Zelf uw woning aanpassen
U wilt een muurtje wegbreken of compleet ander sanitair. Dat zijn grotere aanpassingen
dan een likje verf of een fris behangetje. KleurrijkWonen biedt u graag de mogelijkheid
om veranderingen in uw woning aan te brengen. Staat er al jaren een nieuwe keuken
op uw verlanglijstje of denkt u aan een extra dakraam? In deze folder staat een overzicht
van veel voorkomende woningaanpassingen.
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1 Terrein
Terrein // tuin
tuin
- stenen berging, schuur,
schuur, garage,
garage, bijkeuken
bijkeukenaanbrengen
aanbrengen

•

- schutting tot 1.80
1.80 m
m hoog,
hoog,tuininrichting
tuininrichtingaanbrengen
aanbrengen

•

- houten
houten tuinhuisje
tuinhuisje

•

- bestrating uitbreiden

•

•
•

- vijver aanbrengen

•

- carport aanbrengen

•

2 Gevel en aanzicht
aanzichtwoning
woning
- dakkapel/dakraam aanbrengen

•

- inbraakpreventie (hangen
(hang en
sluitwerk)aanbrengen
aanbrengen
sluitwerk)

•

- zonwering // luifel,
luifel, rolluiken aanbrengen
aanbrengen

•
•

- aanbouw
aanbouw (serre,
(serre, pergola)
pergola)

•

- schuifpui
schuifpui aanbrengen
aanbrengen

••

- airco aanbrengen

•

•
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Toestaan
Toestaan

Overname mogelijk
mogelijk

Vergoeding

Installatie
3 Installatie
- close-in-boiler
closeinboiler plaatsen

•

- radiator verwijderen

•

- radiator verplaatsen

•

- gevelkachel plaatsen (herstel gevel voor rekening huurder)

•

- thermostaatkraan cv plaatsen

•

- buitenwaterkraan plaatsen

•

- cv-installatie
cvinstallatie aanbrengen

•

- mechanische
mechanische ventilatie
ventilatie aanbrengen
aanbrengen

•

- mechanische
mechanische kanaalventilatie
kanaalventilatie aanbrengen
aanbrengen

•

- vloerverwarming aanleggen

•

•

4 Indeling van
van de
dewoning
woning
- niet-dragende
nietdragende binnenwand
binnenwandverwijderen
verwijderen

•

- niet-dragende
nietdragende binnenwand
binnenwandaanbrengen
aanbrengen

•

- inbouwkasten verwijderen

•

- toog plaatsen (waar een wand
wand verwijderd
verwijderd mag
mag worden)
worden)

•

- glaswand plaatsen (waar een wand
wand verwijderd mag
mag worden)
worden)

•

- schuifwand plaatsen (waar een wand
wand verwijderd
verwijderd mag
mag worden)
worden)

•

- vaste trap aanbrengen

•

•

- vlizotrap aanbrengen

•

•

5 Inrichting
Inrichting van
vande
dewoning
woning
- steenstrips, sierlijsten,
sierlijsten, ornamenten
ornamenten aanbrengen
- granol, sierpleister, structuur en pasta.
pasta. Korrelgrootte
Korrelgrootte kleiner
kleinerdan
dan 33 mm
mm

•
•

- granol, sierpleister, structuur en pasta.
pasta. Korrelgrootte
Korrelgrootte groter
groterdan
dan 33 mm
mm

•

- houten
houten wandwanden
enplafondbetimmering
plafondbetimmeringaanbrengen
aanbrengen

•

- plavuizen aanbrengen

•

- parket en laminaat aanbrengen
aanbrengen

•

- vensterbanken aanbrengen

•

- binnendeuren
binnendeuren en
endorpels
dorpelsvervangen
vervangen

•

- schoorsteenmantel moderniseren
moderniseren of
ofverwijderen
verwijderen

•

- wandtegels en/of vloertegels aanbrengen / vervangen

•

- plafondafwerking gipsplaten aanbrengen
aanbrengen

•

- open
open haard
haard aanbrengen
aanbrengen

•

- open
open haard
haard met
met nieuw
nieuwschoorsteenkanaal
schoorsteenkanaalaanbrengen
aanbrengen

•

- bar plaatsen

•

- bestaande deuren
deuren bekleden
bekleden

•

- aanbrengen
aanbrengen kastenwand
kastenwand

•

6 Keuken
- keukenindeling
keukenindeling verplaatsen/wijzigen
verplaatsen/wijzigen

•

- eigen keuken
keuken zonder
zonderinbouwapparatuur
inbouwapparatuurplaatsen
plaatsen

•

- inbouwapparatuur
inbouwapparatuur keuken
keuken aanbrengen
aanbrengen

•

- afvoer afzuigkap door
doorgevel
gevelaanbrengen
aanbrengen(herstel
(herstelgevel
gevelvoor
voorrekening
rekeninghuurder)
huurder)

•
•
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Toestaan
Toestaan

Overname mogelijk
mogelijk

Vergoeding

Sanitair
7 Sanitair
- totale toiletvernieuwing uitvoeren

•

•

- totale badkamervernieuwing
badkamervernieuwing uitvoeren
uitvoeren

•

•

- tweede toilet plaatsen

•

- ligbad, zitbad plaatsen (niet toegestaan in seniorenwoning)
seniorenwoning)

•

- verhoogd toilet aanbrengen
aanbrengen

•

- renovatie van lavet naar douche uitvoeren

•

- afvoer droger door gevel aanbrengen (herstel gevel voor rekening huurder)
- inbouwreservoir voor toilet aanbrengen

•
•

8 Gas, water
water en
enelektra
elektra
- wandcontactdozen wijzigen/uitbreiden

•

- extra elektriciteitsgroepen of een wasmachineaansluiting aanbrengen
aanbrengen

•

- buitenverlichting aanbrengen
aanbrengen

•

- aanbrengen
aanbrengen tuinverlichting
tuinverlichting

•

- elektra in bergingen en
en garages
garages aanleggen
aanleggen

•

- gasleiding voor plaatsing van een gashaard aanleggen

•

9 Isolatie
Isolatie
- dubbel glas
glas aanbrengen
aanbrengen

•

- dakdak / vloervloer // gevelisolatie
gevelisolatie aanbrengen
aanbrengen(binnenzijde
(binnenzijdewoning)
woning)

•

- water en cv leidingen isoleren

•

- tochtwering en
en tochtstrips
tochtstrips aanbrengen
aanbrengen

•

- schotelantenne
schotelantenne plaatsen
plaatsen

•

- antenne
antenne plaatsen
plaatsen indien
indienzendamateur
zendamateurmet
metgeldige
geldigeen
enaantoonbare
aantoonbarelicentie
licentie

•

KleurrijkWonen
(0345) 59 61 00

Postbus 544
4000 AM Tiel

info@kleurrijkwonen.nl
www.kleurrijkwonen.nl

De openingstijden kunt u vinden op onze website. Deze folder is met veel
zorg samengesteld. U kunt er echter niet rechtstreeks rechten aan ontlenen.
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