


Staat er een V (van Verhuurder) in de kolom van Sint Trudo, dan verzorgen wij 
het onderhoud. Staat er een H (van Huurder) in de kolom van de huurder, dan 
bent u zelf verantwoordelijk voor de reparatie of vervanging.

In een aantal gevallen ziet u de melding ‘service’ (van servicekosten) staan. 
Het gaat dan om reparaties die kunnen vallen onder het Glasfonds of het 
Ontstoppingsfonds. Bent u daar lid van, dan kunt u uw klacht direct melden
bij de leveranciers.

Huurgarant
U heeft een Huurgarantcontract? Slim, want dat biedt u zekerheid over de 
hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. Én u heeft meer vrijheid, wanneer u 
veranderingen aan de binnenkant van uw woning wilt aanbrengen. Daar staat 
wel tegenover dat u zelf het binnenonderhoud van de woning, uitgezonderd de 
technische installaties, voor uw rekening neemt. Het bijgevoegde Onderhouds 
ABC geldt niet voor huurders met Huurgarantcontract. Heeft u vragen over het 
onderhoud aan uw huurgarantwoning of twijfelt u of u de onderhoudswerk-
zaamheden voor eigen rekening dient te nemen? Neem dan contact op met 
de Onderhoudsservice van Sint Trudo.

De spelregels van het Onderhouds ABC
Al het onderhoud en alle reparaties in of aan de woning die het gevolg zijn 
van beschadigingen, vernielingen of onjuist gebruik door de huurder, zijn voor 
rekening van de huurder.  

Heeft u zelf veranderingen in of aan de woning aangebracht, dan bent 
u natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan.

Het Onderhouds ABC – voor alle duidelijkheid

In de huurovereenkomst hebben we precies met elkaar vast-
gelegd voor welke onderhoudswerkzaamheden Sint Trudo en 
voor welke onderhoudswerkzaamheden u als huurder zelf 
verantwoordelijk bent. Om het voor u allemaal wat duidelijker 
te maken hebben we in het Onderhouds ABC zoveel mogelijk 
reparaties in uw woning weergegeven. Achter de reparaties 
kunt u zien wie waar verantwoordelijk voor is.
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Blijkt uit het Onderhouds ABC dat Sint Trudo verantwoordelijk is voor 
een bepaalde reparatie, dan kunt u bij ons een reparatieverzoek indienen. 
U kunt de Onderhoudsservice bereiken op  0800-8888811 (gratis), elke werkdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur. In een echt spoedgeval kunt u ook buiten deze 
openingstijden terecht. U krijgt altijd iemand aan de telefoon. In de folder 
‘Alles over storingen en reparaties’ vindt u meer informatie over CV-storingen, 
glasbreuk en rioolverstoppingen.

 Verzoek m.b.t.                                                                            Sint Trudo Huurder

 A
Aanbouw   
plaatsen en onderhouden van een nieuwe aanbouw aan de woning   H 

Aanrecht / keukenblok
b. vernieuwen gootsteenstop, ketting, zeepbakje, bestekbakken   H 

c. stellen of smeren van de scharnieren, ladegeleiders en

 sluitingen van deurtjes en laden   H 

d. vernieuwen van scharnieren, ladegeleiders en

 sluitingen van deurtjes en laden  V  

e. vernieuwen van aanrechtblok, aanrechtblad, kitranden,

 keukenkastjes en deurfrontjes  V  

f.  onderhouden door huurder zelf aangebrachte keukenonderdelen   H 

g. afvoer/riolering => zie aldaar   

Achterpaden   

a. reparatie achterpadenverlichting  V  

b. vervangen van de lamp  V  

c. schoonhouden bestrating en onkruidvrij houden van

 het achterpad   H 

Afvoer, riolering   

a. ontstoppen van gemeenschappelijke standleidingen tot  

 aan het gemeenteriool (via servicekosten) V   

b. ontstoppen van afvoeren en riolering tot aan

 het gemeenteriool (via servicekosten) service  H 

c. reparaties en onderhoud aan riolering, standleidingen en

 hemelwaterafvoer tot aan het gemeenteriool (via servicekosten) V  

d. schoonmaken van sifons, afvoerputjes en gootsteen   H 

e. dakgoot => zie aldaar
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Afzuigkap   
a. reparatie aan motor en afzuigkap van Sint Trudo  V  

b. schoonmaken en v ervangen van filters   H 

Antenne   
Plaatsen (schotel)antenne voor TV, radio of “bakje”   H 

Armaturen => zie Buitenverlichting   

 B
Bad => zie Douche   
Balkon => voor putjes zie Dakgoot   
a. reparaties aan balkon en balkonhekwerk  V  

b. schoonhouden van balkon, balkongoten en afvoerputjes   H 

Behang   

verwijderen, kleine beschadigingen aan wand herstellen, behangen   H 

Bel => zie deurbel   

Bestrating (buiten!)   
a. ophogen en repareren gemeenschappelijke bestrating  V  

b. schoonhouden van gemeenschappelijke bestrating en   

 paden behorend bij de woning   H 

c. onderhouden en herstellen van oprit, tuinpaden en terras,   

 behorend bij de woning   H 

Beugels (opplussen)   

vastzetten van beugels die in kader opplussen geplaatst zijn   H 

Bevriezing => zie Waterleiding   

Blikseminslag   

a. schade door blikseminslag aan opstal  V  

b. schade door blikseminslag aan inboedel   H 

Boiler   

periodiek onderhoud en reparatie aan boiler Sint Trudo   H 

Brandschade   

a. schade door brand aan opstal  V  

b. schade door brand aan inboedel   H 

Brandblusmiddelen   

Alles m.b.t. brandblusmiddelen in gemeenschappelijke ruimten  V  
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Brievenbus   

a. reparatie en vervanging van groene PTT brievenbus   H 

b. gangbaar houden en repareren brievenbus in portiek en   

 in gemeenschappelijke ruimten  V  

c. gangbaar houden en repareren van brievenbus in de voordeur   

 van de woning   H 

Buitenverlichting => Zie verlichting   

Buitenwanden   

a. reparatie gevelconstructie (bijv. bij scheurvorming)  V  

b. reparatie voegwerk  V  

c. reparatie raamdorpels  V  

 C
CAI => Zie Kabel   

Carport   

a. Indien zelf aangebracht al het onderhoud en reparaties   H 

b. Nieuwe carport bouwen   H 

Centrale verwarming algemeen   
Schilderen van radiatoren   H 

Centrale verwarming collectief   
a. bijvullen en ontluchten colllectief systeem  V  

b. periodiek onderhoud en reparatie van de installatie  V  

Centrale verwarming individueel   
a. aansteken (waakvlam), bijvullen en ontluchten (ook blokverwarming)   H 

b. periodiek onderhoud en reparatie van de installatie  V  

c. vervangen van vulslangen, wartels, sleutels  V  

d. CV storing (uitval)         H (serv)

e. reparatie en onderhoud warmtemeter  V  

f. tevergeefs bezoek van monteur na melding van een storing   H 

g. waterpas hangen kamerthermosstaat   H 

h. radiatoren roestvrij houden met o.m. radiatorverf   H 

i. opnieuw monteren van radiatoren en andere delen van de   

 installatie tgv bewoning   H 

j. waterdruk controleren en zonodig bijvullen   H 

Closetpot => Zie Sanitair   
Combiketel => Zie Centrale Verwarming Individueel   
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 D
Daken   

a. onderhoud en reparatie dakconstructies en dakbedekking  V  

b. onderhoud en reparatie aan dakramen  V  

Dakgoot en regenpijpen (hemelwaterafvoer)   
a. ontstoppen van regenpijpen (hemelwaterafvoer)  V  

b. schoonhouden van balkonputjes   H 

c. periodiek schoonmaken van dakgoten   H 

d. reparatie en vervanging van dakgoten en afvoer  V  

Daklekkage   

herstellen daklekkage, zie ook Dakgoot  V  

Deurbel   
a. onderhoud en reparatie aan gemeenschappelijke   

 deurbellentableau, huistelefoon, intercominstallatie,   

 videofoon of automatische deuropener  V  

b. vernieuwen van de deurbeldrukker bij voordeur woning   H 

c. vernieuwen van de belinstallatie in de woning   H 

Deuren => zie ook hang- en sluitwerk / kozijn / schilderwerk   
a. verhelpen van klemmende buitendeuren  V  

b. verhelpen van klemmende binnendeuren   H 

c. herstellen van het houtwerk van de buitendeur  V  

d. herstellen van het houtwerk van een binnendeur  V  

e. problemen met deurdrangers  V  

f. vervangen van deuren bij slijtage of ouderdom  V  

Deurklink => zie hang- en sluitwerk   
Deuropener => zie deurbel   
Dorpel (drempel)   
a. Vastzetten of vernieuwen van dorpels buitenkant woning  V  

b. Vastzetten of vernieuwen van dorpels binnen  V  

Douche / Bad => Zie ook Sanitair   
a. reparatie van lekkage douchebak of badkuip  V  

b. schoonhouden van en kleine reparaties aan ligbaden   H 

c. vastzetten doucheslang, douchekop, koppelstuk, ophanghaak,   H 

 glijstang en spatscherm   

d. vernieuwen doucheslang, douchekop, koppelstuk, ophanghaak,    

 glijstang en spatscherm  V  
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Douchezitje (opplussen)   

reparatie douchezitje  V  

Duiventil   

plaatsen, onderhoud, verzekering en reparatie duiventil   H 

 E
Elektra   
a. onderhoud bedrading tot aan de doos  V  
b. onderhoud aarding en binnenwerk schakelaars  V  

c. repareren wandcontactdozen, stopcontacten, zekeringen   

 stoppen en schakelaars  V  

d. aansluiten van elektrische apparaten en vervangen van    

 lampen in de woning  H 

e. herstel schade groepenkast (excl. vervangen van stoppen,    

zekeringen en omzetten aardlekschakelaars)  V  

f. vervangen stoppen, zekeringen, omzetten aardlekschakelaars   H 

g. onderhoud en reparatie aan elektrische installatie    

 t/m groepenkast  V  

h. vervangen lampen+starters gemeenschappelijke ruimtes  V  

i. stroning electriciteit gemeenschappelijke ruimtes  V  

Erfafscheiding => zie Hekken   

 F
Filters => Zie Afzuigkap of Ventilatie   

Fonteintje => Zie Sanitair   
Funderingen   
werkzaamheden aan funderingen  V  

 G
Galerij en gang (gemeenschappelijk)   

a. onderhoud en reparaties aan galerijen en gangen  V  

b. schoonmaak galerijen en gangen (opgenomen in servicekosten)  V  

Garagedeur (automatisch)   
a. vervangen van de (batterij van) afstandbediening van de garage   H 

 bij verlies of beschadiging   

b. onderhoud aan hang- en sluitwerk   H 
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Gasinstallatie   

a. reparatie/vernieuwen gaskraan bij (kans op) lekkage V  

b. repareren leidingen buiten de woning tot aan de meter  V  

c. onderhoud en reparaties aan gasleidingen in de woning  V  

d. vernieuwen gasslang, kranen, afdopstop  V  

Geiser   

a. periodiek onderhoud en reparatie aan geiser Sint Trudo  V  

b. aanbrengen aan- en afvoer op geiser  V  

Gevel   
herstel van metsel- en voegwerk  V  

Glas   
a. herstel (oorspr.) aanwezige glas in gemeenschappelijke ruimten  V  

b. herstel standaard beglazing huurwoning incl. berging / garage   

 behorende tot het perceel (via service component) (service)   H 

c. herstel van glazen serres, dakplaten, voorzetramen,     

 glas-in-lood, sandwich panelen, geëmailleerd glas, gebogen glas,    

 gebrandschilderd, versierd, geëtst glas, spiegels, glas behorend   

 tot inventaris, balkonafscheiding en glazen afschermingen   H 

d. herstel condensvorming dubbelglas  V  

Glaswasinstallatie  V  
Goot en regenpijpen (hemelwaterafvoer) => Zie dakgoot   
Gootsteen => Zie Afvoer   
Gootsteenstop => Zie Aanrecht   
Graffiti verwijderen  V  
Grendel => Zie Hang - en Sluitwerk   
Groenvoorziening => Zie Tuin   

 H
Hang- en sluitwerk   

a. reparatie en vernieuwen van hang- en sluitwerk bij ramen en deuren   

 aan de buitenzijde van de woning en van bergingen en garages  V  

b. smeren van hang- en sluitwerk van ramen en deuren aan de   

 buitenkant van de woning en van bergingen en garages   

 behorend tot de woning   H 

c. onderhoud, reparatie en vernieuwen van hang- en sluitwerk   

 in gemeenschappelijke ruimten  V  

d. vernieuwen van hang- en sluitwerk in de woning  V  

e. smeren, vastzetten of vervangen van onderdelen ter reparatie   H 

 van hang- en sluitwerk in de woning   
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Hekken en poorten   

a. onderhoud, reparatie en vervanging van hekwerk in   

 gemeenschappelijke ruimten, (galerij)hekken en balkonhekken  V  

b. onderhoud en reparatie (incl schilderen/beitsen) van hekken    

 en poortjes buiten (erfafscheiding niet met openbare ruimte)  H 

c. onderhoud en reparatie (incl schilderen/beitsen) van hekken   

 en poortjes buiten (erfafscheiding met openbare ruimte)  V  

d. onderhoud en reparatie (sloten, drangers) van stalen poort  V  

 brandgang   

Huisnummerplaatje   

a. vervangen huisnummerplaatje   H 

b. vastzetten huisnummerplaatje   H 

Huissleutel beschermd sleutelsysteem   H 

 I
Inbraak   
a. schade aan inboedel door inbraak   H 

b. schade aan opstal door inbraak  V  

 K
Kabel radio/televisie (CAI)   

a. storingen en het vernieuwen van de wandcontactdoos   H 

b. vastzetten wandcontactdoos   H 

Kast   
vastzetten of vervangen van onderdelen van alle kasten, inclusief    

hang- en sluitwerk, laden, hangroeden en schappen  H 

Keuken => Zie Aanrecht   
Kitvoegen   
repareren kitvoegen douche tbv tegelwerk  V  

Klink => Zie Hang- en Sluitwerk   
Kozijnen   
a. in gemeenschappelijke ruimten: schilderen, repareren, vervangen  V  

b. kozijnen schilderen binnenzijde   H 

c. kozijnen schilderen, reparen en vervangen buitenzijde  V  

Kranen (waterkraan, wasmachinekraan)   
a. vervangen van standaard aanwezige kranen  V  

b. vervangen kraanleertjes standaard aanwezige kranen  H 

c. repareren van standaard aanwezige of zelf aangebrachte kranen   H 
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Kruipruimte   

repareren kruipluik incl. omranding  V  

 L
Leuning   

a. repareren en vervangen van onderdelen van leuningen,    

 leuningdragers en leuningijzers van trappen  V  

b. vastzetten van leuningen en traphekken (van binnentrappen)  V  

Leiding => Zie elektra, gasleiding of waterleiding   
Lekkage => Zie afvoer, daklekkage of douche   
Lift   
a. onderhoud, reparatie en keuringen van lift  V  

b. storingen lift  V  

Luchtroosters   
a. gangbaar houden van roosters (dauerluftung) in ramen/deuren   H 

b. reparaties aan kanalen, roosters (dauerluftung) in  V  

 ramen/deuren en roosters van balansventilatie

c. schoonhouden van alle roosters en afzuigventielen in de woning   H 

d. vastzetten of vernieuwen van niet beweegbare roosters voor   

 ontluchtingskanalen in muur of plafond in de woning, behalve   

 van balansventilatiekanalen   H 

 M
Mechanische ventilatie => Zie ventilatie   

Metselwerk   
onderhoud en reparatie van het ruwe metselwerk  V  

Muren => Zie Wand (binnen) of Buitenwand   

 N
Naamplaatje   
a. aanbrengen naamplaatje bij voordeur woning   H 

b. eenmalig verstrekken naamplaatje op bellentableau gebouw  V  

 O
Ongedierte, insecten   

Bestrijding van ongedierte, zoals: wandluizen, kakkerlakken,   

wespen, bijen, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten in:   
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a. grondgebonden woning, plaats voor huurder bereikbaar   H 

b. grondgebonden woning., plaats voor huurder onbereikbaar V  

c. woongebouw (flat of blok)  V  

d. Bestrijden houtworm en boktor in constructie van de woning  V  

Ontstoppen => Zie afvoer   
Open haard   
a. onderhoud en reparatie van haard van Sint Trudo  V  

a. onderhoud en reparatie van haard van huurder zelf   H 

 P
Paden => Zie bestrating   
Pannen => Zie daken   
Plafond   
a. sausen en latexen van plafond in de woning   H 

b. onderhoud door huurder aangebrachte plafondafwerking   H 

c. herstellen of vernieuwen stucwerk plafonds  V  

d. onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten  V  

e. onderhoud en reparatie van plafondconstructies  V  

Planchet => Zie sanitair   
Plinten   
repareren, vernieuwen, vastzetten van plinten   H 

 R
Raam => Zie glas en /of kozijn   
Raamboom => Zie hang- en sluitwerk   
Radiator => Zie centrale verwarming   
Radio => Zie kabel   
Regenpijp => Zie dakgoot   
Riolering => Zie afvoer   
Rioolpomp  V  
Rookkanaal => Zie schoorsteen   
Rookmelder   
a. aanbrengen van rookmelder (tbv politie keurmerk)  V  

b. vervangen van batterij in rookmelder   H 

Roosters => Zie luchtroosters   
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 S
Sanitair => voor verstopping zwanenhals onder wastafel/fontein zie sifon  
a. vernieuwen pot of drukspoeler bij einde levensduur  V  

b. vernieuwen gootsteenstop en ketting   H 

c. vastzetten van wastafel, fonteintje, stortbak, toiletpot, toiletbril   H 

d. vernieuwen van wastafel, fonteintje, stortbak, toiletpot,    

 toiletbril, kranen, spiegels, wastafelstop, planchet,    

 wc-trekker tgv slijtage/verval  V  

e. repareren stortbak/drijver/reservoir   H 

f. vastzetten/vernieuwen spiegel, planchet,    

 zeepbak, rolhouder, bril, deksel   H 

Sanitair (toilet)   
a. reparatie aan vlotter in stortbak, trekker/drukknop    

 of hoekstopkraan  V          ( H ) 

b. vervangen closetsok tgv ouderdom/normale slijtage  V  

c. reparatie aan closetsok  V  

Schakelaar => Zie elektra   
Scharnier => Zie hang- en sluitwerk   
Schilderwerk   

a. schilderwerk buitenzijde woning en gemeenschappelijke ruimten  V  

b. schilderen nieuw aangebracht hout  V  

c. schilderwerk binnenzijde woning   H 

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten   
schoonmaak gemeenschappelijke ruimten (in service kosten)  V  
Schoorsteen   
a. onderhoud en reparatie van schoorsteen en ventilatiekanaal  V  

b. vegen van schoorsteen en ventilatiekanaal   H 

c. vegen individuele schoorstenen (aangesloten op   H 

 verwarmingsinstallatie van Sint Trudo)   

d. plaatsen van kraaienkap op schoorsteen   H 

e. repareren van trekkap op schoorsteen  V  

Schotelantenne => Zie Antenne   

Serre   
plaatsen en onderhouden van een nieuwe aanbouw aan de woning   H 

Sifon, zwanenhals   
a. reparatie van lekkage of vervangen van sifons  V  

b. ontstoppen en schoonmaken van sifons   H 
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Sleutel, keycard   

a. bijmaken van sleutels of keycard   H 

b. vervangen van slot, sleutel of keycard tgv beschadiging of verlies   H 

c. openbreken van woning bij onbereikbaarheid sleutels   H 

Slagbomen  V  
Slot => Zie hang- en sluitwerk   
Spiegel => Zie sanitair   
Stofferen   
stofferen en onderhoud aan stoffering woning incl, gordijnlatten ed.   H 

Stop => Zie elektra   
Stopcontact => Zie elektra   
Stoppen => Zie elektra   
Stormhaak => Zie hang- en sluitwerk   
Stortbak => Zie sanitair   
Stortkoker   
a. container onder stortkoker vol  V  

b. reparatie aan stortkoker, klep etc  V  

Stucwerk => Zie wand en plafond   

 T
Tegelwerk   
a. herstellen en vernieuwen van voegen en kitwerk  V  

b. reparatie van loszittend en gebarsten tegelwerk  V  

c. onderhouden zelf aangebrachte wandafwerkingen   H 

d. vervangen van tegelwerk na kleine beschadigingen (boorgaten)   H 

Telefoonaansluiting   
a. storingen en het vernieuwen van de wandcontactdoos   H 

b. vastzetten van de wandcontactdoos   H 

Televisie => Zie kabel   
Terras => Zie bestrating   
Thermosstaat   
reparaties en verhelpen van storingen  V  

Tochtstrip   
a. vastzetten en vervangen van tochtstrippen bij kieren < 1cm   H 

b. vastzetten en vervangen van tochtstrippen > 1cm  V  

Toilet => Zie sanitair   
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Trap, vlizotrap, ladder, brandtrap   
a. reparatie van (vlizo)trappen  V  
b. reparatie gemeenschappelijke ladders/brandtrap  V  

c. vervanging/vernieuwing ladders/brandtrap  V  

Trapleuning => Zie leuning   
Traplift   
gangbaar houden van traplift bij woningaanpassing (WVG)  V  

Tuin   
a. inrichting en onderhoud individuele tuinen, incl. snoeien en   H 

 rooien van bomen, struiken en heesters, ongeacht door wie en   

 wanneer aangeplant.   

b. gemeenschappelijke tuinen, niet publiekelijk    

 toegangelijke tuin/groen        H(serv) 

c. gemeenschappelijke, publiekelijk toegangelijke tuin/groen  V  

 U
Uitzetijzer => Zie hang-en sluitwerk   

 V
Vensterbank   
a. repareren en vernieuwen indien door huurder beschadigd   H 

b. repareren en vernieuwen in geval van slijtage  V  

Ventilatie   
a. onderhoud en reparatie van de mechanische ventilatie, behalve  V  

het schoonmaken van afzuigventielen   

b. onderhoud en reparatie van de ventilatiekanalen   H 

c. reinigen van afzuigventielen en ventilatoren   H 

d. schoonmaken en vervangen van filters (geen warmte terug win)   H 

e. schoonmaken filters warmte terug winunit   H 

Verlichting   
a. reparatie en vernieuwen armaturen in portieken, galerijen,   

gemeenschappelijke ruimten, achterpaden en armaturen t.b.v.   
politiekeurmerk  V  

b. vervangen van lampen in armaturen in portieken, galerijen,   

en gemeenschappelijke ruimten (indien in service kosten)  V  

c. vervangen van buitenlampen in armaturen   H 

Videofoon => Zie deurbel   
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Vliesgevel  V  

Vlizotrap => Zie trap   
Vloerbedekking   

aanschaf, onderhoud, reparatie en vervanging van vloerbedekking   H 

Vloeren   

a. reparatie van vloerbalken, delen en luiken (constructief)  V  

b. repareren beschadigingen/breuken in de afwerking van de vloer   H 

c. egaliseren van vloeren, onderhouden van de afwerkvloeren   H 

d. aanbrengen/onderhouden van vloerbedekking, plavuizen, parket   H 

e. reparaties tbv verwijderen zelf aangebrachte vloerbedekking   H 

 W
Wand (binnen)   

a. sausen/latexen van wanden en plafonds   H 

b. kleine herstelwerkzaamheden aan ondergrond alvorens   H 

muurafwerking aan te brengen   

c. reparatie van stucwerk na beschadigingen door boorgaten   H 

d. reparaties van (loszittend)stucwerk en krimpscheuren  V  

e. repareren ondergrond, grote scheuren  V  

Wandcontactdozen => Zie elektra   
Wastafel => Zie sanitair   
Waterleiding   
a. onderhoud en reparatie van waterleidingen tot aan tappunt  V  

b. reparatie van waterleidingen en installaties tgv bevriezing   H 

c. drukverlies in hoogbouw V  

d. uitval / storing watertoevoer gemeenschappelijke ruimtes  V  

Waslijnen (drooglijnen)   H 
Wasdroger  V  
WC => Zie sanitair   

 Z
Zeepbakje => Zie sanitair   
Zekering => Zie elektra   
Zonwering   
onderhoud en reparatie aan zonwering van Sint Trudo  V  
Zwanenhals => Zie sifon   
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