Onderhoud en reparaties
Wie verzorgt het onderhoud van jouw woning, kamer of
gemeenschappelijke ruimte nu precies?
Wanneer ben je zelf verantwoordelijk voor de reparatie en wanneer kan je
een reparatieverzoek indienen
bij Villex. In dit document lees je hoe het onderhoud en de reparaties in en
aan jouw ruimte is geregeld en wie verantwoordelijk is.

Contact
We hebben geprobeerd een zo goed mogelijk
beeld te geven van de verantwoordelijkheden
die jij hebt als gebruiker. Mogelijk heb je na
het lezen van dit document toch nog vragen
over jouw reparatie. Die kun je altijd stellen
via ons telefoonnummer: 088-5320000

De wet zegt dat jij als ‘gebruiker’ jouw woon- of werkruimte moet
verzorgen als een ‘goede gebruiker’.
Daaronder valt het uitvoeren van kleine reparaties en het laten maken van
zaken die door jou zelf kapot zijn gemaakt.

Spoedeisende reparaties

Heb je een spoedeisend reparatieverzoek,
dan is het noodzakelijk dat je dit telefoVillex heeft de verantwoordelijkheid dat jouw ruimte in goede staat blijft en nisch bij ons meldt. De volgende reparatieis verantwoordelijk voor groot onderhoud aan het gebouw waarin jij woont. verzoeken kan je 24/7 bij ons indienen:
Hieronder volgt een schema waarin je precies kunt lezen voor welk
onderhoud, reparaties, herstellingen en verwijdering je zelf
verantwoordelijk bent.



Ernstige lekkage vanuit dak of
installaties Gaslek



Bevroren leidingen C.V./
waterleiding/radiatoren



Geheel uitgevallen stroomvoorziening in verzamelpand
Geheel uitgevallen warmwatervoorziening in verzamelpand
Gevaar door instorting, lekkage en
elektra
Noodvoorziening door inbraakschade of stormschade





Reparaties en onderhoud waar jij zelf voor verantwoordelijk bent, ongeacht de ruimte die
je bij Villex gebruikt.

Soort reparatie Verantwoordelijkheid

A
Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van
nalatigheid, slordigheid, onverantwoordelijke
bewoning, moedwillige vernieling of onjuist
gebruik.
Het onderhouden, herstellen, vervangen en
verwijderen van de door gebruiker
aangebrachte voorzieningen. In een aantal
gevallen ook aangebrachte voorzieningen van
een vorige gebruiker.
Afvoeren Schoonhouden van dak- en balkonafvoeren en
goten, voor zo ver redelijkerwijs bereikbaar.
Schoonmaken en schoonhouden van goten, dak
afvoer, regenpijpen, van verzamelpanden en
portiekwoningen, voor zo ver redelijkerwijs
bereikbaar.
Afzuigkap Onderhouden, repareren, schoonhouden en
verwijderen van afzuigkap. In een aantal
gevallen ook aangebrachte afzuigkap van vorige
gebruiker.

B
Balkon, balkonbalustrade en balkonscherm Schoonhouden en onderhouden.
Beglazing Vervangen van beschadigde of gebroken ruiten
in de woon/werkruimte.
Repareren en schoonhouden van zelf
aangebrachte ruiten.
Behang Aanbrengen en verwijderen van het behang.
Bel Onderhoud en reparatie van een individuele
installatie, dit kan o.a. zijn: drukknop, zoemer,
beltransformator.
Berging Schoonhouden en onderhouden.
Bestrating behorend bij de woon- of werkruimte Onderhouden, herstellen, ophogen en
vernieuwen van paden, terrassen en zelf
aangebrachte bestrating.
Bestrating gemeenschappelijk Schoonhouden van gemeenschappelijke
bestrating.
Boiler Zie warmwaterinstallatie.
Brandbeveiliging Onderhoud en verantwoordelijkheid voor het
brandpreventiepakket ontvangen door Villex.
Brievenbus Herstel en onderhoud van de klep, herstel en
onderhoud van de onderdelen (tochtborstels
etc.)
Buitenverlichting Vervanging lampen en lampenstarters.

C
Centrale Verwarming Schade als gevolg van verkeerde bediening,
bevriezing en dergelijke, inclusief eventuele
gevolgschade.
Storing als gevolg van het niet opvolgen van
instructies in de gebruiksaanwijzing.
Instructie, aansteken, bijvullen en ontluchten.
Onderhouden en/of vervangen van vulslang,
vul- en ontluchting sleutels.
Combiketel Zie warmwaterinstallatie/centrale verwarming.

D
Dak Reparaties aan het dak, als gevolg van het
betreden van het dak door bewoners.
Deurbel Zie bel.
Deuren Schilderwerk van deuren in de woon- of
werkruimte.
Vervangen van deuren na schade door eigen
toedoen/wind.
Deurkruk Zie hang- en sluitwerk.
Dorpels Onderhoud van dorpels in eigen woon- of
werkruimte.
Douche Zie sanitair.

E
Elektrische installaties Reparaties van gebreken aan de installatie die
zijn ontstaan door ondeskundige aanpassingen
door de gebruiker en/of overbelasting van de
installatie.
Onderhoud en reparatie van schakelaars,
zekeringen, wandcontactdozen in ruimte en
berging.
Entree Schoonhouden.
Erfafscheiding Onderhoud van de ruimte en bijbehorende
erfafscheidingen, ook op dakterrassen.

F
Fontein Zie sanitair.

G
Galerij Schoonhouden.
Garage Onderhoud en schoonhouden.
Gastoestellen Onderhoud en reparatie van gastoestellen,
inclusief bijbehorende toestelhoofdkranen en
benodigde veiligheid slangen (bijv. kooktoestel,
kachels, gaskachels)
Geiser Zie warmwaterinstallaties.
Glas Zie beglazing.
Gootsteen Zie afvoer.
Groenvoorziening. Zie tuin.

H

Hang- en sluitwerk Aanbrengen van extra sluitwerk en verwisseling
hiervan.
Vernieuwen van zoekgeraakte en verbogen
sleutels.
Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk
van binnendeuren, kastdeuren en ramen.
Onderhoud aan alle toegangssloten zoals
voordeur- achterdeursloten, balkondeur slot,
brievenbus slot en slot van de berging.
Repareren of vernieuwen van bij de ruimte
behorende accessoires, zoals afdekplaatjes,
deurveren, plankendragers, stootdop,
handgrepen en dergelijke.
Onderhoud of vervanging van versleten
tochtprofielen of tochtstrip.

I
Inbraak Proces verbaal laten opmaken bij politie.
Inventaris Onderhoud en reparatie inventaris
gemeenschappelijke ruimten.

K
Kasten Onderhoud, reparatie, vervanging en
verwijdering.
Keuken Reparatie en vervanging.
Scharnieren, deuren bijstellen, smeren,
sluitingen, tegelstrippen, handgrepen,
ladegeleiders onderhoud en herstel.
Vervanging en verwijdering van door gebruiker
aangebrachte voorzieningen. Ook als dit door
een vorige gebruiker is aangebracht.
Onderhoud als gevolg van vochtinwerking door
lekkages die niet door gebruiker zijn gemeld.
Kitvoegen Herstel, onderhoud en vernieuwen.
Kooktoestellen Zie gastoestel.
Kozijnen (binnen) Reparatie, schilderen van kozijnen, ramen en
deuren.
Kranen Onderhoud en vervanging onderdelen.
Kruipruimte Toegankelijk houden van de kruipruimte.

L
Lampen Zie elektrische installatie.
Lekkage Herstel van waterschade aan inboedel.
Leuningen Onderhoud en reparatie van leuningen in de
ruimte.
Lucht- en ventilatieroosters Zie ventilatie.

M
Mechanische ventilatie Zie ventilatie.

Muren Zie wanden.

N
Naambordjes Aanschaffen, plaatsen en onderhouden van
individuele naambordjes.

O
Ongedierte Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, bijen,
horzels, kevers, muizen, luizen, zilvervisjes en
dergelijke.
Verspreiding van kakkerlakken door niet of te
laat melden van overlast.
Ontluchten Zie C.V.
Ontstoppen Zie afvoeren.

P
Paden Zie bestrating.
Parket en plavuizen Onderhoud, reparatie en verwijdering.
Plafonds Reparatie aan plafond door beschadigingen,
gaten, pluggen, krimpscheuren en dergelijke.
Schilderen en/of sauzen van plafonds.
Planchet Vervangen bij beschadigingen.
Plinten Onderhoud en reparatie van plinten.

R
Radiatoren Zie C.V.
Ramen Schilderen binnenzijde.
Herstel na schade door wind.
Riolering Ontstoppen van afvoeren en gehele
rioleringssysteem van toilet, wastafels, het
aanrecht, douche, bad tot aan de
hoofdrioolaansluiting in de straat.
Ontstoppen van rioleringssysteem tot aan de
standleiding.
Schoonhouden van putjes, roosters, afvoeren
etc.
Rooster Zie ventilatie.

S
Sanitair Onderhoud en reparatie van het sanitair zoals
wastafels, fonteinen, stortbakken, toiletpotten
en toebehoren sanitair.
Herstelwerkzaamheden en onderhoud aan
douche, doucheslang, douchestang.
Sauzen Sauzen, schilderen etc. van plafonds en muren.
Schakelaar Zie elektrische installatie.
Scharnieren en sloten Zie hang- en sluitwerk.
Schilderwerkzaamheden Al het schilderwerk in en om de ruimte.

Schoonmaak Alle schoonmaakwerkzaamheden in en om de
ruimte.
Schuur/Berging Onderhoud en reparatie, binnen- en
buitenschilderwerk.
Schutting Reparaties aan schutting.
Sleutels Vervanging in verband met verlies of
beschadiging.
Sloten Zie hang- en sluitwerk.
Stickers Bij het verlaten van de ruimte dienen alle
stickers te worden verwijderd, met uitzondering
van stickers aangebracht door installateur op
bijv. brandmeldinstallaties, Cv’s.
Stopcontact Zie elektrische installatie.
Stortbak Zie sanitair.
Stuc- en tegelwerk Reparaties aan stuc- en tegelwerk als gevolg
van gaten, beschadigingen, pluggen etc.

T
Tegelvloer
Tochtstrip
Toegangspad
Toilet
Trappen

Zie parket.
Zie hang- en sluitwerk.
Zie bestrating.
Zie sanitair.
Reparaties aan binnentrappen, onderhoud aan
trapafwerking, schoonhouden van trappen, ook
in gemeenschappelijke ruimte.
Tuinen Onderhoud aan planten, gras, struiken, bomen,
hagen in tuinen en gemeenschappelijke tuinen.
Verwijderen van klimplanten en door gebruiker
geplante bomen.
Herstellen van schade door zelfgeplante
klimplanten en bomen.
Onderhouden en herstellen van bij de ruimte
horende tuin, inclusief de inrichting.
Ophogen van de bij de ruimte horende tuin.
Tuinhek Onderhoud en reparatie van tuinhek.

V
Vandalisme Reparatie en vernieuwen door gebruiker
aangerichte schade door vandalisme.
Vensterbank Onderhoud en reparatie.
Herplaatsen/vervangen van vensterbank of
verrichten van herstelwerkzaamheden als
gevolg van door gebruiker aangerichte schade.
Ventilatie Reinigen, onderhoud en herstel van lucht- en
ventilatieroosters.
Schoonhouden van ventilatierooster, voegen en
muizenroosters.
Schoonhouden en vervangen van filter in de
afzuigkap, luchtrooster in raam, kozijn of
buitengevel.

Verlichting
Verstopping
Vloeren

Vuilnis

Schoonhouden roosters van luchtverwarming,
warmte terugwininstallatie.
Opnieuw instellen van mechanisch
ventilatiesysteem wanneer ontregeld door
toedoen van gebruiker.
Zie elektrische installatie.
Zie afvoeren.
Verwijderen van door gebruiker en/of vorige
gebruiker aangebrachte vloerbedekking
inclusief lijm- en kitlaag.
Herstel van door gebruiker veroorzaakte schade
aan vloer.
Schoonhouden van en ontstoppen van de
vuilstortkoker.
Schoonhouden vuilnis- en containerruimte.
Juist aanbieden van huisvuil.

W
Wandcontactdoos Zie elektrische installatie.
Wanden Herstel van gaten, butsen, scheuren en het
plamuren en schuren hiervan.
Schilderwerk aan de wanden in de woning.
Herstel aan stukadoorswerk, herstel aan
wanden na verwijdering van plinten, herstel aan
wandtegels na boren door gebruiker,
verwijderen van behanglagen.
Warmwaterinstallatie Herstel- en schoonmaakkosten aan
warmwaterinstallatie (geisers, boilers,
combiketels) etc.
Wasmachine(aansluiting) Onderhoud en reparatie.
Waterleiding Herstelwerkzaamheden als gevolg van bevroren
leidingen.
Wc Zie sanitair.

Z
Zekeringen Zie elektrische installatie.
Zonwering Onderhoud en verwijderen van zonwering.
Zwerfvuil Schoonhouden, opruimen en verwijderen van
zwerfvuil.

