zolder/vliering    

 Aansluiting droogtrommel ja Rentree keuringsrapport vereist; extra groep in 
meterkast nodig 

 Aansluiting wasmachine ja Rentree keuringsrapport vereist; extra groep in 
meterkast nodig 

 Aftimmering eventueel met isolatie ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Dakkapel aanbrengen ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Dakraam aanbrengen ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Slaapkamer maken ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Vaste trap plaatsen ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Vlizo trap plaatsen ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Zoldervloer begaanbaar maken ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

     

8. Diversen    

 Doorbreken niet-dragende constructies ja Rentree uitvoering in overleg met Rentree 

 Doorbreken dragende constructies NT   

 Wijzigingen aan buitenkozijnen NT   

     

9. Buitenruimte    

 Afdakje boven voordeur ja huurder  

 Alarminstallatie ja huurder  

 Balkonplafond verven nee   

 Balkonvloer verven nee   

 Bloembak metselen nee huurder  

 Bomen kappen ja huurder vaak kapvergunning nodig, aan te vragen 
door eigenaar (vaak Rentree) 

 Buitenkraan aanbrengen ja Rentree aftapmogelijkheid aan binnenzijde woning 
vereist 

 Buitenmuur schilderen NT   

 Carport aanbrengen ja huurder  

 Dierenverblijven nee huurder niet bevestigen aan/in de gevel 

 Pergola aanbrengen nee huurder niet bevestigen aan/in de gevel, gevel 
moet goed bereikbaar blijven 

 Schotelantenne aanbrengen ja huurder  

 Schutting aanbrengen nee huurder overleg buren 

 Schuurtje/berging plaatsen ja huurder  

 Terrastegels aanbrengen/verwijderen nee huurder  

 Tuinhuisje aanbrengen ja huurder  

 Vijver aanbrengen ja huurder  

 Zitkuil maken ja huurder  

 Zoldertje in berging/schuur aanbrengen nee huurder  

 Zonwering aanbrengen  ja huurder  

 Rolluik aanbrengen  ja huurder  

 Buitenverlichting aanbrengen nee huurder  

 Uitbouw van steen ja Rentree  

 Uitbouw van hout ja huurder  

 Garage van steen ja Rentree  

 Garage van hout ja huurder  

 


