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Checklist bij verlaten van je huurwoning 
 

Bij een verhuizing komt veel kijken. In deze checklist vind je alle informatie over het 
schoon, heel en leeg opleveren van je huurwoning. Als je deze punten allemaal hebt -
afgevinkt, kan je met een gerust hart de deur achter je dichttrekken. Voldoe je niet aan 
een of meerdere punten, dan brengen wij het bedrag in rekening dat erachter staat. Voor 
de bezichtiging loopt de Beheerder Wonen met je de woning door en bespreekt deze lijst 
met je. Heb je nog vragen? Stel ze aan de Beheerder Wonen. 

Omschrijving Kosten 

Spullen die niet worden/zijn overgenomen, zijn verwijderd. Is dit niet het geval dan kost dit 
per ruimte 

€ 88.- 

De badkamer en het toilet zijn schoon, kranen en/of het douchescherm zijn vrij van kalk. Is 
dit niet het geval dan kost dit 

€ 200,- 

De keuken is schoon en vrij van vet. De kraan is vrij van kalk en het aanrechtblad en de 
keukenkastdeuren onbeschadigd. Is dit niet het geval dan kost dit 

€ 173,- 

De woning en berging zijn schoon. Is dit niet het geval dan kost dit € 250,- 

De binnendeuren zijn heel, niet beschadigd en vrij van stickers 
Is dit niet het geval dan kost dit per deur 

€ 126,- 

Er zit geen behang los. Is er een hoekje los, dan kan je dit vastplakken. Zitten er banen of 
grote stukken behang los? Maak dan de wand die beschadigd is vrij van behang. Is dit 
niet het geval dan kost dit € 10,- per m2. Bijvoorbeeld de slaapkamerwand 

€ 200,- 

Er zitten geen spijkers, schroeven en/of pluggen in de muren/plafonds. 
Is dit niet het geval dan kost je dit 

 € 45,- 

De woning ruikt en oogt fris. Heb je gerookt in de woning, dan mag er geen rooklucht zijn. 
De muren/plafonds zijn niet vergeeld van de nicotine of in een donkere kleur geschilderd. 
Muren/plafonds zijn in een keer over te schilderen. Is dit niet het geval dan kost dit € 25,- 
per m2. Bijvoorbeeld de gehele woonkamer 

€ 1.850,-  

Het balkon is netjes en aangeveegd. De tuin is opgeruimd en vrij van onkruid. Is dit niet 
het geval dan kost dit 

€ 139,-  

De vuilcontainers zijn leeg (indien van toepassing). Is dit niet het geval dan kost dit per 
container 

€ 20,- 
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Omschrijving Kosten 

Een sleutel van de voordeur en indien van toepassing een sleutel van de algemene 
toegangsdeur levert je in op kantoor, bij voorkeur met de meterstanden. Alle overige 
sleutels laat je in de keukenlade achter. Moeten wij de deur openen zonder sleutel? Dan 
kost dit 

€ 175,- 

 

 


