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Waar moet u toestemming voor vragen? 
U hoeft niet voor alle aanpassingen toestemming te vragen. Dat zit zo: 
 

• Is het een aanpassing die u zonder grote kosten weer kan verwijderen? Dan hoeft u geen 
toestemming te vragen. 

• Is het een aanpassing waarvan het wel veel geld kost om het te verwijderen? Dan wel! 

• En altijd toestemming vragen bij:  
o Aanpassingen aan de buitenkant van de woning en 
o Bouwkundige aanpassingen binnen de woning. Bijvoorbeeld: een muur weghalen, 

isoleren van de binnenkant van het dak, of verwijderen van deuren. 
 
U beslist of het veel of weinig geld kost om de aanpassing te verwijderen. Besluit u geen 
toestemming te vragen? Dan is het risico dat u zelf de aanpassing moet verwijderen bij het opzeggen 
van de huur. Of dat u dit aan WSN overlaat en dat u de kosten daarvan betaalt. Wij huren dan een 
professionele partij in om de aanpassing te verwijderen. Dit kost veel geld! 
U kunt bij twijfel altijd bellen en ons advies vragen. Of voor de zekerheid toch het formulier invullen. 
Wij denken dan graag met u mee. 
 

Wanneer krijgt u wel/geen toestemming? 
Bij het beoordelen van de aanvraag, kijken wij naar drie dingen: 
 

1. Kunnen wij de woning moeilijker verhuren door de aanpassing? 
2. Zorgt de aanpassing voor waardedaling van de woning? 
3. Zorgt de aanpassing voor een mindere bouwtechnische kwaliteit van de woning? 

 
Als het antwoord op alle vragen ‘nee’ is, geven wij toestemming. Hier kunnen wij wel voorwaarden 
aan verbinden. In de meeste gevallen gaan deze over het beschermen van de bouwtechnische 
kwaliteit van de woning. Om wat voor voorwaarden het gaat, vindt u in bijlage 1. 
 
Is het antwoord op één van de vragen ‘ja’? Dan geven wij geen toestemming. Het is mogelijk dat we 
de aanpassing wel tijdelijk toestaan. Dit betekent dat u de aanpassing zelf moet verwijderen als u 
weggaat uit de woning. Of dat u dit door WSN laat doen en u deze kosten zelf betaalt. 
U kunt wel vragen of de nieuwe huurder (als deze bekend is) de aanpassing over wil nemen. Dan 
hoeft u de aanpassing niet weg te halen. 
 
Wij leggen de afspraak netjes vast in een brief. Afspraken uit een gesprek zijn niet geldig. 
 

Aanpassingen die u alleen door WSN kunt laten doen 
Sommige aanpassingen doen wij voor u doen en mag u niet zelf doen. Dit zijn: 
 

• Het aanbrengen of veranderen van de centrale verwarmingsinstallatie. (Let op: het soort 
systeem kan niet zomaar veranderen. Dus een aanvraag voor bijvoorbeeld een warmtepomp 
wijzen wij af); 

• Het aanbrengen van dubbelglas in buitenramen en -deuren. 
 
Hiervoor vult u ook het aanvraagformulier in. Wij doen dan de werkzaamheden voor u, tegen 
betaling van een huurverhoging, of een bedrag in 1 keer. We zijn al bezig met het verduurzamen van 
woningen. Het kan dus dat uw woning op de planning staat voor werkzaamheden. Bel hier gerust 
over om het na te vragen. 
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Kosten en onderhoud van de aanpassingen 
U betaalt zelf voor de aanpassingen in de woning. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud hiervan. Wilt u na een tijdje van de aanpassing af? Dan kunt u deze verwijderen, als de 
woning maar netjes blijft. Wij denken graag met u mee op wat voor manier u dit dan het beste doet. 
Hiervoor kunt u bellen of mailen. 
 

Vergoeding voor de aanpassing 

Wanneer krijgt u een vergoeding? 
Soms krijgt u een vergoeding voor de aanpassing. In de volgende gevallen gebeurt dat niet: 
 

• Voor het vervangen van een standaard voorziening voor een luxe voorziening. Bijvoorbeeld 
een luxere badkamer of keuken of inbouwapparatuur. 

• Als uw woning gepland staat voor renovatie of sloop. 
 
Als u geen vergoeding krijgt, schrijven wij dit in een brief bij de aanvraag van de ZAV. 
 
Voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen: 
 

• als u een voorziening toevoegt die de waarde van woning verhoogd. 

• De kwaliteit moet in orde zijn 

• De technische staat moet in orde zijn 
 
Dit beoordeelt de opzichter van WSN. 
 
Komt de aanpassing wel in aanmerking voor vergoeding? Dan ontvangt u dit ook in een brief. U krijgt 
de vergoeding pas als u de huur van uw woning opzegt.  
 
De vergoeding wordt wel elk jaar lager. Het kan dus zijn dat u na 15, 20 of 30 jaar geen vergoeding 
meer krijgt. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat u aan uw woning verandert. U krijgt de 
vergoeding alleen als: 
 

• U de aanpassing heeft aangevraagd en schriftelijke toestemming van WSN heeft 

• De technische staat in orde is 

• De aanpassing aan alle gestelde voorwaarden voldoet 
 
Het proces voor vergoeding ziet er zo uit: 
 

1. U ontvangt bij de toestemming ook bericht dat het mogelijk is een vergoeding te krijgen. Als 
de aanpassing nog aan alle voorwaarden voldoet. Het is belangrijk dat u een bonnetje 
bewaart van de aankoop. Hierop staat hoeveel het kost, en de datum waarop u het kocht. U 
kunt dit bonnetje ook meteen bij ons laten zien. Wij schrijven het bedrag dan op. 

2. Als u weggaat uit de woning, komen wij de aanpassing bekijken. De opzichter beoordeelt of 
de technische staat van de aanpassing nog in orde is. Als de voorziening goed onderhouden 
is, en in nette staat is, dan heeft u recht op een vergoeding. 

 

Hoe berekenen wij de hoogte van de vergoeding? 
Dit berekenen we met afschrijftermijn die we voor de aanpassing gebruiken. Stel dat u een keuken 
vervangt en uitbreidt, dan rekenen wij met 20 afschrijftermijnen. In bijlage 2 staat welke 
afschrijftermijnen we voor welke aanpassingen gebruiken. Daarna kijken we naar de aankoopwaarde 
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van de aanpassing en naar hoe lang geleden dit is. In bijlage 3 vindt u hoeveel procent van de 
aankoopwaarde u nog krijgt na zoveel tijd. 
 
Rekenvoorbeeld vergoeding 
Stel dat u de keuken heeft vervangen en uitgebreid voor € 4.500. Dit voegt waarde toe aan de 
woning, als u dit technisch goed uitvoert. In dat geval heeft u bij vertrek recht op een vergoeding. Wij 
rekenen voor keukens een 20 afschrijftermijnen (bijlage 2). Hieronder ziet u hoeveel u nog krijgt na 
zoveel jaar: 
 

Ouderdom bij verhuizing % dat u vergoed krijgt* Bedrag 

0 -1 jaar 75,0% € 3.375 

1 -2 jaar 71,3% € 3.208,50 

2 – 3 jaar 67,5% € 3.037,50 

5 – 6 jaar 56,3% € 2.533,50 

10 – 11 jaar 37,5% € 1.687,50 

15 – 16 jaar 18,8% € 846 

20 – en ouder 0% € 0 
*De percentages vindt u in bijlage 3 voor alle jaren. 

 
 

Wat als u het echt niet eens bent met ons besluit? 
Misschien bent u het niet eens met de beslissing van Woningstichting Nieuwkoop. Bijvoorbeeld als 
wij geen toestemming geven voor een aangevraagde verandering. U kunt dan een brief sturen naar 
het bestuur van WSN. Het bestuur kijkt nog een keer naar uw vraag. 
 
Komt u er dan nog steeds niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. Dit is 
een onafhankelijke commissie die meekijkt in dit soort situaties. Deze commissie beoordeelt of 
Woningstichting Nieuwkoop haar beleid goed uitvoert. Meer informatie en de contactgegevens vindt 
u op www.wst-nieuwkoop.nl/ikhuur/klachten 
 
 
 


