
Onderhoudsabonnement
Met een onderhoudsabonnement van 
Woonin verzekert u zich voor extra reparaties. 
Voor een bedrag van € 5,- per maand komen 
we voor veel reparaties bij u langs. U betaalt 
dan geen extra kosten voor deze reparaties. 
Dat kan prettig zijn als u niet van onverwacht 
hoge uitgaven houdt. Hieronder leest u voor 
welke reparaties we dan ook bij u langs 
komen. U leest op de laatste pagina hoe u 
een onderhoudsabonnement kunt afsluiten.

Er zijn vier uitzonderingen
In sommige gevallen komen we niet langs voor een 
reparatie. We hebben de vier uitzonderingen voor u
op een rij gezet:
1.  Als iets niet van Woonin is, mogen we het ook 

niet maken. Bijvoorbeeld een door uzelf aange-
brachte keuken, dakkapel of huurgeiser.

2.   Als u iets stuk heeft gemaakt, komen we het niet 
repareren. Denk bijvoorbeeld aan een gat in de 
deur.

3.   Als u iets niet meer mooi vindt, komen we niet 
langs om het te vervangen. Denk bijvoorbeeld 
aan een 10 jaar oude keuken.

4.   Als u het heel gemakkelijk zelf kunt repareren 
of vervangen, vragen we u om dit zelf te doen. 
Bijvoorbeeld het vervangen van de batterijen in 
een rookmelder.



Alle onderstaande reparaties vallen onder het 
onderhoudsabonnement. U kunt dit abonnement via 
de website afsluiten. Daarna kunt u een afspraak met 
de monteur maken. De monteur komt dan bij u langs 
om het probleem te verhelpen.

Afvoer en rioleringen
•  De afvoer van de wastafel of het fonteintje lekt.
•  De afvoer bij het fonteintje of de wastafel is stuk.

Badkamer
•  De doucheslang of douchekop is stuk.
•  De glijstang of opsteekpen zit los.
•  Het wastafelplankje of planksteunen zitten los of 

zijn stuk.
•  De spiegel of spiegelklemmen zitten los of zijn 

stuk.
•  De wastafel zit los.
•  Het zeepbakje of zeepbakhouder zit los of is stuk.
•  Het doucheputje stinkt of is stuk.

Dakgoten
•  De dakgoten aan de buitenkant van de woning 

moeten schoongemaakt worden.

Elektra
•  Een schakelaar of stopcontact is stuk of zit los.
•  De wasmachineschakelaar is stuk of zit los.
•  De voordeurbel is stuk of zit los.

Hang- en sluitwerk
•  De deurklink, rozet en/of schild van een binnen-

deur is stuk of zit los.
•  De scharnieren van een binnendeur, vaste kast, 

aanrechtdeurtjes of aanrechtkastjes zijn stuk of 
zitten los.

•  Het slot van de binnendeur of een vaste kast is 
stuk.

•  De stormhaken/deurhaken zijn stuk of zitten los.

Keuken
•  De keukenladegeleiders zijn stuk.

Kozijnen, deuren en ramen
•  De brievenbusklep is stuk.
•  De vensterbank zit los of is stuk.
•  Het ventilatierooster in een raam of deur is stuk.

Kranen
•  De kraan in de keuken, toilet of badkamer zit los, 

lekt of is stuk.
•  De kraanknop in de keuken, toilet of badkamer zit 

los, lekt of is stuk.

Toilet
•  De toiletbril of deksel op de toiletpot zit los of is 

stuk.
•  De toiletrolhouder is stuk.
•  De stortbak is stuk.
•  Het toilet spoelt niet goed door of er blijft water 

doorlopen.
•  De toiletpot zit los.
•  Het fonteintje zit los.

Trap
•  De trapleuning zit los of is stuk.

Verwarming
•  De centrale verwarming of moederhaard moet 

ontlucht worden en/of gevuld worden met water.
•  De vulslangset voor de centrale verwarming is 

niet compleet meer.

Wanden en plafonds
•  Een wand of plafond heeft kleine gaten.
•  Een wand of plafond heeft scheuren als gevolg 

van krimp.

Abonnement aanvragen?
Op woonin.nl/onderhoudsabonnement leest u 
meer informatie over het abonnement en kunt het
abonnement direct aanvragen. Na het aanvragen 
kunt u direct uw reparatie melden.



Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden wanneer een huurder een onderhoudsabonnement heeft voor onderhoud 
en reparaties door Woonin aan de huurwoning.

Bepalingen 

Artikel 1 Werkzaamheden
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Uitgangspunten 

•	  Huurder huurt en gebruikt een woning van verhuurder Woonin.
•	  Huurder dient de woning te gebruiken en onderhouden zoals het van de huurder wordt verwacht.
•	  Huurder maakt gebruik van de eventuele gemeenschappelijke ruimten.
•	  Verhuurder Woonin, dan wel door haar ingeschakelde derden, voert onderhoudswerkzaamheden uit
 aan de woning.
•	  De huurder werkt mee aan de onderhoudswerkzaamheden, zoals afgesproken in de
 huurovereenkomst.
•  De folder onderhoudsabonnement maakt deel uit van de Algemene voorwaarden
 onderhoudsabonnement.

•   de reparatie het gevolg is van vernieling, nalatigheid, 
slordigheid of onoplettendheid van de huurder of zijn/haar 
huisgenoten of bezoek.

•   de reparatie uitgevoerd moet worden in de gemeenschap-
pelijke ruimten of voorzieningen van het gebouw waar de 
huurder woont.

•   de reparatie uitgevoerd moet worden aan door huurder 
zelf aangebrachte voorzieningen of aan van de vorige 
huurder overgenomen voorzieningen.

De huurder is verplicht om reparatieverzoeken zo snel 
mogelijk in te dienen bij Woonin. Reparatieverzoeken 
voor onderhoud uit het onderhoudsabonnement moeten 
daarom meteen door de huurder gemeld worden.

De huurder moet ervoor zorgen dat de woning zich in 
redelijke staat van onderhoud bevindt. Als dit tijdens het 
eerste reparatieverzoek niet
het geval is volgens Woonin, is Woonin niet verplicht – 
daaruit ontstane - reparaties uit te voeren. De huurder moet 
de woning dan eerst op eigen kosten in redelijke staat 
brengen. Pas daarna zal Woonin de reparaties uitvoeren.

Woonin is bereid om, op verzoek van de huurder, op kosten 
van de huurder, de woning weer in redelijke staat van onder-
houd te brengen. Dit valt uitdrukkelijk niet onder de regu-
liere werkzaamheden van dit onderhoudscontract. Woonin 
brengt in dat geval een offerte uit van de uit te voeren 
redelijke onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd nadat de huurder eerst goedkeuring 
heeft gegeven voor de kosten. 

Wanneer de huurder een reparatieverzoek heeft, meldt de 
huurder dit bij Woonin. Dit kan schriftelijk op de website, 
telefonisch of per e-mail. Nadat het verzoek is ontvangen, is  
Woonin verplicht om de onderhoudswerkzaamheden, zoals 
vermeld in deze folder, uit te  
voeren (tenzij de reparatie niet van Woonin  
geëist kan worden). 

Woonin is verplicht om de werkzaamheden van het 
onderhoudsabonnement uit te voeren. Hier worden geen 
extra kosten voor gerekend. De werkzaamheden die onder 
het abonnement vallen, staan vermeld op pagina 2 en 3 van 
de bijgevoegde folder "Onderhoudsabonnement". 

Woonin hoeft geen werkzaamheden uit het 
onderhoudsabonnement uit te voeren als:

Heeft het reparatieverzoek geen spoed? Dan worden de 
onderhoudswerkzaamheden zo snel mogelijk door Woonin 
ingepland. Dit moet binnen een redelijke termijn gebeuren. 



Algemene Voorwaarden
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Artikel 2 Kosten 
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Artikel 3 Looptijd en beëindiging
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Deze voorwaarden maken deel uit van het abonnement. Door aanmelding en ondertekening van het abonnement, 
gaat huurder akkoord met deze voorwaarden. Wanneer er wijzigingen ontstaan in deze voorwaarden, meldt Woonin 
dit schriftelijk aan de huurder. 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 1 januari 2023.

Woonin heeft het recht om het bedrag dat in
artikel 2.1 wordt genoemd jaarlijks aan te passen per 
1 juli.

Het bedrag dat in artikel 2.1 wordt genoemd, kan niet 
verrekend worden. 

Het niet betalen van de maandelijkse kosten van 
het abonnement, binnen 30 dagen na de vervaldag, 
betekent een onderbreking van deelname aan 
het onderhoudscontract, zonder dat enige 
ingebrekestelling door Woonin is vereist. De schorsing 
gaat in op de eerste dag van de maand waarover 
de bijdrage betaald had moeten zijn. Zijn er in de 
niet betaalde maand werkzaamheden verricht, dan 
brengt Woonin de gemaakte kosten in rekening bij de 
huurder. 

De huurder is verplicht om € 5,00 (inclusief BTW) 
per maand aan abonnementskosten te betalen aan 
Woonin. Dit bedrag wordt bij de huurder automatisch 
in rekening gebracht en moet per de eerste van iedere 
maand betaald worden.

De huurder is verplicht Woonin toegang tot de
woning te geven en het uitvoeren van de 
werkzaamheden toe te staan. Woonin heeft het recht 
om voorrijkosten in rekening te brengen wanneer de 
huurder, zonder afmelding, niet aanwezig is op de 
gemaakte afspraak voor onderhoud/reparatie.

Het onderhoudsabonnement wordt afgesloten voor 
een periode van minimaal één jaar. Na dit jaar zal 
de overeenkomst, met uitzondering van opzegging, 
stilzwijgend en voor onbepaalde tijd doorgaan.

Na een jaar kan de huurder het abonnement 
maandelijks schriftelijk beëindigen, tegen het 
einde van de maand, met inachtneming van een 
opzegtermijn van een maand. Bij het einde van de 
huurovereenkomst en het verlaten van de woning 
stopt het abonnement automatisch. 

Deze kosten zijn vanaf de eerste van de volgende 
maand zichtbaar in het overzicht van de in rekening 
gebrachte bedragen. 


