
Telefonisch advies
J. Seegers  06 11245177
P. Verheggen  0413 287723

Bestuur
Jos Wijn » voorzitter a.i.
Tiny Foolen » secretaris a.i.
vacature » penningmeester

Secretariaat
De Quaystraat 60
5491 CW  Sint-Oedenrode

T Tiny Foolen  06 39657628
T Jos Wijn  06 44527575
E hbv@wovesto.nl
I hbv.wovesto.nl

Onderhoud

Kleine herstellingen
Huurders moeten zelf de zogeheten ‘kleine herstellingen’ 
uitvoeren. Kleine herstellingen worden ook wel huurders-
onderhoud genoemd. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het 
vervangen van onderdelen van kranen. Als de kraan hierna 
blijft lekken, is dit voor de verhuurder. In het geval dat de 
verhuurder een gemelde lekkage na weken nog steeds niet 
heeft hersteld en het behang komt naar beneden, dan moet 
de verhuurder dit vergoeden.
De huurder heeft de plicht om een gebrek aan de woning 
aan de verhuurder te melden. Ook moet een huurder zelf 
ongedierte bestrijden, als dit tenminste niet het gevolg is 
van de bouwkundige staat van de woonruimte.

Huurverhoging?
Onderhoud mag niet met een huurverhoging gepaard gaan, 
terwijl dat bij renovatie wel het geval kan zijn. Bij reno-
vatie worden er namelijk wezenlijke veranderingen aan de 
woning aangebracht.

Overlast
Een gebrek kan ook een ‘staat of eigenschap zijn, waardoor 
de huurder niet het woongenot verkrijgt dat hij verwachtte 
bij het tekenen van de huurovereenkomst.’ Deze definitie 
houdt in dat niet alleen een mankement aan de woning 
zelf, zoals een lekkage, een gebrek kan zijn, maar bijvoor-
beeld ook voortdurende ernstige overlast van buren of 
omwonenden (als deze dezelfde verhuurder hebben).
De stappen die u hierbij kunt nemen zijn: buren aanspreken, 
klachten telefonisch dan wel schriftelijk melden, overleggen 
met de verhuurder. U kunt natuurlijk altijd even in de buurt 
informeren of anderen ook klachten hebben.

Vragen?
Voor vragen over het melden of afhandelen van gebreken, 
kunt u terecht bij uw HBV.

De HuurdersBelangenVereniging is er voor u als huurder van 
Wovesto. En deze belangenvereniging wil graag uw belangen 
nóg beter gaan behartigen. Daarom willen wij u meer betrekken 
bij belangrijke huurderszaken.

Hoe behartigen wij uw belangen als huurder van Wovesto?
Een paar van de activiteiten die we voor u als huurder uitvoeren: 
• We gaan met Wovesto in overleg over de huren;
• We maken samen met Wovesto en de gemeente afspraken over 

te bouwen woningen voor de komende 5 jaar;
• We zitten aan tafel met Wovesto en Huis & Erf over een moge-

lijke fusie;
• We zijn in overleg met de belangenverenigingen van Huis & Erf 

(Schijndel) en Area (Veghel) in verband met de fusie van de drie 
gemeenten naar Meierijstad.

Uw mening per e-mail
Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, willen 
we graag uw mening als huurder weten. Daarvoor gebruiken wij 
nu bijvoorbeeld onze Algemene Ledenvergadering of sturen wij een 
brief aan al onze leden. Graag willen wij u in de toekomst ook per 
e-mail om uw mening vragen. Daarvoor hebben we echter wel uw 
e-mailadres nodig en uw toestemming om u persoonlijk via e-mail 
te mogen benaderen. 

Informatie via e-mail
Op deze pagina van ‘Beknopt’, brengen / houden wij u op de 
hoogte van allerlei belangrijke zaken voor u als huurder. Omdat 
Beknopt slechts drie keer per jaar uitkomt, kunnen wij u via dit 
blad ook maar drie keer informeren. Graag brengen wij u, door 
middel van een digitale nieuwsbrief, wat vaker op de hoogte van 
belangrijke huurderszaken. Ook hiervoor zijn uw e-mailadres en 
uw toestemming nodig.

Wilt u door ons op de hoogte worden gehouden over belangrijke 
huurderszaken en wilt u bovendien graag uw mening hierover 
geven? Stuur ons dan even een mailtje: hbv@wovesto.nl.
We stellen het op prijs als u reageert.

Elke huurwoning moet goed worden onderhouden. 
Daarom is de verhuurder verplicht elk gebrek, met 
uitzondering van gebreken waarvoor de huurder zelf 
verantwoordelijk is, te verhelpen. De verhuurder is ook 
verplicht om zoveel mogelijk te doen om te voorkomen 
dat er gebreken ontstaan, bijvoorbeeld het tijdig uit
voeren van groot onderhoud.

Huurderszaken via e-mail?


