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U huurt een woning van Tablis Wonen. Wij willen graag dat u plezierig woont in een goed 

en fijn thuis. Het kan zijn dat u iets in uw huis wilt aanpassen of verbouwen om nog meer te 

kunnen genieten van uw woning. Gelukkig kan er veel. 

In deze folder leest u :
● wat u zonder toestemming kan aanpassen of verbouwen;
● voor welke aanpassing u toestemming aan ons moet aanvragen; 
● voor welke aanpassingen u van ons eventueel een vergoeding krijgt; 
● welke veranderingen u kunt laten zitten als u verhuist;
● voor welke aanpassingen u een vergunning bij de gemeente moet aanvragen;
● welke verandering u kunt laten overnemen door een volgende huurder en hoe dat gaat.

Voor sommige veranderingen heeft u geen toestemming nodig voor andere wel
Voor eenvoudig uit te voeren aanpassingen heeft u meestal geen toestemming nodig. Andere aanpassingen 
zijn lastiger uit te voeren en moeten ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor deze aanpassingen heeft 
u dan wel toestemming van Tablis Wonen nodig. 

In deze folder vindt u vanaf pagina 8 overzichten met de meest voorkomende aanpassingen. We hebben de 
aanpassingen verdeeld in de volgende rubrieken: 

● gas, water en elektra
● gevel
● indeling en inrichting woning
● installaties
● keuken
● toilet en badkamer
● tuin

In de overzichten ziet u meteen voor welke aanpassing u wel of geen toestemming nodig heeft en of deze 
aanpassing in de woning mag blijven als u gaat verhuizen. Ook vermelden we in het overzicht of u de aanpassing 
kunt aanbieden aan de nieuwe huurder om over te nemen, of u een vergoeding krijgt en of u een vergunning 
moet aanvragen. Er zijn ook veranderingen die u beslist niet mag uitvoeren. Deze staan ook vermeld in de 
overzichten. 

Uw woning veranderen of  verbouwen
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Toestemming aanvragen in stappen
Als u toestemming voor een verbouwing nodig heeft, gaat u zo te werk: 

Stap 1
Ga naar www.tabliswonen.nl en vul in de zoekbalk het woord klus in. U komt dan bij de informatie over het 
zelf klussen in of aan uw woning. Daar vindt u ook het formulier waarmee u toestemming voor een bepaalde 
verandering kunt aanvragen.

Stap 2
U vult het formulier online in en verstuurt deze naar Tablis Wonen.

Stap 3
Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw aanvraag. In die reactie staat of u wel of geen toestemming 
krijgt voor de verbouwing in of aan uw woning. Als wij de aanvraag goedkeuren, ontvangt u ook de voorwaarden 
die wij stellen aan de verbouwing.  U kunt dan denken over voorwaarden over: 

● Bouwkundige eisen aan de (constructie van de) veranderingen
● Aard en kwaliteit1 van de gebruikte materialen
● Voorkomen van schade aan de constructie van de woning of het gebouw
● (bouwtechnische) voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven
● Het onderhoud van de verandering
● Aanvullende voorzieningen om overlast voor derden (of onderhoudswerkzaamheden in opdracht van 

verhuurder) te voorkomen
● Verzekering, belasting en aansprakelijkheid

Vergoeding voor een woningverbetering 
Sommige veranderingen zien wij als een woningverbetering. Tablis Wonen bepaalt of dat de verandering een 
verbetering voor de woning is. Als dat zo is, zijn wij daar natuurlijk blij mee. Als u verhuist, kan het zijn dat u 
een vergoeding van ons krijgt. Het is dan wel belangrijk dat u ons informeert over:  

● de datum van verbouwing;
● de kosten van de verbouwing. Dat kan door ons een factuur en/of kassabonnen te laten zien.

1 Bij aanvragen waarin ook verduurzaming speelt moeten deze voldoen aan de eisen die Tablis Wonen heeft voor de 

verduurzamingsopgave
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Om te bepalen of wij een vergoeding kunnen geven voor de verandering in uw woning gebruiken we 
onderstaande tabel. 
 
Omschrijving Maximale vergoeding 

(prijspeil 1-1-2021) 
Afschrijvings-
termijn in jaren

Keukenblok inclusief keukenblad en bovenkasten € 1.000 10
Individuele CV-installatie (HR-combi) € 1.500 20
CV-installatie (exclusief ketel) €  3.000 20
Dakraam € 450 25
Dakkapel € 2.500 25
2e Toilet €  200 10
Vaste trap €  650 25
Slaapkamer op zolder (conform bouwbesluit) / per kamer € 500 25
Badkamerrenovatie € 3.000 20
Toiletrenovatie € 500 20
Tegelwerk keuken vervangen € 500 10

Als u van ons een vergoeding ontvangt voor een aanpassing in of aan uw woning dan betaalt de nieuwe 
huurder geen overnamekosten aan u. Het kan zijn dat we bij de berekening rekening houden met het nodige 
onderhoud in de komende jaren. Dat bedrag brengen wij dan in mindering op de vergoeding.  
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Rekenvoorbeeld 
U plaatste een mooie keuken in uw woning. Drie jaar later verhuist u naar een andere woning. 
De woonmakelaar van Tablis Wonen bekijkt de keuken en vindt dat deze er goed uitziet. U krijgt dan een 
vergoeding van ons. Die vergoeding berekenen we zo:

Maximale vergoeding voor de keuken (tabel) € 1.000

Afschrijving:
maximale vergoeding
 _________________   x aantal jaren aanpassing
 afschrijvingstermijn

€ 1.000
 ______ x 3 = € 300
 10  -/- € 300
 
Maximaal mogelijke vergoeding* € 700

* de medewerker van Tablis Wonen bepaalt deze vergoeding 

Tablis Wonen controleert de veranderingen waar u een vergoeding voor kan krijgen
Dat doen we omdat we deze verandering aan uw woning registreren in onze systemen. De teamleider van 
de Technische Dienst of een opzichter voeren deze controle uit. De andere aanpassingen aan uw woning 
controleren wij niet. Als u dat toch graag wilt dat wij de aanpassing controleren, dan kan dat natuurlijk altijd. 
Neem daarvoor contact op met Tablis Wonen. 

Informeer uw buren als u gaat klussen
U wilt uw woning veranderen om nog meer te kunnen genieten van uw woning. Een verbouwing kan (tijdelijk) 
invloed hebben op het woonplezier van uw buren. Daarom adviseren wij u uw buren te vertellen over uw 
verbouwplannen en mogelijk ook afspraken daarover te maken. 

Er gaat iets mis tijdens het klussen
Er kan natuurlijk tijdens het verbouwen iets misgaan waardoor er iets beschadigt. Dat is vervelend. Laat het 
ons altijd weten, want wij kunnen u ook adviseren wat u kunt doen U bent wel zelf verantwoordelijk voor de 
schade en de kosten zijn dan ook voor u. 

Een aanpassing zonder toestemming
Het komt wel eens voor dat een medewerker van ons in een woning is en dat zij een verbouwing in de woning 
zien waar geen toestemming voor aangevraagd is. Wij adviseren de bewoners dan om zo snel mogelijk alsnog 
toestemming aan te vragen. Het kan namelijk zijn dat eisen en voorwaarden in de loopt van de tijd wijzigen 
waardoor een verandering niet aan de voorwaarden voldoet. Een vervelend gevolg kan zijn dat de aanpassing 
verwijderd moet worden. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. 
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U gaat verhuizen
U gaat verhuizen en u heeft in uw woning veranderingen gedaan. U overleg met de woonmakelaar  van Tablis 
Wonen welke aanpassingen u aan de volgende huurder kunt aanbieden. U kunt de nieuwe huurder daar 
een vergoeding voor vragen. Om dit zo goed mogelijk te regelen, ontvangt u een overnameformulier en vult 
deze in. Tablis Wonen gaat dit bespreken met de nieuwe huurder. Als er nog geen nieuwe huurder bekend is, 
bespreken wij dit met u. 

Het kan voorkomen dat onze woonmakelaar vindt dat de aanpassing van de woning niet kan blijven zitten. U 
zorgt er dan voor dat deze aanpassing netjes wordt verwijderd. Onze woonmakelaar maakt daarover afspraken 
met u. 

U bent het niet eens met onze mening
Dat kan gebeuren en wij proberen hier samen met u uit te komen. Als dat toch niet lukt, kan de Geschillencommissie 
Wonen Zuid-Holland een onpartijdig oordeel geven. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u op: 
www.gcwzh.nl

Wij geven u graag advies als u iets wilt aanpassen in of aan uw woning
Als u een vraag hebt over een aanpassing die u wilt doen, neem contact op met ons Klantserviceteam.  
Zij beantwoorden uw vragen graag.
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Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Extra groepen elektra in 
meterkast maken

ja ja Nee Door een 
erkend 
installateur uit 
te voeren.

Zonnepanelen aanbrengen, 
aanpassen elektrische 
installatie

ja nee ja Nee Door een 
erkend 
installateur uit 
te voeren.

Aanleggen buitenverlichting ja ja nee
Aanleggen elektra in 
bergingen/garages

ja ja nee

Aanleggen afvoer en/of 
extra kraan voor vaatwasser
*Alleen in combinatie 
uitbreiding groepenkast 
omdat vaatwasser op 
aparte groep moet worden 
aangesloten 

ja ja nee Door een 
erkend 
installateur uit 
te voeren.

Extra stopcontacten/
schakelaars aanbrengen

ja ja nee

Plaatsen close-in-boiler ja ja nee
Gasleidingen uitbreiden/
wijzigen

ja nee Ja nee Door een 
erkend 
installateur uit 
te voeren.

Wasmachine-aansluiting, 
afvoer aanleggen

ja ja nee

Waterleidingen wijzigen/
uitbreiden

ja nee Ja nee Door een 
erkend 
installateur uit 
te voeren om 
legionella te 
voorkomen.

Niet toegestaan
Uitbreiding op bestaande zonnepanelen Tablis Wonen
Gas- elektrameters en aansluitingen verplaatsen

Gas, water en/of  elektra
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Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Kijkoogje in de voordeur 
plaatsen

nee ja nee

Vlaggenstokhouder 
plaatsen

nee nee Ja nee Niet plaatsen 
op of aan een 
kunststof luifel.

Dakisolatie aanbrengen ja ja nee
Dakkapel plaatsen ja ja Ja Vergunning 

aanvragen bij 
gemeente.

Dakramen aanbrengen ja ja Ja
Isolerende beglazing 
aanbrengen

ja ja nee Het is verplicht 
om ventilatie-
roosters  aan 
te brengen.

Spouw-, gevel en 
vloerisolatie aanbrengen

ja ja nee

Aanbrengen kattenluik ja nee Ja nee
Antenne of schotel plaatsen ja nee Ja nee
Anti-inbraakvoorzieningen 
aanbrengen

ja ja nee

Buitenkraan aanleggen ja ja nee Door een 
erkend 
installateur uit 
te voeren om 
legionella te 
voorkomen.

Zonwering of 
rolluiken aanbrengen 
(woongebouwen)

ja nee Ja nee Alleen aan 
balkonzijde 
en eisen aan 
kleurstelling

Airco aanleggen ja nee Ja nee
Luifel aanbrengen ja nee Ja nee
Zonwering of rolluiken 
(eengezinswoningen)

ja nee Ja nee

Niet toegestaan
Buitendeur vervangen
Isolatie tegen de buitenzijde gevel aanbrengen
Schilderen schoon buitenmetselwerk
Schilderen van kunststof en aluminium kozijnen

 

Gevel 
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Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Gelijmde vloerbedekking 
op trappen en wanden 
aanbrengen

nee nee Ja nee

Wandafwerking 
(schuimvinyl, granol, 
schroten, behang, 
sierpleister of spachtelputz) 
aanbrengen

nee ja nee korrelgrootte 
max. 2 
mm, geen 
steenstrips

Spachtelputz en glasvezel-
behang aanbrengen

nee ja nee

Gordijnrails aanbrengen nee nee ja nee
Sierrek binnenzijde 
voordeur plaatsen

nee nee ja nee

Vaste trap naar de zolder 
plaatsen

ja ja ja

Plaatsen toog, glaswand 
of schuifwand (waar wand 
verwijderd mag worden)

ja ja nee

Vaste kasten verwijderen of 
plaatsen

ja ja nee

Wijzigen van de (binnen)
kozijnindeling

ja ja nee

Dragende muur weghalen 
of verplaatsen

ja ja nee

Muren verwijderen ja ja nee
Scheidingswand 
verwijderen/ plaatsen

ja ja nee

Slaapkamer op zolder 
maken

ja ja ja

Zolder beloopbaar maken ja ja nee
Moderniseren 
schoorsteenmantel

ja ja nee

Schoorsteenkanaal 
verwijderen

ja ja nee

Spanplafond aanbrengen ja nee Ja nee
Systeemplafond 
aanbrengen

ja nee Ja nee

Balken plafond aanbrengen ja nee Ja nee
Vloerbedekking hard 
losliggend (parket, 
pvc, laminaat in 
eengezinswoningen

ja nee ja nee

Indeling en inrichting woning



 11

Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Vloerbedekking hard 
(parket, pvc, laminaat) 
in etagewoningen of 
appartementen leggen

ja nee ja nee aantoonbaar 
op zwevende 
vloer, goede 
geluidsisolatie

Granol, sierpleister, 
structuur en structuurpasta 
met een korrelgrootte 
>2 mm aanbrengen

ja nee ja nee

Tegelwerk aanbrengen 
slaap- en woonvertrekken 
(wanden/vloeren)

ja nee ja nee

Gipsplaten aanbrengen ja nee ja nee
Verwijderen van 
binnendeuren

ja nee ja nee

Binnendeur vervangen ja nee ja nee
Deurbeslag vervangen ja nee ja nee

Dichtmaken binnendeuren ja nee ja nee Denk aan 
vluchtwegen

Horren in ramen en deuren 
maken

ja nee ja nee

Spots e.d. inbouwen ja nee ja nee
Wastafel aanbrengen ja nee ja nee

Niet toegestaan
Bevloeren van vlieringen of kapruimte waar plafondhangers zijn toegepast
Geschikt maken voor bewoning van vliering lager dan 2,3 meter hoogte, of berging
Geschikt maken voor bewoning van kelder of berging
Aanbrengen (voorzet) open haarden/houtkachels/allesbranders 
Aanbrengen van zachtboard- piepschuimplafond of pvc schrootjes
Plafond verlagen
Plafondafwerking PVC schroten, tempexplaten (PS) zachtboard aanbrengen
Tempex (polystyreen) aanbrengen
Grind- en gietvloeren leggen
Vloerbedekking hard vastliggend in gestapelde bouw
Volledig verlijmde kurkvloer leggen
Kunststof schroten (pvc) aanbrengen
Tempextegels (PS) en zachtboard tegen wanden
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Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Motorloze wasemkap of 
recirculatiekap plaatsen

nee ja nee

Radiator vervangen door 
design radiator

nee nee Ja nee

Cv aanleggen ja ja ja
Cv-ketel vervangen door 
combiketel

ja ja ja

Zonnepanelen plaatsen ja nee Ja nee Door een erkend 
installateur uit te 
voeren.

Alarminstallatie 
aanleggen

ja nee Ja nee

Afzuigkap plaatsen ja nee Ja nee Nooit 
aansluiten op 
ventilatiekanaal

Plaatsen 
thermostaatkraan cv

ja ja nee

Radiatoren verplaatsen ja nee Ja nee
Radiatoren bijplaatsen ja ja nee
Vloerverwarming 
aanleggen

ja ja nee

Aansluiting/afvoer 
wasdroger maken

ja nee Ja nee

Airco aanleggen ja nee Ja nee
Andere (slimme) 
thermostaat plaatsen

ja nee Ja nee

Plaatsen van een eigen 
voordeurbel

ja nee Ja nee

Telefoonaansluiting 
(extra) aanleggen

ja nee Ja nee

Zendapparatuur 
installeren

ja nee Ja nee

Niet toegestaan
Collectieve cv installatie wijzigen
Badgeiser plaatsen
Ventilatoren in afzuigkanaal aanbrengen
Deurbel vervangen aangesloten op intercom (bij woongebouwen)
Radiatoren verwijderen
Kachel aansluiten op bestaande voorziening

 

Installaties



Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Keuken vernieuwen ja ja ja
Keuken 
inbouwapparatuur 
plaatsen

ja nee Ja nee

Keukenblok verplaatsen, 
keukenindeling wijzigen

ja ja nee

Aanrechtblad vervangen ja nee Ja nee
Keuken uitbreiden ja nee Ja nee
Keuken wijzigen frontjes ja nee Ja nee
Keukenkraan vervangen ja nee Ja nee

Niet toegestaan
Keukenkasten schilderen
Verven van tegels

 

Keuken
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Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Aanbrengen of vervangen 
van wandtegels

ja ja Ja

Badkamer vernieuwen of 
vergroten

ja ja ja

Plaatsen 2e toilet ja ja Ja
Aanbrengen of vervangen 
van vloertegels

ja ja Nee (toilet)
Ja 
(badkamer)

Ligbad plaatsen (sanitair) ja nee Ja nee
Plaatsen van andere 
kranen, wastafel

ja ja nee

Plaatsen van 
douchecabine

ja nee Ja

Vervangen toiletpot/ 
plaatsen fonteintje

ja ja nee

Kranen aanbrengen ja nee Ja nee
Plaatsen badmeubel ja nee Ja nee
Plaatsen douchebak ja nee Ja nee
Toiletruimte aanpassen ja nee Ja nee

 

Toilet en badkamer
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Toestemming 
nodig?

Mag blijven 
zitten bij 
vertrek?

Ter 
overname 
aanbieden?

Vergoeding 
mogelijk?

Let op!

Uitbreiden bestrating nee ja nee
Bestrating aanpassen nee ja nee
Aanbouw maken ja nee Ja nee Vergunning 

aanvragen bij 
gemeente

Carport plaatsen ja nee Ja nee Vergunning 
aanvragen bij 
gemeente

Plaatsen van een 
dierenverblijf

ja nee Ja nee Vergunning 
aanvragen bij 
gemeente

Schutting, erfafscheiding 
plaatsen

ja ja nee Informeren bij 
gemeente naar 
maximale hoogte

Schuur/ garage bouwen ja nee Ja nee Vergunning 
aanvragen bij 
gemeente

Serre/ afdak maken ja nee Ja nee Vergunning 
aanvragen bij 
gemeente

Veranda maken ja nee Ja nee Vergunning 
aanvragen bij 
gemeente

Vergroten of vernieuwen 
buitenberging

ja ja nee Vergunning 
aanvragen bij 
gemeente

Vijver aanleggen ja nee Ja nee

Niet toegestaan
Klimop tegen gevel planten

 

Tuin



Zuiderzeestraat 210 
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44 
E info@tabliswonen.nl  
www.tabliswonen.nl


