
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe huurwoning! 
In deze brochure vindt u allerlei nuttige informatie. Lees het even 
rustig door of sla het er later nog eens op na.

Welkom bij IJsseldal Wonen

Welkom in uw 
nieuwe woning!
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1. Geef de meterstanden door
Geef uw meterstanden door op de dag van 
sleuteloverdracht. De stand van de watermeter 
geeft u door aan Vitens via www.vitens.nl. 
Gas en elektra geeft u door aan de energie-
leverancier van uw keuze. 

Tip! Maak ook een foto van de meterstanden. 
U voorkomt zo nadelige (financiële) gevolgen.

2. Een goed verzekerde inboedel 
Sluit een inboedelverzekering af. Uw inboedel 
is dan verzekerd tegen schade veroorzaakt door 
bijvoorbeeld brand, inbraak of wateroverlast. 
Wanneer er schade aan uw woning ontstaat, 
bijvoorbeeld vanwege een technisch mankement, 
dan lost IJsseldal Wonen de oorzaak op, maar niet 
de gevolgen. Deze ‘gevolgschade’ kunt u verhalen 
op uw inboedelverzekering. 

Tip! Vergelijk verschillende aanbieders.

3. Inschrijving bij de gemeente
Veel instanties gebruiken het adres waarop 
u ingeschreven staat bij uw gemeente. Dit heet 
de Basisadministratie Personen. Zorg er daarom 
voor dat u, binnen 5 dagen na de sleuteloverdracht, 
op het juiste adres ingeschreven staat. Een onjuiste 
inschrijving kan gevolgen hebben voor uw toeslagen 
en uitkeringen. Dit kunt u voorkomen door tijdig 
over te schrijven via www.voorst.nl of via 
www.lochem.nl

Tip! U heeft per maand alleen recht op huurtoeslag 
wanneer u de volledige kalendermaand staat 
ingeschreven op het adres. Dus wanneer u zich op 
de 2e van de maand inschrijft, krijgt u voor deze 
maand geen huurtoeslag.

4. Wijziging in uw gezinssituatie of inkomen
Geef een wijziging in uw inkomen of in uw  
gezinssituatie door via www.toeslagen.nl.  
Hiermee voorkomt u het terugbetalen van  
eventueel teveel ontvangen toeslagen. 

Tip! Op www.toeslagen.nl kunt u ook een proef-
berekening maken of u in aanmerking komt voor 
huurtoeslag. 

5. Voorkom huurachterstand
Betaal uw huur op de afgesproken 1e dag 
van iedere maand. Kunt u de huur een keer niet 
op tijd betalen? Neemt u dan direct contact  
met ons op via telefoon (0571-27 79 79) of per  
mail info@ijsseldalwonen.nl. Zo voorkomt u  
extra (incasso)kosten of in het ergste geval  
een ontruiming. 

Tip! Onderteken de automatische machtiging. 

6. Een goede buur is beter dan een verre vriend
Contact met uw buren ontstaat vaak spontaan, 
maar u kunt ook een kennismaking afspreken. 
Het is belangrijk dat u rekening met elkaar houdt. 
Denk hierbij aan geluid en het onderhoud 
van uw tuin. 

Tip! Op www.toeslagen.nl kunt u ook een proef-
berekening maken of u in aanmerking komt
voor huurtoeslag. 

7. Een gezond leefklimaat
Schimmel- en vochtplekken zijn lelijk en ongezond. 
Voorkom deze daarom door goed te ventileren. 
Koken, douchen en wassen vragen om extra 
ventilatie. Zet dan bijvoorbeeld een raam of 
deur open. Meer hierover leest u op deze pagina. 

Tip! Laat uw ventilatieroosters altijd open staan.

TOP 10 voor zorgeloos huren
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8. Een mankement aan uw woning?
Een reparatieverzoek kunt u eenvoudig doen 
via www.ijsseldalwonen.nl of telefonisch via 
(0571) 27 79 79. Ook het onderhouds-ABC
vindt u op onze website. Hierop kunt u zien 
wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. 
Het tijdig doorgeven van een reparatieverzoek 
voorkomt vervolgschade. 

Tip! U kunt 24 uur per dag via de website een 
reparatieverzoek doen.

9. Zelf klussen in uw woning?
Vraag bij grotere klussen, zoals het plaatsen 
van een schutting, altijd om toestemming. 
Het aanvraag-formulier ZAV (Zelf Aangebrachte 
Voorziening) vindt u hier.

Tip! Een tekening bij uw aanvraag geeft ons een goed 
beeld en maakt dat we sneller kunnen antwoorden.

10. Ooit weer verhuizen?
Bij het aanvaarden van deze woning is uw 
inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek gebruikt. 
Als u in de toekomst op een andere woning wilt 
reageren, dan heeft u een nieuwe inschrijving nodig. 
Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans 
u maakt op een woning. Meer info kunt u vinden 
op www.ijsseldalwonen.nl/ik-zoek-een-woning.  
Heeft u gereageerd met een betaalde inschrijving 
en de nieuwe woning betrokken? Dan wordt u 
kosteloos opnieuw ingeschreven. 

Tip! Een inschrijving kunt u online gemakkelijk regelen 
via www.woonkeus-stedendriehoek.nl. 
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Zelf klussen in en om uw woning
IJsseldal Wonen vindt het belangrijk dat u naar wens woont. U kunt uw woning 
helemaal inrichten zoals u dat zelf wilt. Er gelden enkele richtlijnen voor het gebruik 
van de woning en het onderhoud ervan. 

Onderhoud door IJsseldal wonen
Wij zijn verplicht om uw woning in goede staat 
te houden. Om dit goed te kunnen doen is het soms 
nodig dat u onze medewerkers toegang verleent tot 
uw woning, zodat zij de nodige werkzaamheden uit 
kunnen voeren. Datzelfde geldt voor medewerkers 
van bedrijven die in opdracht van ons werken. 
U kunt altijd vragen om een legitimatiebewijs. 
Het kan zijn dat wij aanpassingen die door de 
vorige huurder zijn aangebracht, hebben 
geaccepteerd. Bijvoorbeeld andere binnendeuren, 
stopcontacten of schakelaars. Als deze zaken 
aan vervanging toe zijn, vervangen wij dit door 
materiaal dat standaard in de woning aanwezig 
hoort te zijn.

Kleine klussen
Voor kleine klussen, zoals het schilderen van 
een muur, behangen of gordijnen ophangen hoeft 
u geen toestemming te vragen. Bedenk wel van 
tevoren of de verandering die u in de woning 
aanbrengt, bij vertrek uit de woning makkelijk 
ongedaan gemaakt kan worden. Als u twijfelt 
of dat zo is, neem dan contact met ons op.

Grotere klussen
Voordat u aan de slag gaat met een grote klus zoals 
een muur verwijderen, een keuken vervangen of een 
schuurtje plaatsen, moet u altijd eerst schriftelijk 
toestemming vragen aan IJsseldal Wonen. 
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In de aanvraag geeft u een korte beschrijving van 
de klus. Voeg ook een tekening of plattegrond van 
de oude en nieuwe situatie en een omschrijving van 
de te gebruiken materialen toe. Onze medewerkers 
adviseren u graag over constructies, werkwijze en 
materiaalkeuze. 

Beoordeling IJsseldal Wonen
Wij beoordelen uw aanvraag op: 
•  technische aspecten: is de aanpassing  

technisch mogelijk? 
•  onderhoudsaspecten: heeft de aanpassing  

geen nadelige gevolgen voor ons onderhoud  
aan de woning? 

•  verhuuraspecten: blijft de woning aantrekkelijk 
voor toekomstige huurders? 

Over het algemeen geldt dat een aanpassing de 
woning niet mag schaden en dat hij vakkundig en 
met goede materialen moet worden uitgevoerd. 
Als u uw klus uitbesteedt, werk dan met erkende 
aannemers/installateurs. 

Als wij akkoord gaan met uw aanvraag ontvangt 
u van ons een bevestigingsbrief met daarin 
informatie over de te gebruiken materialen, 
eventuele vergoedingen en afschrijfkosten, 
mogelijk voor- en nacontroles door onze opzichter 
en of de aanpassing wel of niet mag blijven zitten 
bij vertrek naar een andere woning. 

Bouwvergunning 
Voor sommige klussen moet een bouwvergunning 
worden aangevraagd bij de gemeente. Is de 
aanpassing vergunningplichtig? Dan heeft u ook 
toestemming nodig van IJsseldal Wonen. U bent  
zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van  
een omgevingsvergunning. Zodra de vergunning 
verleend is, laat u ons een kopie hiervan zien. 
Als er geen bouwvergunning wordt verleend, 
zijn wij gemachtigd om per direct de eerder 
verleende toestemming in te trekken. 

Kosten
Het onderhoud en de reparaties aan de aanpassing 
zijn altijd voor rekening van de huurder.

Asbest
Voordat u aan werkzaamheden in de woning 
begint, let er dan op dat er mogelijk bouwkundige 
onderdelen in uw woning uit asbest bestaan. 
Deze onderdelen vindt u terug op uw asbestkaart 
(voor woningen van voor 1992). In deze woningen
hoort er een asbestkaart in de meterkast te hangen. 
Is deze niet aanwezig, wilt u deze dan bij ons 
aanvragen? Wij sturen u dan een nieuwe toe. 
Twijfelt u of er asbest aanwezig is? Neemt u dan 
contact op met IJsseldal Wonen.
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Tuin 
•  Er wordt van u verwacht dat u uw tuin  

goed onderhoudt. 
•   De tuin moet vlak zijn en op gelijke hoogte  

met die van de buren. 
•   Snoeien en overig onderhoud van bomen  

in uw tuin moet u zelf uitvoeren, ook al heeft  
u de boom niet zelf geplant. 

•  Als u een schuur, schutting, bomen, vijvers  
en dergelijke in uw tuin wilt plaatsen, 
heeft u hiervoor toestemming nodig van  
IJsseldal Wonen. 

Wanden  
•   U mag de wanden sausen in lichte kleuren. 
•    Tegelwerk in de douche en keuken moet 

ongeschonden blijven. U mag geen gaten  
in tegels boren of de tegels schilderen.  
Boren in de voeg mag wel. 

Vloeren
•  In woningen met vloerverwarming mag niet 

geboord worden. Laat u vooral door een 
specialist adviseren over de vloerafwerking. 
Plavuizen zijn niet toegestaan. 

•  Gaat u naar een appartement? Denkt u dan 
aan het geluidsniveau, de vloer moet een 
minimale geluidsdemping hebben van 10 DB.

Plafonds   
•  U mag de plafonds sausen in een lichte kleur. 
•   U mag lampen en gordijnrails ophangen. Zorg 

ervoor dat de gaten niet groter zijn dan 8 mm. 

Kozijnen    
•   Kozijnen mogen geschilderd worden in elke 

kleur. Het verfwerk moet egaal zijn en per 
kozijn van dezelfde kleur. Uitgezonderd 
aluminium, kunststof en stalen kozijnen.

Deuren 
•   Deuren mogen geschilderd worden. 

Uitgezonderd nieuwbouw woningen, twijfelt  
u neem dan contact op met IJsseldal Wonen 
Het schilderwerk moet egaal en licht van kleur 
zijn en moet goed op de ondergrond hechten. 

•   Er mogen geen kattenluikjes in deuren  
worden geplaatst. 

•   Er mogen geen gaten in deuren worden 
geboord. Ook is het niet toegestaan om 
stickers op de deuren te plakken. 

Elektra     
•  Onderhoud aan elektra mag u niet zelf 

uitvoeren. Dit moet via IJsseldal Wonen 
geregeld worden. 

•   Schakelaars en stopcontacten mogen  
niet geschilderd worden. 

Radiatoren     
•   Radiatoren mogen alleen in een lichte kleur 

geschilderd worden. De verf moet goed 
hechten aan de ondergrond.  
Gebruikt u hiervoor speciale radiatorverf.

Gevels      
•   Buitengevels en buiten muren moeten 

ongeschonden blijven. Ze mogen dan  
ook niet gesaust of geverfd worden. 

•   Er mogen geen kitresten en boorgaten 
aanwezig zijn. 

Reparaties 
Als er onverhoopt iets stuk gaat in de woning, 
kunt u contact met ons opnemen. In het 
onderhouds-ABC (LINK) kunt u precies nalezen 
welke reparaties u zelf als huurder moet 
uitvoeren en welke reparaties IJsseldal  
Wonen uitvoert. 

Wat kan er wel en wat mag er niet?
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Ventilatietips

1

5

3

2

4

Frisse lucht is belangrijk voor uw gezondheid en de behaaglijkheid in de woning. 
Er wordt door het wonen en bij het wassen, baden, douchen en koken heel wat vocht 
geproduceerd, dat ook weer uit de woning moet worden afgevoerd. Gebeurt dit niet 
dan zijn schimmel en vochtproblemen te verwachten. Door verstandig te ventileren 
en te luchten, kunt u problemen voorkomen. 

Als er langere tijd één of meerder mensen 
in de ruimte aanwezig zijn, zet dan een 
raam(pje) op een kier. Niet alleen overdag, 
maar ook ’s nachts in de slaapkamers. 
Of tijdens een feestje.

Meer tips: www.milieucentraal.nl

Tijdens en minstens nog een half uur na 
gebruik van de keuken en/of badkamer moet 
u zorgen dat er verse lucht de ruimten in kan 
stromen. Dit kan bijvoorbeeld door een raam 
open te zetten. Als de badkamer geen raam 
heeft, moet er een forse kier onder de deur 
zijn. Sluit deze kier dus niet af. Wordt de 
lucht mechanisch afgezogen, zet dan tijdens 
het gebruik van de keuken/badkamer de 
afzuiging op volle kracht. Daarna zet u de 
afzuiging weer op halve kracht. Droog de 
douche, de wanden en het douchegordijn 
na gebruik altijd af. 

Lucht de woonkamer dagelijks vóór het 
slapen gaan door een raam 15 tot 30 minuten 
open te zetten. Doe hetzelfde met de slaap-
kamers ná het slapen. 

Heeft u last van condensvocht in de woning? 
Probeer dan eens een van de volgende 
dingen: 
•   Ventileer constant, ook als er niemand in  

de kamer is. Zet het liefst twee raampjes 
tegenover elkaar op een kier. 

•   Zet de CV-thermostaat overdag op 20 
graden. Zet de thermostaat ’s avonds op  
16 graden. 

•   Is er mechanische ventilatie aanwezig?  
Laat deze dan permanent draaien met  
een raampje op een kier. 

•   Als u een kruipruimte heeft, dicht dan  
alle kieren in de begane grondvloer 
(bijvoorbeeld in de meterkast en het 
gootsteenkastje). Ga na of de luchtroosters 
in de buitenzijde van de gevels, vlak boven 
de grond, open zijn. 

•   Zet meubels circa vijf cm van de 
buitenburen af. 

•   Droog alleen was in goed geventileerde 
ruimten. 

Blijft de condens aanwezig, neem dan 
contact op met onze afdeling Woonservice. 
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Wie wonen er in de woning
Wie heeft het contract getekend?
Als u samen in de woning woont en u heeft beiden 
het huurcontract getekend, dan bent u allebei 
huurder en heeft u allebei dus evenveel rechten 
en plichten. In geval van een huwelijk bent u van 
rechtswege medehuurder. Dan bent u allebei 
verantwoordelijk voor betaling van de huur. 
Daarom is het belangrijk dat, als één van u vertrekt, 
u dit aan ons laat weten. 

Kunnen mijn kinderen er blijven wonen?
Als u de woning verlaat, hebben uw eventueel 
inwonende kinderen geen recht op de woning. 
Dit is ook zo wanneer u komt te overlijden. 
Wel kunnen (meerderjarige) kinderen toestemming 
vragen om in de woning te mogen blijven. 
Of dit mogelijk is bekijken we per situatie. 

Samenwonen
U bent vrij om iemand bij u in te laten wonen. 
Volgens de wet is er dan sprake van een 'inwoner'. 
IJsseldal Wonen moet hiervan wel op de hoogte 
zijn. Het is namelijk zo dat deze inwoner ook moet 
vertrekken als u dat doet. 

Als u twee jaar lang een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding heeft, kunt u een 
verzoek indienen om uw inwoner medehuurder te 
maken. U kunt dit aantonen door een uittreksel van 
het bevolkingsregister te overleggen waaruit blijkt 
dat de medebewoner twee jaar op betreffend adres 
staat ingeschreven. Als het medehuurderschap 
wordt verleend, wordt u beiden op het contract 
vermeld. Voor het verkrijgen van medehuurderschap 
moet ook aan een aantal andere voorwaarden 
worden voldaan. Medewerkers van onze afdeling 
Wonen kunnen u uitleggen of uw verzoek haalbaar 
is of niet. 

Kamerhuur/onderhuur
U mag in sommige gevallen een kamer in uw 
woning verhuren. Vraag daarvoor wel eerst 
toestemming aan ons. Huisbewaarderschap van 
de gehele woning staat IJsseldal Wonen niet toe. 
Wel kunt u toestemming krijgen voor huis-
bewaarderschap van de woning gedurende een 
korte periode, bijvoorbeeld tijdens een lange(re) 
vakantie. Ook hier geldt dat u wel eerst 
toestemming moet vragen aan ons. 
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Schade 

Overlast 

Soms loopt uw woning schade op. Wilt u dit dan zo snel 
mogelijk aan ons melden? 

Wat geldt er bij welke schade: 
Stormschade 
Deze kosten zijn voor IJsseldal Wonen. Uitzondering 
hierop vormt de schade ontstaan door nalatigheid 
van uzelf, zoals het kapot waaien van ramen en 
deuren die niet afgesloten waren. In dat geval zijn 
de kosten voor u. 

 Schade die door u of door personen die u heeft 
binnengelaten wordt veroorzaakt
Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. 

 Schade bij inbraak en/of vernieling door anderen 
dan u of uw medebewoner(s) 
Deze kosten neemt IJsseldal Wonen voor haar 
rekening. Daarvoor is het wel nodig dat u aangifte 
doet bij de politie en ons een exemplaar geeft van 
het door de politie opgestelde proces verbaal. 

Schade aan inboedel (binnenwerk, verf- en/of sauswerk) 
Deze kosten zijn niet voor rekening van IJsseldal 
Wonen. U kunt de schade verhalen op uw 
inboedelverzekering. 

Over de problematiek rond overlast is een aparte 
informatiefolder beschikbaar. Een exemplaar hiervan 
vindt u op onze website of kunt u opvragen bij ons 
op kantoor. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met 
ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 
08.30 - 16.00 uur op telefoonnummer 
(0571) 27 79 79 of via info@ijsseldalwonen.nl. 

IJsseldal Wonen
Marktplein 110
7391 DZ Twello

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
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