
Toegestaan? Lees hieronder de voorwaarden:
Voorwaarde is altijd: goed onderhouden, heel, compleet, schoon, veilig, in overeenstemming 
met kwaliteitseisen en verhuurbaarheid volgens Land van Altena. Bij NIET voldoen aan deze 
voorwaarde dient de aanpassing alsnog verwijderd te worden en in originele staat terug 
gebracht te worden!

Aanvullende voorwaarden:
Bij voorinspectie na huuropzegging zal definitief worden bepaald in welke categorie een 
ZAV valt. Indien er bijzonderheden zijn m.b.t. de technische staat, kan worden afgeweken 
van bovenstaande.

Indien een ZAV aanvraag niet voorkomt op de kruisjeslijst besluit de afdeling Vastgoed 
per situatie.

Extreme kleuren mogen bij einde verhuur NIET blijven. Extreme kleuren zijn kleuren die 
slechts door meerdere keren overschilderen verdwijnen of zeer specifiek zijn, bijvoorbeeld 
hele donkere kleuren als zwart, donker bruin, grijs of felle kleuren.

Zelf klussen of verbouwen
Kruisjeslijst Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

1. Niet toegestaan -

2. Toegestaan Bij einde huur dient aanpassing verwijderd te worden en 
in originele staat terug gebracht te worden.

3. Toegestaan Aanpassing mag blijven bij einde huur, als een nieuwe huurder 
deze overneemt. 

Neemt de nieuwe huurder de aanpassing niet 
over, dan dient deze alsnog verwijderd te worden en in 
originele staat terug gebracht te worden.

4. Toegestaan Aanpassing mag blijven bij einde huur.

5. Neem contact
met ons op

Aanpassing is alleen volgens specifieke voorwaarden mogelijk.

1. 

2.

3. 



* U dient de aanpassing(en) uit te laten voeren door een erkende installateur, aannemer of vakman met een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering. Ter controle hiervan, stuurt u een kopie van de offerte mee bij uw aanvraag. Tevens levert u maxi-
maal 1 maand na uitvoering een kopiefactuur bij ons in (bedragen mag u uiteraard afplakken).

Indien wij niet tijdig een kopie van de factuur ontvangen, vervalt de toestemming en moet u de aanpassing verwijderen en 
alles in de originele staat terugbrengen.

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen

CV
1.  Thermostaatkranen Ja X Uitvoering door erkend vakman *

2. Kamerthermostaat Ja X

3. Radiator extra Ja X Uitvoering door erkend vakman *

4. Vloerverwarming Ja X Uitvoering door erkend vakman *

Kozijnen, ramen en deuren
1.  Dorpels verwijderen Ja X

2. Ander model binnendeur Ja X

3. Extra binnendeurkozijn Ja X

4. Zonwering Ja

5. Kattenluik in kunststof /
    aluminium deur

Ja X Afhankelijk van 
correctheid uitvoering

6. Kattenluik in 
    houten deur

-  X

7. Buitenschilderwerk -  X

8. Sleutelkluis Ja X De huurder levert de inbraak-
werende sleutelkluis en deze 
wordt door Land van Altena 
gemonteerd voor €50-,

Elektra 
1.  Aardlekschakelaar en / of   
    extra groepenschakelaar

Ja Uitvoering door erkend vakman *

2. Belschel anders Ja X

3. Buitenverlichting Ja X Uitvoering door erkend vakman *

4. Dimmers Ja X Uitvoering door erkend vakman *
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op cv-circuit

X Mits op metselwerk gemonteerd. 
Indien dit niet mogelijk is, dan 
op afstandhouders op kozijn
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* U dient de aanpassing(en) uit te laten voeren door een erkende installateur, aannemer of vakman met een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering. Ter controle hiervan, stuurt u een kopie van de offerte mee bij uw aanvraag. Tevens levert u maxi-
maal 1 maand na uitvoering een kopiefactuur bij ons in (bedragen mag u uiteraard afplakken).

Indien wij niet tijdig een kopie van de factuur ontvangen, vervalt de toestemming en moet u de aanpassing verwijderen en 
alles in de originele staat terugbrengen.

5. Extra wandcontactdozen
    en schakelmateriaal

Ja X Uitvoering door erkend vakman *

6. Ander type wandcontact-
    dozen en schakelmateriaal

Ja X Uitvoering door erkend vakman *

7. Inbouw maken van 
    wandcontactdozen en 
    schakelmateriaal

Ja X Uitvoering door erkend vakman *

8. Verlichting in berging      
    met grondkabel

Ja X Uitvoering door erkend vakman *

9. Wasmachineschakelaar Ja X Uitvoering door erkend vakman *

10. Aanbrengen CAI - of
     telefoonaansluiting

Nee X

11. Extra CAI- of telefoon-
     aansluiting

Ja X

12. Tuinverlichting Ja X Uitvoering door erkend vakman *

13. Schotelantenne Ja X Mits positie goed. Uitvoering door 
erkend vakman *

14. Airco Ja X Uitvoering door erkend vakman *

15. Zonnepanelen Ja X Uitvoering door erkend vakman *

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen

1.  Verplaatste of extra                       
     gaskraan

-  X

Gas

1.  Inbraakwerend hang-    
    en sluitwerk

Ja X

2. Niet standaard                           
    deurkrukken e.d.

Ja X

Hang- en sluitwerk

1.  Goten en HWA aan              
    berging / schuur

Ja X

2. Regenton Ja X

Hemelwaterafvoer
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* U dient de aanpassing(en) uit te laten voeren door een erkende installateur, aannemer of vakman met een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering. Ter controle hiervan, stuurt u een kopie van de offerte mee bij uw aanvraag. Tevens levert u maxi-
maal 1 maand na uitvoering een kopiefactuur bij ons in (bedragen mag u uiteraard afplakken).

Indien wij niet tijdig een kopie van de factuur ontvangen, vervalt de toestemming en moet u de aanpassing verwijderen en 
alles in de originele staat terugbrengen.

1.  Inbouwapparatuur Ja X

2. Afwijkend blad Ja X

3. Aanrechtblok Ja X

4. Extra kasten Ja X

5. Wandtegelwerk Ja X Met 1 m2 reservetegels

6. Vaatwasserafvoer Ja X Uitvoering door erkend vakman *

Keuken

1.  Buitenkraan Ja X Vorstvrij en uitvoering door 
erkend vakman *

2. Niet standaard                           
    deurkrukken e.d.

Ja X Uitvoering door erkend vakman *

3. Wasmachinekraan Ja X Uitvoering door erkend vakman *

4. Afwijkend model kraan Ja X Uitvoering door erkend vakman *

5. Vaatwasserkraan Ja X Uitvoering door erkend vakman *

Kranen

1.  Afzuigkanaal met                   
    afzuigkap

Ja X Uitvoering door erkend vakman *

Mechanische ventilatie

1.  Afwijkend plafond - X

2. Balken plafond - X

Plafond

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen

1. Isolatie Ja X

Isolatie



* U dient de aanpassing(en) uit te laten voeren door een erkende installateur, aannemer of vakman met een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering. Ter controle hiervan, stuurt u een kopie van de offerte mee bij uw aanvraag. Tevens levert u maxi-
maal 1 maand na uitvoering een kopiefactuur bij ons in (bedragen mag u uiteraard afplakken).

Indien wij niet tijdig een kopie van de factuur ontvangen, vervalt de toestemming en moet u de aanpassing verwijderen en 
alles in de originele staat terugbrengen.
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1.  Douchebak (ingemetseld) - X

2. Douchecabine / -scherm Ja X

3. Douchedorpel / tegelrand - X

4. Douchewand
    steenachtig

- X

5. Vloertegelwerk Ja X Mits 1 m2 reservetegels, 
uitvoering door erkend vakman *

6. Wandtegelwerk Ja X Mits 1 m2 reservetegels, 
uitvoering door erkend vakman *

7. Wastafel Ja X

8. Gekleurd sanitair - X

9. 2e toilet + stortbak Ja X Uitvoering door erkend vakman *

10. 6+ pot Ja X Uitvoering door erkend vakman *

11. 10+ pot Ja X Uitvoering door erkend vakman *

12. Ligbad / zitbad - X

13. Ligbad / zitbad los                
     opgesteld

Ja X

14. Planchet met spiegel Ja X

15. Spiegelkast Ja X

16. Stortbak afwijkend - X

17. Zeepbakje - X

18. Wc-bril + deksel Nee X

19. Doucheglijstang - X

20. Douchekop Nee X

Sanitair / Badkamer / Toilet

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen
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21. Wasmachineafvoer Ja X Uitvoering door erkend vakman *

22. Wasdrogerafvoer Ja X Uitvoering door erkend vakman *

23. Wasmachinekraan Ja X Uitvoering door erkend vakman *

24. Wastafelmeubel Ja X

25. Schilderen tegels en            
      voegen

- X

26. Handgreep Ja X

Trap

Tuin

1.  Leuning van touw - X

2. Vaste trap - X

3. Vlizotrap - X

1.  Erfscheiding / paal+draad Nee

Genoemde aanpassingen 
zijn allemaal toegestaan 
en kunt u achterlaten bij 
einde huur, mits voldaan 
aan de voorwaarden 
die genoemd worden 
onder de categorieën.

2. Erfscheiding beplanting Nee

3. Extra bestrating Nee

4. Pergola Nee

5. Privacyscherm / schutting Nee

6. Moestuin Nee

7. Droogpalen Nee

8. Grind Nee

9. Beplanting Nee

10. Gestorte betonpaden - X

11. Leefkuil - X

 

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen

* U dient de aanpassing(en) uit te laten voeren door een erkende installateur, aannemer of vakman met een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering. Ter controle hiervan, stuurt u een kopie van de offerte mee bij uw aanvraag. Tevens levert u maxi-
maal 1 maand na uitvoering een kopiefactuur bij ons in (bedragen mag u uiteraard afplakken).

Indien wij niet tijdig een kopie van de factuur ontvangen, vervalt de toestemming en moet u de aanpassing verwijderen en 
alles in de originele staat terugbrengen.
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12. Plantenborders met      
     niveauverschil

- X

13. Vijver Ja X

14. Bomen - X Zie bomenbeleid

15. Ophoging tegen gevel - X

16. Schilderen buitenmuur - X

17. Klimplanten tegen gevels - X

18. Gevelmontage(s) 
     (gaten in gevel)

- X Denk aan decoratieborden, 
drooglijnen, naamborden, tempe-
ratuurmeters, plantenbakken, etc.

Verbouwingen
1.  Afdak - X

2. Antenne - X

3. Bar - X

4. Gemetselde aanbouw - X

5. Overige aanbouwen - X

6. Blokhut Ja X Een minimale vereiste is dat er 
standaard geen berging bij de 
woning zit en de plaatsing 1 
meter van de gevels van de 
woning vandaan

7. Carport - X

8. Dakkapel - X

9. Dakraam Ja X

10. Deur vervangen 
      door wand

- X

11. Deur verwijderd 
     voor toog

- X

12. Garage Ja X Een minimale vereiste is dat er 
standaard geen berging bij de 
woning zit en de plaatsing 1 
meter van de gevels van de 
woning vandaan

13. Gesloten keuken     
      open gemaakt

- X

14. Open keuken      
     gesloten gemaakt

- X

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen



* U dient de aanpassing(en) uit te laten voeren door een erkende installateur, aannemer of vakman met een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering. Ter controle hiervan, stuurt u een kopie van de offerte mee bij uw aanvraag. Tevens levert u maxi-
maal 1 maand na uitvoering een kopiefactuur bij ons in (bedragen mag u uiteraard afplakken).

Indien wij niet tijdig een kopie van de factuur ontvangen, vervalt de toestemming en moet u de aanpassing verwijderen en 
alles in de originele staat terugbrengen.

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen
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15. Dierenhok / volière Ja X

16. Luifel - X

17. Openhaard - X

18. Scheidingswand - X

19. Schoorsteenmantel - X

20. Serre - X

21. Wand verwijderd - X

22. Klompenhok - X

23. Extra buitenkozijn - X

24. Vaste kast verwijderd - X

25. Glazen wand         
      dichtmaken

Ja X

26. Van lavet douche      
      maken

Ja X Uitvoering door erkend vakman*

27. Knieschotten - X

28. Kamer zolder - X

29. Slaapkamer zolder  
      volgens bouwbesluit

- X

30. Badkamer vergroten - X

31. Van slaapkamer  
      douche maken

Ja X

32. Dakbeschot / plaat   
      beplaat

- X

33. Asbesthoudende   
      elementen buiten

- X LvA maakt wel asbest-
inventarisatie

Z.O.Z.
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1.  Alle soorten Nee X Let op: asbest

2. Aanbrengen plinten Ja X

3. Andere plinten Ja X

4. Verwijderen plinten - X

5. Plavuizen - X

6. PVC   Ja X De vloerbekleding dient 
zwevend en vrij van muren 
gelegd te worden.

7. Harde vloerbedekkingen 
    (voorbeeld: laminaat 
    en parket)

Nee X De vloerbedekking dient 
zwevend en vrij van de muren 
gelegd te worden.

De ondervloer dient voorzien te 
zijn van een keurmerk en 10 dB 
remmend te zijn.

Vloerbedekkingen

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen

34. Asbesthoudende 
      elementen binnen

- X LvA beoordeeld of verwijdering 
noodzakelijk is. Huurder mag dit 
niet doen

35. Gevelmontage(s) 
      (gaten in gevel)

- X

36. Vensterbank 
      ander model

Ja X



1.  Glitterstukwerk - X

2. Granol - X

3. Spachtelputz - X

4. Schorseffect - X

5. Heraklithplaten - X

6. Kurkbedekking - X

7. Lambrisering - X

8. Houten schrootjes - X

9. PVC schrootjes - X

10. Steenstrips - X

11. Tegelwerk - X

12. Vinyl - X

13. Stickers op tegels - X

Wanden

1.  Buitenput Ja X Uitvoering door erkend vakman *

Riolering

Omschrijving Toestemming 
vereist?

 1 2 3 4  5 Opmerkingen




