
Uw woning schoon en zonder beschadigingen 
opleveren? 

Zo doet u dat! 

KEUKEN

(vaste keukenkasten) zijn onbeschadigd, 
heeft geen krassen of is door vocht opgezet.

Aanrechtblad is onbeschadigd en heeft geen 
diepe krassen, of is door vocht opgezet en 
heeft geen brandplekken. Spoelbak is deuk- 
vrij (Normale gebruikssporen zijn toegestaan).

Wandtegels zijn onbeschadigd zonder boor- 
gaten en beschadigingen in de wandtegels 
en voegwerk.

BUITEN

De tuin ziet er verzorgd uit. Onkruid is 
verwijderd. Er is geen hoge begroeiing zoals 
struiken en bomen (niet hoger dan 1.80 
meter). Er ligt geen zwerfvuil in de tuin. 
 
De vuil- en groencontainer zijn leeg en 
schoon en staan in de berging. De sleutel of 
het pasje ligt in de keukenla. 
 

De sleutels levert u in bij ons kantoor. 

WANDEN

Alle haakjes, spijkers, schroeven en pluggen 
zijn uit de wanden verwijderd. 

De wanden en plafonds zijn glad afgewerkt 
en behangklaar. Egaal van een lichte kleur en 
niet grover dan 3mm.
 
Heeft u behang op de muren dan zorgt u er 
voor dat eventuele scheuren in het behang 
zijn geplakt. Beschadigd behang is per muur 
verwijderd. 
 
Vloerbedekking en gordijnen (inclusief de 
rails) zijn verwijderd. (wacht met het ver- 
wijderen van de vloerbedekking of zeil tot de 
voorinspectie van de opzichter.) Wij contro- 
leren op de aanwezigheid van asbest. 
Meer informatie over asbest vindt u op 
www.woonforte.nl/ik-huur/gezond-en-
veilig-wonen/asbest/ 

Lijmresten op de vloer en trappen zijn ver- 
wijderd. 
 

Is uw woning bij de eindinspectie niet 
goed opgeleverd dan kan Woonforte 
kosten in rekening brengen. In de 
tarievenlijst kunt u de bedragen inzien. 
Vragen? Bel 0172 418 518 of mail 
service@woonforte.nl 

KEUKEN, BADKAMER EN TOILET

Keuken, badkamer en toilet zijn goed 
schoongemaakt met een schoonmaakmiddel 
en vrij van kalkaanslag, schimmels, nicotine- 
aanslag en vuilresten. 

Wandtegels geringe boorgaten t.b.v.  
bevestiging badkamer/toilet accessoires zijn 
toegestaan. 

ALGEMEEN

Deuren, ramen en kozijnen zijn schoon en 
vetvrij. 
 
De hele woning inclusief de zolder, de berging 
of schuur zijn leeg en bezemschoon. Stofresten 
en vuil zijn verwijderd. 
 
Ventilatieroosters van de mechanische 
afzuiging en van de kozijnen zijn schoon. 

De lichtschakelaars, stopcontacten, deur- 
krukken en kunststofkozijnen zijn onbeschadigd 
en onbeschilderd. 
 
Alle lampen zijn verwijderd en losse draden 
zijn afgeschermd met een kroonsteentje of 
fitting. 
 
Stickers, raamfolie en lijmresten zijn verwijderd. 
 
Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 
verwijderen (dit bespreken we met u tijdens 
de voorinspectie). 
 
Neem voor het gas, water en elektra snel 
contact op met uw energieleverancier (in 
verband met de eindafrekening). 



Prijslijst: werkzaamheden uit laten voeren door Woonforte
WANDEN
Haken, schroeven, spijkers en pluggen verwijderen uit wanden. 1 woning € 72,14
Gaten in wand dichtmaken (groter dan pluggaten). 1 stuk € 12,66
Beschadigd behang verwijderen en afvoeren. Hieronder valt ook het door nicotine aangetast 
behang.

1 m2 € 10,50

Wanden voorzien van spuit- of spackwerk. 1 m2 € 16,60
Wanden met steenstrips of schoonmetselwerk: steen strips verwijderen, vlakke en  
behangklare wand opleveren. 

1 m2  € 48,12

Wandtegels vervangen. 1 stuk € 30,23
Wanden witten. 1 m2 € 14,96
Kunststof wandafwerking verwijderen. 1 m2 € 23,08

VLOEREN, TRAPPEN EN PLAFONDS
Haken, schroeven, spijkers en pluggen uit plafonds, vloeren en houtwerk verwijderen. 1 woning € 72,14
Tegelwerk herstellen. Uitgezonderd zijn boorgaten in de badkamervloer. 1 stuk € 30,23
Vloerbedekking, ondervloeren, en lijmlagen van vloeren en trappen verwijderen. 1 m2 € 25,69
Plafonds witten. 1 m2  € 19,78
Kunststof plafond afwerking verwijderen. 1 m2 € 23,08
Lijmresten, spanlatten en spijkers van vloer en trap verwijderen. 1 m2 € 25,69
Plinten herstellen. 1 meter € 8,03
Plavuizen verwijderen. 1 m2 € 55,76

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Kozijnen herstellen. 1 meter € 9,89
Deuren herstellen. 1 zijde € 54,30
Binnendeuren reinigen van stickers. 1 deur € 145,-
Deurkrukken herstellen. 1 stuk € 39,61
Raambomen herstellen. 1 stuk € 40,47
Raambekleding met rails, roedes, ophanginrichting, bedieningsinrichting verwijderen. 1 stuk € 19,52
Hang en sluitwerk herstellen. 1 stuk € 17,-
Ramen reinigen van plakplastic, verf en stickers. 1 woning € 60,99

BADKAMER EN TOILET
Sanitair, kranen en tegelwerk in de badkamer en het toilet kalkvrij en schoonmaken. 1 ruimte € 180,-
Wandtegelwerk herstellen. 1 stuk € 30,23
Toiletpot vervangen. 1 stuk € 275,46
Toiletpot schoonmaken. 1 stuk € 27,09
Kranen en douchegarnituur kalkvrij maken. 1 stuk € 7,60
Wastafel vervangen. 1 stuk € 235,57
Spiegel vervangen. 1 stuk € 43,24
Planchet vervangen. 1 stuk € 125,18
Doucheglijstangcombinatie (handdouche, slang en glijstang) vervangen. 1 stuk € 84,48
Douche-/wastafelkraan vervangen. 1 stuk € 142,85

KEUKEN
Keukenkastjes schoonmaken (Normale gebruikssporen zijn toegestaan). € 180,-
Aanrechtblad vervangen (ongeacht lengte en materiaal). 1 stuk € 425,54
Mechanisch ventilatie-ventiel schoonmaken. 1 stuk € 7,48
Wandtegels vervangen. 1 stuk € 30,23

Keukenkraan vervangen. 1 stuk € 155,05
Keukenkastdeur en scharnieren vervangen. 1 stuk € 87,98
Ladefront vervangen. 1 stuk € 51,27
Handgrepen zijn schoon en heel. 1 stuk € 13,49
Keukenplint is aanwezig, compleet en heel. € 70,11
Keukenblok vervangen. € 1.471,47

ELEKTRA
Wandcontactdozen, schakelaars, en centraaldoosdeksel schoonmaken. 1 stuk € 25,-
Ondeugdelijk aangebrachte elektra verwijderen. 1 ruimte € 25,-
Uitbreidingen aan installaties (Elektra, gas, water, verwarming) verwijderen. 1 installatie € 148,69,-

BALKON/TUIN
Zonneschermen, screen ’s, rolluiken, schotels, antennes inclusief bediening verwijderen. 1 stuk € 159,68
Schotelantennes incl. bediening verwijderen. 1 stuk € 145,20
Grote bomen (hoger als 4 meter) terugsnoeien of verwijderen. 1 stuk € 542,74
Struiken, hagen, en heesters terugsnoeien of verwijderen. 1 stuk € 40,47
Vijvers en zitkuilen verwijderen en dichten. 1 stuk € 709,74
Bielzen verwijderen. 1 meter € 9,81
Onkruid verwijderen. 1 m2 € 16,27
Bouwsels/berging tegen de woning of in de buitenruimte inclusief de daarbij behorende 
fundering(en) en vloer(en) verwijderen.

1 stuk € 132,93

Schuttingen vervangen. 1 meter € 27,10
Kapotte tuintegels en terrastegels vervangen. 1 m2 € 28,38
Afvalcontainers legen en schoonmaken. 1 stuk € 25,-

SCHOONMAKEN WONING
Gehele woning, berging, tuin, balkon en zolder schoonmaken. 1 woning € 239,73
Gaskachels, gevelkachels, houtkachels, openhaarden, pelletkachels, badkamerkachels en 
airco’s. 

1 stuk € 120,52

Ventilatiekanalen (eerste 50 cm), ventilatierooster en filters schoonmaken. 1 stuk € 7,48
Vloeren in de woningen, bergingen en van buitenruimtes (galerijen, balkons, terrassen en 
looppaden schoonmaken. 

1 woning € 250,-

Vocht schimmels verwijderen (uitgezonderd vocht schimmels als gevolg van een technisch 
gebrek). 

1 m2 € 53,13

Nicotine aanslag reinigen en isoleren: plafond reinigen/schoonmaken van nicotine aanslag. 1 m2 € 7,85
Nicotine aanslag reinigen en isoleren: plafonds isolerend sausen. 1 m2 € 19,78
Nicotine aanslag reinigen en isoleren: door nicotine aangetast behang verwijderen. 1 m2 € 10,50
Nicotine aanslag reinigen en isoleren: door nicotine aangetaste deuren en kozijnen 
behandelen/reinigen. 

1 stuk € 145,-

OVERIG
WMO-voorzieningen verwijderen. 1 stuk € 25,-
Vulset CV. 1 stuk € 14,58

Bovengenoemde prijzen zijn per stuk/m2 /m3 inclusief B.T.W. en gebaseerd op uitvoering door een onderhoudsbedrijf. 
Uitzonderingen zijn mogelijk als u een getekend overname formulier van de nieuwe huurder heeft. 
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Bedankt dat u bij ons heeft gehuurd!

Postadres
Postbus 2001
2400 CA  Alphen aan den Rijn

E-mail
service@woonforte.nl 

Telefoon
0172 418 518

Internet
www.woonforte.nl


