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Inleiding
Starters zijn samen goed voor de helft van de woning
verkopen, blijkt uit onderzoek van het Kadaster. 
Starters op de woningmarkt gaan niet alleen groter 
wonen, steeds vaker kiezen zij voor nieuwbouw. 

Bij het kopen van je eerste woning komt veel meer kijken 
dan een hypotheek rondkrijgen. Want een eerste eigen 
huis kopen, betekent dat je veel moet regelen. Maar wat 
eigenlijk? Daarom dit e-book. Na het lezen weet je niet 
alleen wat je allemaal moet regelen, ook kun je direct je 
voordeel doen met de praktische tips van experts. Zo 
betreed je goed voorbereid de woning markt en kun je 
straks volop genieten van je eerste huis. 
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Soort woning Onderhoudskosten eerste 2 jaar, afhankelijk van bouwjaar

t/m 1919 1920 t/m 
1944

1945 t/m 
1959

1960 t/m 
1979

1980 t/m 
1989

1990 of 
later

Appartement 8.909 7.610 6.654 4.747 3.616 2.222

Hoek- of eindwoning 18.422 18.978 14.745 11.592 6.062 4.203

Tussenwoning 17.126 13.570 11.294 9.443 5.430 3.334

Twee onder een kap 20.583 19.145 15.289 13.684 7.063 4.312

Vrijstaand 31.736 24.614 24.164 19.131 11.722 6.523

Figuur: de gemiddelde onderhoudskosten de eerste 2 jaar na de koop van een woning (bron: Vereniging Eigen Huis)

1 Bouwtechnische keuring
Voordat je die belangrijke handtekening onder het 
koopcontract en de hypotheekakte zet, is het belang
rijk een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. 
Zo weet je vooraf of de woning deugt en met welke 
onderhoudskosten je op korte termijn rekening moet 
houden. 

SOORTEN KEURINGEN 
Soms zit een bouwtechnische keuringsrapport al bij de 
woning. Dit komt voor als een bouwkundig adviesbureau 
het in opdracht van de makelaar heeft uitgevoerd. Dan 
ontvang je een document met de bevindingen. Is er nog 
geen bouwtechnisch keuringsrapport? Dan kun je een 
bouwkundig specialist van Vereniging Eigen Huis opdracht 
geven een bouwtechnische keuring uit te voeren. Het grote 
verschil tussen deze keuringen is jouw aanwezigheid. Bij 
de bouwtechnische keuring door het bouwkundig advies-
bureau in opdracht van de makelaar ben je niet aanwezig. 
De keuring is bij het te koop zetten van de woning immers 
al uitgevoerd. Dat is bij de keuring door Vereniging Eigen 
Huis anders. 

VRAGEN STELLEN
Bouwkundig specialist John Kersemakers van Vereniging 
Eigen Huis vertelt: ‘Samen met de aspirant-koper loopt de 
bouwkundige door de woning. Van boven naar beneden 
en daarna om de woning heen. We beoordelen de staat van 
de woning visueel. We kijken naar oorzaak en gevolg. Als 
ik bij de woning kom aanlopen en zie dat het voegwerk 
van de schoorsteen slecht is, dan controleer ik binnen bij 
het dak extra op vochtproblemen. De aspirant-koper kan 
ondertussen al zijn vragen stellen. Wij beantwoorden de 
vragen en geven praktische tips. Onze bouwkundig spe-
cialisten werken regionaal en kennen de problemen per 
bouwperiode. Voordeel hiervan is dat zij de wijken en  
de problemen van bepaalde wijken kennen. Funderings-
problemen bijvoorbeeld. Ook weten zij in welke wijken 
betonrot aanwezig kan zijn. Dit komt voor bij bepaalde 
woningen die in de jaren 70 zijn gebouwd.’ 

BOUWTECHNISCHE KEURING STAP VOOR STAP 
Wil je een bouwtechnische keuring laten doen? Houd reke-
ning met deze stappen: 

1.  Je vraagt een bouwtechnische keuring aan
2.  Op de afgesproken datum loop je samen met de bouw-

 kundige door de woning die je wilt kopen. De bouw-
kundige maakt ondertussen een lijst met opvallende 
zaken. Zoals een oude cv-ketel, de staat van het 
schilderwerk of houtrot. Afhankelijk van de grootte van 
de woning duurt dit in de woning 3 kwartier tot 1,5 uur

3.  Buiten geeft de bouwkundige een korte samenvatting 
van zijn bevindingen

4.  Vervolgens mailt hij een uitgebreid bouwkundigrapport 
met daarin zijn bevindingen en aanbevelingen inclusief 
een overzicht van de te maken kosten. Denk hierbij 
aan kosten die je gelijk moet maken, zoals houtrot 
aanpak ken. Maar ook aan kosten op de langere termijn 
tot 5 jaar, zoals het dak vervangen

De	onderstaande	figuur	geeft	inzicht	in	de	gemiddelde	
onderhoudskosten in de eerste 2 jaar na aankoop van de 
woning. 

VOORDELEN BOUWTECHNISCHE KEURING
‘Mensen ongeveer 1 uur van de roze wolk halen, dat is 
wat ik doe bij een bouwtechnische keuring’, vertelt John 
Kersemakers. ‘Aspirant-kopers zijn enthousiast over de 
woning en hebben het in gedachten soms al helemaal 
ingericht. Maar door 1 uurtje zakelijk te bekijken hoe de 
woning in elkaar zit, weet de aspirant-koper of het echt 
een goede koop is. Niemand zit te wachten op onverwacht 
hoge kosten, door bijvoorbeeld verrotte kozijnen of een 
slecht dak. Met een bouwtechnische keuring kun je deze 
onverwacht hoge kosten voorkomen.’ 
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2 Koopakte tekenen 
Je hebt een positief rapport van de bouwkundig spe
cialist ontvangen, je bod is geaccepteerd en de finan
ciering is rond. Er wacht je nog één handeling voordat 
je jezelf officieel eigenaar van je eerste woning mag 
noemen. Namelijk: tekenen. De koopakte en hypotheek
akte teken je bij de notaris. Wat komt daar allemaal 
bij kijken? Netwerk Notarissen legt het uit.

NOTARIS 
‘Je hebt het huis van je dromen gevonden, gefeliciteerd! 
Een notaris helpt je droom te laten uitkomen door het 
juridische fundament van het huis te checken. Hij kan je 
waarschuwen	voor	juridische	en	financiële	valkuilen	en	
maakt je wegwijs op weg naar jouw huis. Zonder andere 
belangrijke zaken, zoals je relatie en je toekomstplannen, 
over het hoofd te zien. Zo ben je goed voorbereid en kom 
je als je eenmaal eigenaar bent van het huis niet voor 
onaangename verrassingen te staan’, vertelt Lucienne 
van der Geld van Netwerknotaris. 

JURIDISCH ADVIES
‘Met het vinden van het huis van je dromen ben je er nog 
niet. Een huis koop je door met de verkoper een schriftelijk 
koopcontract te sluiten. Daarna moet het huis nog aan jou 
worden overgedragen door een notariële akte. Als de akte 
is ingeschreven in het Kadaster ben je pas echt eigenaar 
en kun je met recht zeggen: ‘het huis is van mij’. Voor het 
zover is, moet er nog wel wat gebeuren. Je kunt een bouw-
kundige keuring (als deze nog niet is gedaan) en een 
taxatie doen, maar het is ook belangrijk te weten hoe je 
huis er juridisch voorstaat. Daar helpt de notaris bij.’ 

ADVIES BIJ HUIS KOPEN 
‘De Netwerknotaris adviseert je waar je allemaal op moet 
letten bij de koop van het huis. Bijvoorbeeld over de ge-
volgen van bodemverontreiniging, afspraken met buren 
over overpad en over mogelijk nadelige afspraken met de 
gemeente (zoals een anti-speculatiebeding). Als je een 
monu ment, een oudere woning of een pas gebouwde 
nieuw bouwwoning koopt, zijn er veel aandachtspunten 
waarmee hij je kan helpen. Ook kan hij je informeren 
waarop je moet letten bij het kiezen van een bank en het 
type lening.’ 

KOOPAKTE 
‘Het is niet verplicht om de notaris het koopcontract te laten 
maken, maar het geeft je wel veel zekerheid. In het koop-
contract spreek je onder meer met de verkoper af wanneer 
het huis in eigendom aan jou wordt overgedragen. De over-
dracht van de eigendom gebeurt door een notariële akte 
die door de notaris in het Kadaster wordt ingeschreven.’

OVERDRACHT HUIS 
‘Het is gebruikelijk dat de koper de notaris kiest. Als koper 
betaal je dan ook de kosten van de notaris. Je kunt boven-
dien afspreken met de verkoper dat de notaris het koop-
contract opstelt. Als je een nieuwbouwhuis koopt, geldt 
vaak dat er 1 notaris is die alle overdrachten van de huizen 
uit het project verzorgt. In de meeste gevallen moet de 
koper de zogenaamde overdrachtsbelasting betalen. Dit is 
2% over de koopprijs of over de waarde van de woning. 
De overdrachtsbelasting betaal je bij de overdracht: op het 
moment dat je bij de notaris de akte ondertekent.’ 
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BEDENKTIJD 
Als je het koopcontract hebt getekend, kun je nog van de 
koop af. Want: ‘je hebt als koper namelijk een bedenktijd 
van 3 volle dagen’, vertelt Lucienne van der Geld. ‘De be-
denktijd gaat in op de dag nadat de koper (een afschrift 
van) het koopcontract heeft ontvangen en eindigt in prin-
cipe op de derde dag om 24.00 uur. De bedenktijd kan 
langer dan 3 dagen zijn in verband met het weekend en 
feestdagen. Wil je als koper tijdens de bedenktijd van de 
koop af (ontbinden), dan moet je ervoor zorgen dat je dit 
de verkoper vóór het einde van de bedenktijd hebt laten 
weten. Dit kun je het beste schriftelijk doen.’ 

KOOP ONTBINDEN 
‘In het koopcontract kun je met de verkoper afspreken dat 
er (andere) mogelijkheden zijn om de koop te ontbinden. 
Bijvoorbeeld als na een bouwkundige keuring blijkt dat er 
veel aan het huis verbouwd moet worden of als blijkt dat 
je geen lening van de bank kunt krijgen. Het is belangrijk 
om deze mogelijkheden tot ontbinding juridisch juist vast te 
leggen in het koopcontract. Hiermee kan een notaris jou en 
de verkoper helpen.’

SAMEN KOPEN 
‘Koop je een huis en ga je er samen met je partner wonen? 
Word je dan samen of alleen eigenaar van het huis? Het 
antwoord op die vraag hangt af van jullie samenlevings-
contract of huwelijkse voorwaarden. Word je samen eige-
naar, dan deel je ook samen in de waardeontwikkeling van 
het huis. In de meeste samenlevingscontracten en huwe-
lijkse voorwaarden is geregeld dat je de hypotheekrente 

naar evenredigheid van je inkomen moet betalen. De 
aflossing	op	de	hypotheek	wordt	vaak	gezien	als	een	in-
vestering	in	het	huis	en	meestal	betaal	je	de	aflossingen	
in de verhouding waarin je eigenaar bent. Stopt 1 van jullie 
spaargeld in het huis? Dan is het verstandig om dit te 
laten vastleggen door de Netwerknotaris, zodat bij een 
scheiding duidelijk is om welk bedrag het gaat en onder 
welke condities het moet worden terugbetaald.

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is 
alles 50/50 en maakt het eigenlijk helemaal niet uit wie 
en in welke verhouding je het huis en de kosten daarvan 
be taalt. Dat kan anders zijn als je een erfenis in het huis 
steekt.’

VRAGEN 
Wil	je	meer	weten	over	de	juridische	en	financiële	aspecten	
van wonen? Neem dan contact op met een Netwerknotaris. 

   |  9
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3 Verzekeringen 
Wist je dat het verstandig is om je woning te verzekeren 
vanaf het moment dat jij eigenaar bent? Dat doe je met 
een Woonhuisverzekering. Handig: sluit ook direct een 
Inboedel verzekering af. Dan is niet alleen je woning, 
maar zijn ook je spullen in huis verzekerd tegen onder 
andere brand en diefstal.

Voordelen:
• Dekkingen sluiten op elkaar aan. Dus geen overlap of 

dubbele dekkingen 
• Scherpe premie, je betaalt nooit te veel
• Heb je schade aan je woonhuis en inboedel? Je hoeft het 

maar bij 1 verzekeraar te claimen

Vaak heb je tijdelijk 2 adressen. Zorg ervoor dat beide 
adressen bekend zijn bij de verzekeraar. 

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING BIJ HYPOTHEEK 
Sluit je een hypotheek af, dan vragen hypotheekverstrek-
kers je meestal een Overlijdensrisicoverzekering (afgekort 
ORV) af te sluiten en deze te verpanden. Een Overlijdens-
risicoverzekering keert een bedrag uit als je overlijdt tijdens 
de looptijd van de verzekering. Met deze verzekering voor-
kom	je	dat	nabestaanden	in	financiële	problemen	komen,	
als je vroegtijdig overlijdt en je inkomen wegvalt. 

HYPOTHEEK VERPANDEN
Met het verpanden van een Overlijdensrisicoverzekering 
spreek je met de verzekeraar af dat zij de uitkering bij 
overlijden overmaken aan de hypotheekverstrekker. Zo 
stellen hypotheekverstrekkers de betaling van de hypo-
theek veilig. Voor je nabestaanden betekent dit een lagere 
hypotheekschuld of zelfs helemaal geen hypotheekschuld 
meer. Tip: geef bij het afsluiten van de Overlijdensrisico-
verzekering aan je verzekeraar door dat je de verzekering 
aan je hypotheekverstrekker wilt verpanden. De hypotheek-
verstrekker ontvangt dan een brief met de polis van de 
verzekeraar. Jij ontvangt een kopie. 

UITKERING OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 
Bij overlijden ontvangen de nabestaanden de uitkering, mits 
er geen hypotheekschuld is. Heb je nog wel een hypotheek-
schuld, dan gaat de uitkering naar de geldverstrekker. 
Blijft er iets over, dan gaat dat bedrag naar de nabestaan-
de die op de polis staat.

 SAMENWONEN: WEL OF GEEN PREMIESPLITSEN
Ga je samenwonen en sluit je de hypotheek samen af, dan 
heb je voor de Overlijdensrisicoverzekering 2 keuzes:

1.  Premiesplitsing om de Overlijdensrisicoverzekering op 
2 levens af te sluiten

2.  2 Aparte Overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten

Kies je voor premiesplitsing, dan is de premie meestal iets 
lager dan wanneer je kiest voor 2 aparte Overlijdensrisico-
verzekeringen. Het voordeel van 2 aparte polissen is de 
flexibiliteit	in	de	toekomst.	Jullie	willen	nu	samenwonen,	
maar kunnen in de toekomst uit elkaar gaan. Hebben jullie 
allebei een eigen polis, dan beslis jij over jouw polis. Iets 
wijzigen is eenvoudiger, omdat de verzekeraar maar 1 
opdracht nodig heeft. Namelijk die van jou. 

VERSCHILLENDE DOELEN 
Een Overlijdensrisicoverzekering kan een verplichting zijn 
bij een hypotheek. Maar ook als de hypotheekverstrekker 
een Overlijdenrisicoverzekering niet verplicht stelt, kan het 
afsluiten ervan slim zijn. 

Bijvoorbeeld als:
1.  Inkomen voor je partner/gezin. Overlijd je, dan daalt het 

gezinsinkomen. Dit vang je op met een Overlijdensrisi-
coverzekering

2.  Alimentatie. Betaal je (kinder-)alimentatie en overlijd je, 
dan stopt de alimentatie-uitkering. Met een Overlijdens-
risicoverzekering verzeker je de nog te betalen alimen-
tatie

 BESPAREN OP OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 
Wil je besparen op een Overlijdensrisicoverzekering? Ga 
aflossen.	Als	je	hebt	afgelost,	is	de	premie	voor	de	Over-
lijdensrisicoverzekering lager. In sommige gevallen kun 
je dan, uiteraard in overleg met je hypotheekverstrekker, 
de Overlijdensrisicoverzekering beëindigen. Je kunt de 
Overlijdensrisicoverzekering ook houden en bijvoorbeeld 
inzetten als extra gezinsinkomen als je overlijdt. 

TIP VAN ADVISEUR 
Tip van Eric Hegeman, specialist Overlijdensrisico bij 
Generali Nederland: ‘Sluit de Overlijdensrisicoverzeke-
ring af vanaf het moment dat je risico loopt. Dus na de 3 
dagen bedenktijd. Goed om te weten: een Overlijdens-
risicoverzekering kun je per de eerste dag van elke maand 
in laten gaan. Als je in september een woning koopt en in 
februari de sleutel krijgt, kunnen jij of je partner in de 
tussentijd een fataal ongeluk krijgen. Om die reden is het 
raadzaam om de Overlijdensrisicoverzekering per 1 sep-
tember in te laten gaan in plaats van per 1 februari. Bedenk 
wat je doet als je partner morgen overlijdt. Wil je toch in 
het nieuwe huis gaan wonen? Kun je het betalen? Vraag 
jezelf ook af hoe hoog je Overlijdensrisicoverzekering 
voor jou moet zijn. Je kunt namelijk best een hoger bedrag 
dan de hypotheek nemen. Zo heb je ook een extra stukje 
voor je nabestaande(n).’ 

TIP

Sluit de inboedel- en woonhuis verzekering bij 
dezelfde verzekeraar af.

10  |   



4 Huurcontract opzeggen
Woon je nu nog in een huurwoning? Dan staat het 
opzeggen van je huurcontract ook op je todo list. 
Waar moet je rekening mee houden als je de huur 
gaat opzeggen? 

1.  Huur moet je schriftelijk opzeggen. Zeg de huur via een 
aangetekende brief op

2.  Houd rekening met de opzegtermijn
3.  Huur je voor een vaste periode, dan kun je huur pas 

opzeggen als de termijn is verstreken of als de verhuur-
der met de vervroegde opzegging akkoord gaat

4.  Zeg de huurtoeslag op, als je die ontvangt
5.  Lever de woning op zoals je de woning aantrof toen je 

het ging huren
6.  Zijn jij en de verhuurder het niet eens bij de oplevering 

van de woning? Met een Rechtsbijstandsverzekering 
verzeker jij je van juridisch advies door deskundigen, 
bijvoorbeeld	bij	een	conflict	met	de	verhuurder	over	
het huurcontract 

VERENIGING VAN EIGENAREN

Heb je een appartement gekocht, 
dan bezit je in feite een deel van een 
gebouw. Het gebouw is namelijk 
gesplitst in appartementen. Bij een 
appartementencomplex hoort een 
Vereniging van Eigenaren (VvE). 
Een VvE behartigt de be langen van 
appartementeigenaren. Zoals het 
on derhoud van de gemeenschap-
pelijke zaken. De lift bijvoorbeeld, 
maar ook het schilderwerk en de 
eventuele gemeenschappelijke tuin 
of parkeerplaats. Koop je apparte-
ment, dan word je automatisch lid 
van de VvE van het appartemen-
tencomplex.
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Er is altijd wel iets aan een woning dat je wilt verande
ren. Of het nu gaat om het vervangen van enkel glas 
voor dubbel glas, de badkamer vernieuwen of een 
dakraam plaatsen. Wat je ook doet, het kost geld. 
Misschien beschik je zelf over het geld. Maar veel 
starters op de woningmarkt zijn afhankelijk van een 
financiering. 

VERBOUWINGSKOSTEN BEREKENEN
Nieuwsgierig	naar	verschillende	financieringsvormen	of	het	
berekenen van de verbouwingskosten? David Kamp van 
Geldshop geeft uitleg. ‘Er zijn 2 mogelijkheden, als je de 
verbouwingskosten berekent: 

1.  Maak een opzet van alle kosten
2. Bepaal wat je maximaal wilt en kunt besteden aan de 

verbouwing’

‘Stel je voor, je wilt de badkamer vernieuwen. Dan kun je 
naar een showroom gaan, een badkamer uitkiezen en uit 
(laten) rekenen wat de nieuwe badkamer kost. Schrik je 
van dit bedrag? Bepaal hoe je een concessie kunt doen. 
Deze aanpak is in lijn met optie 1. 

Wat je ook kunt doen, is vooraf bepalen wat je maximaal 
aan de nieuwe badkamer uit wilt geven. Zodra je dit be-
steed baar bedrag weet, kun je gaan shoppen. Jouw doel is 
dan zoveel mogelijk wensen realiseren binnen dat budget.’

HYPOTHEEK
Heb je een verbouwing gepland voor je nieuwe woning, 
maar	heb	je	zelf	niet	de	financiële	middelen?	David	Kamp	
van Geldshop: ‘Je kunt een hypotheek afsluiten voor de 
aankoop van een huis inclusief de verbouwing. De betaal-
de hypotheekrente mag je aftrekken van de belasting. 
Als	je	als	starter	je	hypotheekrente	fiscaal	wilt	aftrekken,	
dan heb je de keuze uit 2 hypotheekvormen: 

1.  Annuïteitenhypotheek
2.  Lineaire hypotheek

In	beide	gevallen	moet	je	de	hypotheek	aflossen	voor	de	
einddatum’. 

PERSOONLIJKE LENING
‘Het is mogelijk dat een hypotheek niet voldoende is voor 
de	financiering	van	de	aankoop	en	de	verbouwing.	In	dat	
geval is het mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten. 
Uiteraard	kijkt	de	adviseur	naar	jouw	persoonlijke	en	finan-
ciële situatie om te beoordelen of een persoonlijke lening 
afsluiten mogelijk is. Ook een persoonlijke lening los je af 

voor de einddatum. De rente die je voor de persoonlijke 
lening	betaalt,	is	fiscaal	aftrekbaar.

Een belangrijk verschil tussen een hypotheek en een 
persoonlijke lening is de looptijd. Een hypotheek loopt in 
de meeste gevallen 30 jaar en een persoonlijke lening kent 
een kortere looptijd. Laat je altijd goed informeren en ad-
viseren. Je zit er immers voor een langere tijd aan vast.’

WONINGVERBETERING
‘Sluit je een persoonlijke lening af, dan ben je vrij om het 
geld	te	besteden.	Echter,	de	rente	is	alleen	fiscaal	aftrek-
baar als je het geld gebruikt voor woningverbetering. En 
dat moet je ook kunnen aantonen. Bewaar daarom goed 
de aankoopbewijzen, facturen en offertes.’ 

SUBSIDIES
‘Voor sommige verbouwingen of investeringen kun je sub-
sidie bij de gemeente aanvragen: 
• Duurzaamheidslening: voor een investering in energie-

besparende maatregelen zoals zonnepanelen en dak-
isolatie

• Stimuleringslening: voor een investering in duurzaam 
onderhoud van je woning

• Starterslening: is een aanvullende lening op de normale 
hypotheek. Voor deze lening betaal je de eerste 3 jaar 
geen	rente	en	aflossing.	Na	3	jaar	wordt	via	een	toets	
opnieuw naar je inkomen gekeken. Voor deze toets 
moet je overigens wel betalen. Na de toets ga je in 
principe	rente	en	aflossing	betalen,	tenzij	duidelijk	wordt	
dat je de maandlast niet kunt betalen. Dan ga je een 
maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op 
dat moment hebt

• Corporatie starterslening: is bijna gelijk aan de starters-
lening. Het verschil is dat je dan een huis koopt van een 
corporatie (woningbouwvereniging)

Elke gemeente bepaalt voor zichzelf welke subsidies ze 
aanbiedt. Nieuwsgierig naar de subsidiemogelijkheden in 
jouw gemeente? Kijk op svn.nl.’

FINANCIELE PLANNING 
‘Een	financiële	planning	maken	is	cruciaal	om	te	bepalen	
hoeveel ruimte je maandelijks hebt. Zo weet je wat je 
maandelijks kunt besteden aan je woonlasten. Als je dit 
weet,	kun	je	met	een	financieel	adviseur	over	de	financie
ring te praten. Dan kun je gezamenlijk bepalen of je de 
maandlast van je toekomstige lening kunt dragen. Laat 
je goed adviseren, je zit namelijk voor een lange tijd aan 
de	financiering	vast.’	

5 Verbouwing financieren 

‘Verbouwingskosten berekenen? 
    Maak een opzet van alle kosten óf bepaal wat je 
 maximaal wilt besteden en houd je aan het budget.’
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6 Verbouwen
Ook als je nieuwe huis bouwkundig prima door de 
keuring is gekomen, heb je ongetwijfeld een kluslijst 
opgesteld om van het huis een comfortabel thuis te 
maken. Een andere keuken, een nieuwe groepenkast, 
kozijnen schilderen, de kitranden in de badkamer 
vervangen: het zijn voorkomende klussen als je een 
woning koopt. Daarom in dit hoofdstuk tips en advie
zen om elke klus te laten slagen.

KLUSPLANNING MAKEN 
Klaar voor het echte werk. Maar wat is handig: eerst de 
muren schilderen of eerst de vloer leggen? Met een goede 
planning voorkom je tegenvallers, zoals een nieuwe vloer 
vol verfspetters. We vroegen Werkspot naar de ideale aan-
pak bij een verbouwing en werkten de adviezen uit tot een 
praktische planning. Doe je voordeel met de onderstaande 
tips, zodat je de klussen in de juiste volgorde doet. 

1.  Denk als eerste na over de indeling van je huis. Waar 
komen de lichtpunten, waar komen de leidingen, waar 
wil je de radiatoren hebben, hoe zit het met de vloeren 
en eventuele vloerverwarming? Ook over isolatiemaat-
regelen zoals dubbel glas kun je het beste zo vroeg 
mogelijk nadenken

2.  Vervolgens kun je grote klussen zoals het plaatsen 
(of verbouwen) van de badkamer of keuken (laten) 
uitvoeren 

3.  Uiteraard is het handig om het stuken en schilderen 
op te pakken voor je de vloer legt, toch is het in de 
praktijk niet altijd mogelijk

4.  Wil je een nieuwe trap plaatsen of de trap opknappen, 
doe dit dan aan het einde van de verbouwing. Zo loopt 
de trap geen schade op tijdens de andere klussen 

5.  Supertip: zorg ervoor dat je het opmeten pas doet als 
de vloer is gelegd en het stucwerk klaar is. Dit kan in 
de uiteindelijke afmetingen nog centimeters schelen, 
waardoor je in de knoei kunt komen met het plaatsen 
van bijvoorbeeld kasten

ZELF KLUSSEN OF UITBESTEDEN
Een aantal klussen kun je in de meeste gevallen prima 
zelf kunt doen. Schuren en schilderen bijvoorbeeld. Op de 
website van de meeste bouwmarkten vind je per klus-
categorie	handige	DIYfilmpjes,	zodat	die	lamp	ophangen,	
dat	vloertje	leggen	of	die	gipsplaten	afwerken	een	fluitje	
van een cent wordt. 

GEREEDSCHAP HUREN 
Klussen vraagt om goed gereedschap. Want goed gereed-
schap is het halve werk. Heb je niet het juiste gereedschap 
voor een klus? Bij de meeste bouwmarkten kun je gereed-
schap huren. Handig, want zo hoef je de dure spullen niet 
zelf te kopen. Maar wat als je per ongeluk het gehuurde 
gereedschap beschadigt? Moet je dan voor de kosten 
opdraaien? 
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SCHADE AAN GEHUURD GEREEDSCHAP 
Schade aan gehuurd gereedschap is verzekerd met de 
Generali Inboedelverzekering. Voorwaarde is wel dat de 
schade in je woning ontstaat. Schade aan de gehuurde 
afkortzaag bijvoorbeeld. In zo’n geval ontvang je een ver-
goeding voor de kosten die volgens de verhuurovereen-
komst voor jouw rekening komen. Houd wel rekening met 
het eigen risico. Dat is € 100,- per schadegebeurtenis. 

Veel bouwmarkten werken met een schadeafkooprege-
ling. Voor een klein percentage van de huurprijs koop je 
dan de meest voorkomende risico’s af.

KLUS UITBESTEDEN
Toch zijn er klussen die je beter kunt uitbesteden. Kies je 
bijvoorbeeld voor een nieuwe achtergevel, openslaande 
deuren of wil je enkel glas vervangen voor isolatieglas? 
Een ervaren vakman inschakelen is dan een must. Hoe 
pak je dat aan? In de volgende paragrafen staan prak-
tische tips, zodat jij de juiste vakman inschakelt. 

KLUSBRIEFING MAKEN 
Het	begint	met	een	goede	klusbriefing.	Hoe	maak	je	die?	
Lisbeth Gruppen van Werkspot vertelt: ‘Het belangrijkste 
is dat je duidelijk bent over de opdracht die je aanbiedt. 
Omschrijf	de	klus	zo	specifiek	mogelijk,	op	die	manier	kan	
de vakman een zo nauwkeurig mogelijke richtprijs geven. 
Denk hierbij aan de periode wanneer de klus uitgevoerd 
moet worden, afmetingen, type woning, de omschrijving 
van de gewenste materiaalsoort, het aantal vierkante 
meters, de ondergrond en andere zaken die van belang 
zijn bij de uitvoering van de opdracht. Ook het toevoegen 
van foto’s helpt de vakman een goed beeld te krijgen van 
de	klus.’	Daarnaast	heeft	Lisbeth	ook	specifiekere	tips.	

‘Probeer bij de omschrijving van het materiaal of het merk 
zo concreet mogelijk te zijn, zoals een nieuw kozijn of een 
gasgestookte ketel. Geef ook het materiaal van het kozijn 
of het merk van de ketel op, als je jezelf er al in hebt ver-
diept. Leg alles zo veel mogelijk schriftelijk vast, zodat voor 
beide partijen duidelijk is wat jullie zijn overeengekomen. 
Denk hierbij aan voorbereidende werkzaamheden, het 
opruimen van het afval en afspraken over overtollige mate-
rialen. Wees je bewust dat de overeenkomst voor beide 
partijen geldt. Als de overeenkomst eenmaal is gesloten, 
dan kun je niet opeens halverwege de opdracht van ge-
dachten veranderen zonder dat daar kosten tegenover 
staan. Ook voor de leveringsdata is het verstandig alles 
schriftelijk vast te leggen. Op die manier weet iedereen wat 
wanneer geleverd moet worden.‘ 

VAKMAN OF AANNEMER KIEZEN 
Je	hebt	je	klusbriefing	klaar	en	je	hebt	specifiek	omschre
ven wat de klus inhoudt. Hoe vind je die goede vakman of 
aannemer die jouw klus gaat doen? Lisbeth: ‘De meeste 
mensen vinden hun vakman via familie of vrienden. Dit 
heeft alles te maken met vertrouwen: als een goede vriend 
iemand aanraadt, dan ga je ervan uit dat deze vakman 
kwaliteit levert. Toch blijkt dat steeds meer mensen hun 
vakman online vinden, vooral vanwege het gemak en de 
mogelijkheid om verschillende vakmannen met elkaar te 
vergelijken op basis van reviews. 

Internet biedt transparantie in vele opzichten: prijs, kwali-
teit en beschikbaarheid, wat zowel voordeel biedt voor de 
vakman als voor de consument. Op een website zoals 
Werkspot reageren vakmannen alleen op klussen op het 
moment dat ze tijd hebben om de klus op te pakken. Dit is 
handig voor jou, want zo hoef jij niet maanden te wachten 
totdat de vakman tijd heeft. 
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OFFERTES VERGELIJKEN 
Nadat je een aantal vakmensen hebt geselecteerd, deel 
je	de	briefing	en	vraag	je	offertes	bij	de	vakmannen	op.	
Waar let je op bij het vergelijken van offertes? Tips en 
trucs: beoordeel offertes op prijsindicatie, referenties en 
garantie voorwaarden.’ 

Prijsindicatie
Lisbeth: ‘Vergelijk alle voorstellen en de prijsindicaties. 
Op die manier krijg je goed inzicht in de richtprijzen en 
kun je een weloverwogen keuze maken. Houd wel in je 
achterhoofd dat een richtprijs geen garantiebod is, maar 
een	prijsindicatie.	Zorg	daarom	altijd	dat	je	de	definitieve	
afspraken over de prijs op papier krijgt. Als je meerdere 
voorstellen	interessant	vindt,	raden	we	je	aan	om	het	profiel	
van de vakman goed te bekijken. Wat is zijn specialisme?’

Referenties
‘Controleer ook altijd de referenties van een vakman om er 
zeker van te zijn dat hij vergelijkbare werkzaamheden eer-
der heeft uitgevoerd op een niveau dat door jou gewenst 
is. Wanneer je van plan bent een grote verbouwing of 
opdracht uit te laten voeren, is het zeker de moeite waard 
om minimaal 2 vakmannen uit te nodigen, zodat ze echt 
een goed beeld hebben van de uit te voeren werkzaamhe-
den en zij jou zo nauwkeurig mogelijk kunnen informeren 
over de verwachte kosten en planning.’ 

Garantievoorwaarden 
‘Wees er zeker van dat jouw vakman goed is verzekerd. 
Een goede vakman heeft een (bedrijfs)aansprakelijkheids-
verzekering die eventuele schade aan eigendommen van 
jou of je buren dekt. Check dit bij je vakman. Zorg er ook 
voor dat je garantie op het geleverde werk en de materialen 
krijgt.	Specificeer	ook	voor	hoeveel	jaar	deze	garantie	geldt	
en voor welke materialen. Houd er rekening mee dat de 
garantie kan vervallen als kan worden aangetoond dat je 
te weinig onderhoud hebt gepleegd. Bijvoorbeeld als je na 
de plaatsing de kozijnen niet meer hebt geschilderd en je 
te maken krijgt met houtrot. Als je vakman niet uit de buurt 
komt, vraag dan hoe hij kleine aanpassingen achteraf wil 
regelen.’ 

DIT MAAKT JE HUIS MEER WAARD  
Er zijn er 2 soorten klussen. Klussen die je wooncomfort 
vergroten en klussen die je huis meer waard maken. Die je 
dus euro’s opleveren. Nieuwsgierig naar die laatste cate-
gorie? Deze klussen maken je huis meer waard:

Huis isoleren
Lisbeth: ‘De juiste isolatie van je huis is een goede en 
milieuvriendelijke manier om je huis meer waard te maken. 
Een goed geïsoleerd huis levert lagere energiekosten op. 
Zeker nu een energielabel verplicht is, raden we mensen 
aan hier goed naar te kijken. Een energielabel laat zien 
hoe energiezuinig een woning is. Huiseigenaren zijn ver-
plicht	bij	verkoop	of	verhuur	van	de	woning	een	(definitief)	
energielabel aan de koper of huurder te geven.’ 

Energielabel
‘Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig 
energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een 
A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen 
krijgen een G-label. Op het energielabel staat ook welke 
energiebesparende maatregelen in de woning mogelijk 
zijn. Denk aan dubbel glas plaatsen of dakisolatie.’

Subsidie
‘Sinds september 2016 geldt er een subsidieregeling. Met 
deze regeling wil de overheid isolatieklussen en energie-
besparende maatregelen stimuleren. Voorwaarde is wel 
dat er minstens 2 verschillende soorten isolatie van vol-
doende omvang toegepast worden: isolatie van dak, gevel, 
vloer/bodem of spouwmuur of het aanbrengen van hoog-
rendementsglas.’

Oppervlakte vergroten
Naast je huis isoleren, werkt ook het vergroten van de 
woonoppervlakte en de woninginhoud waarde vermeer-
derend. Uitbouwen dus. Maar denk ook aan het plaatsen 
van een dakopbouw of dakkapel en een vlizotrap vervan-
gen voor een vaste trap naar zolder. 

REGELGEVING VERBOUWEN 
Of je nu kiest voor een dakkapel voor meer ruimte, een 
zolderraam voor meer licht of het plaatsen van een nieuwe 
schutting, houd er rekening mee dat je in een aantal geval-
len een vergunning moet aanvragen voor een verbouwing. 
Via Vergunningscheck ontdek je heel eenvoudig of je 
inderdaad een vergunning nodig hebt. 
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‘De juiste isolatie van je huis is een goede 
  en milieuvriendelijke manier om je huis 
 meer waard te maken’.
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7 Onderhoud
Je woning onderhouden is noodzakelijk. Hoewel het 
misschien voelt als een kostenpost, kan onderhoud je 
ook veel opleveren. 

Onderhoud loont dus. Maar waarom? Dit zijn de 2 redenen:
• Schade aan je woning als gevolg van achterstallig onder-

houd is niet verzekerd. Je ontvangt dan geen schade-
vergoeding

• Veel potentiële kopers willen een huis dat ‘klusklaar’ is 
en zijn bereid om daar (iets) meer voor te betalen 

HUIS INBRAAKPROOF MAKEN 
Natuurlijk wil je inbrekers buiten de deur houden en je 
spullen veilig stellen. Hoe? Maak je huis inbraakproof met 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Je verkleint de inbraak-
kans dan met 90%. 

Doe je voordeel met deze preventietips: 
• Sluit ramen en deuren als je weggaat
• Doe de deur op slot als je naar een andere verdieping 

gaat 
• Hang buitenverlichting op, bij voorkeur met een bewe-

gingssensor
• Maak een afspraak met je buren om op elkaars huis te 

letten
• ‘Verstop’ geen sleutels buiten
• Leg waardevolle spullen en sleutels uit het zicht
• Laat verlichting aan en zet een glas drinken op tafel als 

je weggaat
• Hang nooit een briefje voor de postbode aan de deur: 

‘Ik ben even weg en om X uur weer thuis’
• Zorg voor goede sloten en als het even kan ook een 

alarminstallatie

Nieuwsgierig of jouw huis voldoet aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen? Laat je woning inspecteren door een expert. 

Goed om te weten: heeft jouw woning het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, dan ontvang je bij Generali 15% korting op 
de verzekeringspremie van je Inboedelverzekering. 
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ELEKTRA
Koop je een wat ouder huis, dan kan het zijn dat je te 
maken krijgt met oude en soms zelfs en brandgevaarlijke 
elektrische installatie. De elektrische installatie vervangen 
kan raadzaam zijn als deze niet meer voldoet aan de 
huidige eisen. Bijkomend voordeel: je hebt dan niet alleen 
een velligere installatie, ook een uitgebreidere. Handig 
voor	die	fijne	gadgets	zoals	domotica,	maar	ook	voor	de	
wasmachine en droger die met een uitgebreidere groepen-
kast prima tegelijk aan kunnen. Zeker zijn van een veilige 
elektrische installatie? 

Michel Wijbrands, inhoudsdeskundige bij UNETO-VNI ver-
telt dat er in basis 3 risico’s zijn waarmee je bij een woning 
rekening moet houden. 

Dit zijn ze:
1.  Overbelasting van de elektrische installatie
2.  Kortsluiting
3.  Elektrocutiegevaar 

Overbelasting
Bij een overbelasting van de installatie wordt er te veel 
stroom door te veel apparaten gevraagd die tegelijk aan 
staan. Michel Wijbrands: ‘Overbelasting is erg gevaarlijk. 
Je ziet dat nog weleens in oudere woningen, waar vanwe-
ge te weinig stopcontacten er stekkerblok op stekkerblok 
wordt doorgelust. Doordat de kabels te warm worden en 
smelten, kan er brand ontstaan. Overbelasting herken je 
bijvoorbeeld aan verkleuring van de onderdelen van de 
elektrische installatie. Zoals in de meterkast of bij de stop-
contacten. Bruine verkleuring is vaak een indicatie dat er 
iets mis is. Een voorbode van brand. Overbelasting voor-
komen? Zorg dat er niet meer dan 3600 watt per groep is 
aangesloten. Een wasmachine gebruikt gemiddeld 3000 
watt. Wil je dat de wasmachine en droger gelijk kunnen 
draaien? Sluit ze dan op aparte groepen aan. Heb je on-
voldoende groepen in je meterkast voor alle elektrische 
apparaten? Laat dan een erkend installateur extra groepen 
aanleggen.’

Kortsluiting
‘Kortsluiting kan ontstaan door een fout in de technische 
installatie of door een defect in een apparaat. Door een 
beschadiging van de isolatie van draden kunnen 2 gelei-
ders met elkaar in contact komen en kortsluiting veroor-
zaken.	Bij	kortsluiting	neemt	de	stroomsterkte	flink	toe	
en wordt de bedrading heel warm, waardoor brand kan 
ontstaan. Advies: koop je een huis, laat je elektrische 
installatie dan door een vakman controleren. Deze kan 
door metingen dergelijke problemen vroegtijdig achter-
halen.’

Elektrocutiegevaar
‘Door een fout in de installatie kan elektrocutie van mens 
of dier ontstaan. Elektriciteit kun je niet zien of ruiken, 
maar kan wel levensgevaarlijk zijn. Zelfs lage stroomsterkte 
door het lichaam kan al blijvende schade aan je spieren 
veroorzaken. Voorkomen dat de stroom door je lichaam 
gaat? Zorg dat de installatie aan de veiligheidseisen vol-
doet en niet beschadigd is. Je kunt het laten checken door 
een installateur. Zo is bijvoorbeeld een goede aarding nodig 
om de aardlekschakelaar te activeren. Deze aardlekscha-
kelaar zorgt dat bij een fout de stroom wordt afgeschakeld 
en elektrocutiegevaar wordt weggenomen. Gaat de aard-
lekschakelaar eruit, zoek dan eerst naar de oorzaak voor-
dat je de aardlekschakelaar weer inschakelt.’ 

Naast deze 3 tips heeft UNETO-VNI nog een aantal tips 
die je zelf heel praktisch kunt toepassen om de risico’s 
op brand door elektriciteit te voorkomen.
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Test de aardlekschakelaar 
‘Test 2 keer per jaar de aardlekschakelaar. Als je de test-
knop van de aardlekschakelaar indrukt, valt de elektrische 
spanning weg. Tip: test de aardlekschakelaar bij het ingaan 
van de zomertijd en wintertijd. Het moment waarop je de 
klokken verzet. Druk de testknop van de aardlekschake-
laar(s) kort in. De aardlekschakelaar moet nu uitgaan. 
Gebeurt dat niet of hoor je een vreemd geluid, schakel 
dan een specialist in. Schakel na een minuut de aardlek-
schakelaar weer in. Doe dit 2 keer per jaar om regelmatig 
te testen of de aardlekschakelaar goed functioneert.’ 

Maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar
‘Hoe meer luxe en comfort (of gadgets en domotica), hoe 
meer groepen je in je meterkast nodig hebt. Hoeveel groe-
pen je nodig hebt, hangt af van de hoeveelheid elektriciteit 
die je verbruikt. Heb je bijvoorbeeld een elektrische auto 
of een keuken die is uitgerust met een elektrische kook-
plaat,	ingebouwde	koffiemachine,	vaatwasser,	oven	en	
magnetron? Dan heb je meer groepen nodig dan wanneer 
je op gas kookt en verder alleen een oven en vaatwasser 
hebt. Hoeveel groepen je ook nodig hebt, onthoudt deze 
ezelsbrug: maximaal 4 groepen in je meterkast per aard-
lekschakelaar. Koop je een huis met 10 en groepen en 2 
aardlekschakelaars, dan weet je dat er iets aan de elek-
trische installatie moet gebeuren.’

Oude bedrading
‘Koop je een huis met oude draden (rubber met katoen 
omvlochten), dan hoef je niet direct in paniek te raken. 
De bedrading heeft het immers jaren gedaan en kan vaak 
nog prima functioneren. Belangrijk is om de bedrading wel 
te testen op isolatieweerstand, om zo kortsluiting te voor-
komen. Ook is het belangrijk om te weten dat er vroeger 
andere kleuren werden gebruikt. Kies je ervoor de elek-
trische installatie uit te breiden, bijvoorbeeld vanwege een 
aanbouw of aanpassingen in de keuken? Dan is het een 
must de oude draden te verbinden met de juiste nieuwe 
kleuren en de oude draden juist te markeren.  Anders wordt 
de installatie onoverzichtelijk en dat kan tot  gevaarlijke 
situa ties leiden bij een storing of aanpassing in de toekomst.

Oude en nieuwe draden verbinden

Kleur oude bedrading Kleur nieuwe bedrading

Groen Bruin

Rood Blauw

Grijs Groen-geel

Kijk voor meer tips op www.energieveilig.nl. 
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SCHILDEREN 
Achterstallig onderhoud voorkomen? Stroop je mouwen 
op en ga aan de slag. Voorkomen dat het houtwerk, zoals 
kozijnen en deuren, rot? Een goede bescherming is een 
belangrijk. Schilderen dus. John Kersemakers van Vereni-
ging Eigen Huis geeft tips. 

SCHILDERWERK INSPECTEREN 
‘Onderhoud begint met signaleren. Kijk het schilderwerk 
elk voorjaar en najaar na op kritieke punten. Kijk naar de 
onderhoudsgevoelige plekken: die vind je bij overgangen 
tussen liggend en staand houtwerk, onderkanten van hout 
en multiplex, houtverbindingen, onvoldoende omtrekspeling 
van ramen en deuren en de glasafdichting. Schilderwerk 
is aan onderhoud toe als de verf poedert, onvoldoende 
hecht of als de verf barsten heeft tot op de ondergrond.’ 

STAPPENPLAN VOOR GOED SCHILDERWERK 
‘Wil je buiten verzekerd zijn van goed schilderwerk? Volg 
dit stappenplan: 
• Maak het oppervlak schoon met een goede ontvetter. 

Op deze manier verwijder je vuil en vet van de onder-
grond 

• Verwijder losse en gebladderde verfdelen met een 
krabber.	Bij	hardnekkige	verflagen	is	het	verhitten	van	
de lagen met bijvoorbeeld een verfföhn noodzakelijk 
om ze te los te laten komen 

• Schuren. Het hout schuren is cruciaal om een goede 
hechting te krijgen. Kies schuurpapier met korrelgrootte 
80	voor	de	grove	stukken.	Als	de	verflagen	nog	mooi	
zijn,	kies	dan	voor	korrelgrootte	180	of	fijner	

• Grondverf. Breng op de kale delen een laag grondverf 
aan. Schuur na de droogperiode de ondergrond licht op 

• Breng tot slot de uiteindelijke laklaag aan 
• Soms is een extra laklaag noodzakelijk. Dan eerst licht 

opschuren. De regel is dat er minimaal 3 lagen verf op het 
kale hout moet zitten’

SCHILDERWERK UITBESTEDEN
‘Overweeg je het buitenschilderwerk uit te besteden aan 
een vakman? Stel jezelf de volgende vragen:
• Is de schilder aangesloten bij een branchevereniging 

zoals Onderhoud NL? 
• Weet je welk merk en type verf de vakman gebruikt?
• Heb je duidelijk afspraken over de kleur gemaakt?
• Heeft de schilder omschreven hoeveel lagen verf hij 

aanbrengt? 
• Is er een duidelijk werkomschrijving, zoals het reinigen 

en schuren voor het schilderwerk?
• Heeft de schilder uitgelegd hoe hij het hout voorbewerkt? 

Wel of niet plamuren? Naden afdichten? Wordt bij de be-
glazing de beglazingskit vervangen?

• Heeft de schilder houtrotherstel in de prijs opgenomen?’

ZO VAAK SCHILDEREN 
‘Over het algemeen gaat het buitenschilderwerk van de 
kozijnen tussen de 3 tot 5 jaar mee, afhankelijk van de 
ligging, locatie, weersinvloeden, het soort hout en kwaliteit 
van de verf.

De exacte levensduur van buitenschilderwerk verschilt per 
woning. Het buitenschilderwerk is aan vernieuwing toe als:
• Het schilderwerk blaasjes of scheurtjes vertoont
• De verf poedert of loslaat
• Andere beschadigingen aanwezig zijn zoals houtrot
• Het buitenschilderwerk extreem is verkleurd’
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WEERSOMSTANDIGHEDEN
‘Bij buitenschilderwerk krijg je te maken met allerlei weers-
omstandigheden. Niet elke periode is even gunstig om te 
schilderen. Is het te koud, dan heeft de verf lang nodig om 
te drogen. Bij warme temperaturen droogt de verf misschien 
te snel, waardoor het streperig wordt. De beste periode om 
het buitenschilderwerk uit te voeren ligt tussen april en 
oktober. In deze periode zijn de temperatuur en luchtvoch-
tigheid ideaal voor het buitenschilderwerk. De meest ideale 
temperatuur ligt tussen de 10 en 25 graden en de maximale 
luchtvochtigheid op 75%.’ 

SCHILDERWERK EN OMGEVING
Direct aan de kust en in industriële gebieden heeft het 
schilderwerk een kortere levensduur. De inwerking van 
zout en chemicaliën tast de levensduur van de verf aan. 
Daarnaast zijn niet alle kleuren even goed bestand tegen 
de inwerking van weer en wind. Denk hierbij aan brand-
weerrood of signaalgeel.

AANTAL LAGEN 
‘Het is aan te raden om bij liggende onderdelen van bij-
voorbeeld	de	kozijnen	een	extra	verflaag	aan	te	brengen.	
Het schilderwerk is op deze punten kwetsbaarder. Dit 
komt doordat de liggende onderdelen meer regen en zon 
vangen.’

DE JUISTE KWAST 
‘Voor de kwast is er keuze uit een ronde of platte kwast. 
Dit is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wat vind jij 
fijner	schilderen?	Let	bij	het	kiezen	van	de	juiste	kwast	
wel op dat de kwastmaat past bij het oppervlak dat je 
gaat schilderen.’ 

Er zijn verschillende soorten verf. Hieronder lees je meer 
over de soorten verf en hun eigenschappen.

SOORTEN VERF 
‘Alkydverf wordt vooral gebruikt voor het buitenschilder-
werk om deuren en kozijnen te beschermen. Alkydverf is 
sterker	en	dekt	beter,	waardoor	minder	verflagen	nood-
zakelijk zijn. Een nadeel is dat lichtere kleurtinten in de loop 
der tijd iets donkerder worden. Deze verf kun je verdunnen 
met terpentine.’ 

‘Acrylverf wordt vooral gebruikt voor het schilderwerk 
binnen en is minder geschikt voor buitenschilderwerk. 
Deze verfsoort is op waterbasis. Wil je de verf verdunnen, 
gebruik dan water. Voor het milieu en de gezondheid 
 binnen is acrylverf beter, omdat er minder oplosmiddelen 
inzitten. Wel heb je voor dezelfde oppervlakte meer acryl-
verf nodig dan alkydverf, omdat de dekking minder goed 
is. Acrylverf droogt sneller en verkleurt minder. 

Naast deze 2 verfsoorten zijn er meer verfvarianten op 
de markt, zoals High Solid verf en Medium Solid verf.’ 

DONKERE KLEUREN GEBRUIKEN 
‘Lichte kleuren zijn voor buitenschilderwerk het meest 
geschikt.	Deze	reflecteren	het	zonlicht,	terwijl	donkere	
kleuren het zonlicht en de warmte juist opnemen. Door-
dat het schilderwerk met donkere kleuren te maken krijgt 
met	meer	temperatuurwisselingen,	kan	de	verflaag	sneller	
krimpen of uitzetten. Daardoor kan er eerder schade aan 
het schilderwerk ontstaan.’

HOUTROT HERKENNEN 
‘Houtrot ontstaat bij een houtvochtgehalte van meer dan 
21% en een temperatuur hoger dan 18 graden Celsius. 
Dit zijn de ideale omstandigheden voor schimmelaan-
tasting, dat voorafgaat aan houtrot. Met een houtvocht-
meter is het percentage te meten. De hoge houtvochtigheid 
wordt vaak veroorzaakt door onzorgvuldige bouwkundige 
details en onvoldoende bescherming van het hout. Bij 
houtrot wordt hout donkerder, zachter en verliest op termijn 
zijn samenhang. In een vergevorderd stadium van aan-
tasting is het hout bruin tot donkerbruin van kleur en ver-
toont het oppervlak scheuren in zowel de lengte- als in 
de breedterichting.’ 

WAAROP LETTEN BIJ SCHUREN
‘Het belangrijkste is om niet te grof schuurpapier te ge-
bruiken. Schuurpapier heeft verschillende korrelgroottes. 
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Gebruik bij kaal hout korrelgrootte 80, op grondverf korrel-
grootte 180 en bij het voorlakken korrelgrootte 220-240. 
Tegenwoordig wordt in plaats van schuren gesproken over 
matteren. Matteren betekent licht opschuren.’

 DRUIPERS, BLAASJES EN RIMPELS VOORKOMEN 
‘Tranen, druppels, zakkers of druipers op de verf worden 
veroorzaakt	door	het	aanbrengen	van	te	dikke	verflagen	
of door het niet goed verdelen van deze lagen. Wil je 
zakkers voorkomen? Zorg dat je de verf goed verdeelt en 
dat de lagen niet te dik zijn. Tip: strijk de aangebrachte 
verf eerst horizontaal uit en vervolgens verticaal. Zo ont-
staat een mooie vloeiing.’ 

‘Het	rimpelen	van	verflagen	treedt	op	als	het	onderste	
gedeelte van de verf nog niet helemaal is gedroogd. De 
bovenste,	al	droge	verflaag	vertoont	dan	rimpels.	Rimpelen	
is	vaak	het	gevolg	van	een	te	dik	aangebrachte	verflaag.	
Schilderen terwijl de grondlaag nog niet droog is, veroor-
zaakt ook rimpels.’

DEUR SCHILDEREN: ROLLER OF KWAST
‘Voor kleine vlakken en langs de randen van grote vlakken 
kun je het beste een kwast gebruiken. Grote vlakken werk 
je met een roller snel, eenvoudig en strak af.’ 

BINNEN SCHILDEREN 
‘Binnen schilderen is minder vaak nodig. Houtwerk in een 
huis, zoals deuren en kozijnen, wordt gemiddeld eens in 
de 7 jaar opnieuw geschilderd. Houtwerk dat intensiever 
wordt gebruikt, heeft eerder nieuw onderhoud nodig. Een 
geschilderde trap bijvoorbeeld.’

TRAP SCHILDEREN 
‘Gebruik bij het verven van de trap een slijtvaste verf. Bij 
voorkeur een coating met 2 componenten, die bestaat uit 
een verharder en een basiscoating. De verharder zorgt 
voor een harde toplaag en beschermt de trap tegen slijtage. 
Kies je voor acrylverf, lak de treden dan ter bescherming 
af met een transparante parketlak. 

VERSCHILLENDE VERFSOORTEN GEBRUIKEN 
Acrylverf kun je, na goed schuren, aanbrengen over 
alkyd verf. Maar andersom wordt het wat moeilijker. Als er 
acryl verf is gebruikt, moet je dus eigenlijk altijd acrylverf 
gebruiken. Wil je terug naar een terpentine-verdunbare 
alkydverf? Verwijder dan de hele acryllaag. Watergedragen 
acrylverf wordt voor buitenschilderwerk bijna nooit toege-
past.

Meer informatie over onderhoud en de kosten daarvan 
lees je op de website van Vereniging Eigen Huis.
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8 Tuin 
Een stukje groen, een plekje waar je buiten heerlijk 
kunt vertoeven. Bijvoorbeeld om te genieten van een 
barbecue met vrienden. Hoort er bij je nieuwe huis 
een tuin? Leef je uit! De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Word jij blij van een flink terras of juist van gras, 
 reserveer je een stukje van je tuin voor een moestuin 
of kies je liever voor een vijver? Wij vroegen GroenRijk 
naar tuintips. Zo kun je met en zonder groene vingers 
zelf aan de slag in je nieuwe tuin. 

GAZON AANLEGGEN  
Wil jij een strak gazon in je tuin? Graszoden kun je het 
hele jaar door leggen, behalve bij vorst. Gras zaaien, kan 
natuurlijk ook. Wil je zomers genieten van je gras, zaai 
dan in het voorjaar vanaf half april tot eind mei. Ook in 
het najaar kun je prima zaaien. Als de graszoden of de 
zaadjes het gewenste resultaat hebben opgeleverd, die 
fijne	grasmat,	begint	het	onderhoud.	

4 ULTIEME TIPS VOOR EEN STRAK GAZON
Hanteer het volgende stappenplan en geniet van een mooi 
groen gazon in je tuin: 

1.  Verticuteren: dit betekent het mos en de viltlaag verwij-
deren en de bodem beluchten. Dat doe je heel eenvou-
dig met een verticuteerhark. Verticuteren draagt bij aan 
een rijk bodemleven voor een goede groei van het gras

2.  Kale plekken in je gazon? De oplossing: inzaaien. Doe 
dat als het een aantal dagen 10 graden Celsius of war-
mer is geweest. Zorg voor een vochtige bodem totdat 
het zaad ontkiemd is

3.  Kalk strooien: een goede bodem is een must als je een 
mooi gazon wilt. Gras groeit dan beter. Kalk heeft een 
positieve werking op de zuurgraad van de bodem

4.  Bemesten: mest stimuleert het bodemleven en draagt 
bij aan een goede bodemstructuur. Regelmatig bemes-
ten zorgt voor gezonde groei en een mooie grasmat

VERGUNNING NODIG 
Overweeg je een vijver aan te leggen, een kippenren, 
tuinhuisje of een prieel te plaatsen? Hoe zit dat met de 
wet- en regelgeving. Heb je in deze gevallen een vergun-
ning nodig? Paula van GroenRijk vertelt: 
• ‘Voor een kippenren heb je geen vergunning nodig
• Een vijver die slechts bestaat uit een gat in de grond met 

vijverfolie wordt niet gezien als bouwwerk en valt daar-
door nooit onder de bouwregelgeving. Voor alle soorten 
vijvers kan wel een omgevingsvergunning nodig zijn voor 
het uitvoeren van het werk. Vraag dit na bij de gemeente

• Een prieel en een tuinhuisje zijn bouwwerken voorzien 
van een dak en worden daarom gezien als bijbehorend 
bouwwerk. Of je een vergunning nodig hebt, hangt af 
van de afmetingen van het prieel of het tuinhuisje. Je 
checkt dit heel eenvoudig via Omgevingsloket online’

 IN 10 STAPPEN EEN VRUCHTBARE MOESTUIN 
Houd jij van gezond eten, wil je graag je eigen groenten 
verbouwen en word jij gelukkig van langzaam rijpende 
tomaten in je eigen tuin? Tip: reserveer een plekje in je 
tuin voor een moestuin. Dat hoeft geen grote oppervlakte 
te zijn. Op slechts 1 vierkante meter kun je verschillende 
groenten en fruit verbouwen. Wil jij een vruchtbare moes-
tuin? 

Doe je voordeel met deze 10 tips:
1. Plek: kies de juiste plek. Komt je moestuin in de volle 

grond of gebruik je een bak van een vierkante meter 
met daarop een raster met vakjes van ongeveer 30 bij 
30 centimeter? Wat je ook kiest, ga voor een zonnige 
plek in je tuin waar de plantjes ten minste 6 uur worden 
gevoed met zonlicht

2.  Zorg voor een goede bodemcultuur, dus een grond die 
rijk is aan voedingsstoffen en een goede cultuur heeft. 
Het meeste leven bevindt zich in de eerste 10 centi-
meter in de bodem. Voeg daarom na het omspitten altijd 
compost of mest toe voor voldoende voedingsstoffen

3.  Zaai op het juiste moment: op de verpakking van de 
zaadjes staat in welke maanden je kunt zaaien. Houd 
je aan die maanden als je voor een goede oogst gaat. 
Bij sommige groenten is het verstandig al in het vroege 
voorjaar in kweekbakjes te zaaien. Tomaten bijvoor-
beeld. De kweekbakjes zet je binnen op een warme 
plek. De gekiemde plantjes plant je later in het voor-
jaar in je moestuin

4.  Zaai op de goede manier: volg de aanwijzingen op het 
zakje op. Zoals de goede onderlinge afstand en de 
juiste diepte voor het zaaien

5.  Water: geef voldoende water. Zorg dat de grond vochtig 
blijft. Uitdroging en onregelmatig water geven zorgen 
voor een kleinere oogst

6.  Bemest regelmatig: elke 6 tot 8 weken de grond voeden 
met mest of compost houdt de voedingsstoffen in de 
bodem op pijl. Een vruchtbare grond is de sleutel voor 
een goede oogst

7.  Mulchen: dit betekent een laag organisch materiaal 
aanbrengen rondom de wortels van de planten. Het 
houdt de grond koel, er groeit minder onkruid en de 
grond blijft vochtiger

8.  Verwijder onkruid: zo hebben je planten meer zonlicht, 
voeding en vocht

9.  Oogst regelmatig: onvoldoende oogsten kan de totale 
oogst belemmeren. De plant stopt dan met ontwikkelen. 
Om de paar dagen oogsten dus 

10. Bestrijd ongedierte: controleer je planten regelmatig op 
ongedierte. Er zijn talloze natuurlijke manieren om ze te 
bestrijden.	Last	van	slakken?	Ze	houden	niet	van	koffie-
prut.	Je	verjaagt	ze	door	wat	koffieprut	in	een	ring	om	
elke plant te strooien. 
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TUIN OPVROLIJKEN 
Zin in een vrolijke tuin vol mooie bloeiers? Met de volgende 
tips vrolijk je niet alleen je tuin op, de tips zijn ook budget-
proof. 

Bollen 
Bollen planten is een eenvoudige manier en goedkope 
manier om je tuin op te vrolijken. 

Tips van Paula van GroenRijk:
• ‘Plant voorjaarsbloeiers in oktober en november
• Zomerbloeiers plant je in april in de tuin. Je kunt ze ook 

eerder in potten planten, zodat je de potten vorstvrij 
weg kan zetten’

Violen
‘Ook violen vrolijken je tuin snel op. Goed nieuws: ze 
kunnen tegen vorst. Zo heb je in de winter toch wat kleur 
in je tuin. Violen planten kan vanaf september tot maart.’ 

Eenjarige bloeiers
‘In het voorjaar is er een ruim aanbod van eenjarige plan-
ten’, vertelt Paula. ‘Plant na ijsheiligen. Dat is de uiterste 
datum met kans op vorst. IJsheiligen heeft geen vaste 
datum, maar valt altijd begin mei.’  

SNOEIEN 
‘Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het snoeien 
van planten en struiken. Want, wat snoei je wanneer? 

Ga voorbereid aan de slag met deze basisregels: 
1.  Goed snoeien begint met goed en scherp gereedschap. 

Een botte snoeischaar zorgt voor rafels rond de snoei-
wond. Gevolg: grotere kans op aantasting van bijvoor-
beeld schimmels

2.  Kijk voordat je gaat snoeien welke takken je weg wilt 
halen. Het is belangrijk dat de structuur van de struik 
of de boom goed in balans blijft

3.  Knip oude takken van heesters zo diep mogelijk terug
4.  Snoei net boven een plaats waar een jonge scheut 

naar buiten gericht is. Zo kan de scheut verder groeien 
en blijft de structuur van de struik open

5.  Haal over elkaar groeiende takken weg
6.  Snoei niet als het vriest 
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9 Verlichting
Dat ene leeshoekje, de keuken, de eettafel en de zit
hoek: elke plek vraagt om een ander licht. Moet het 
functioneel of sfeervol zijn en wil je het licht kunnen 
dimmen of vind je dat niet nodig? Antwoorden op deze 
vragen krijg je als een verlichtingsplan opstelt. Zo weet 
je precies welk licht je op welke plek nodig hebt.

LICHTPLAN MAKEN 
Een lichtplan maken is niet moeilijk. Het is een kwestie van 
doen. 

Aan de slag dus: 
1. Maak een plattegrond van de kamer en teken de 

meubels, nissen en hoekjes in
2.  Bepaal de functies per plek. Concreet: wat wil je waar 

doen? Waar lees je, waar werk je, waar ontspan je, 
waar kook je etc. 

3.  Geef per plek aan welk soort licht wenselijk is: functio-
neel licht of sfeervol licht. Geef ook aan of je het licht 
moet kunnen dimmen. Je kunt dit bijvoorbeeld aange-
ven met gekleurde cirkels. Een rode cirkel is sfeervol 
licht (in het nisje), een gele cirkel functioneel licht (die 
leeslamp naast de bank) en een groene cirkel is licht 
dat dimbaar is (boven de eettafel bijvoorbeeld). Maak 
een duidelijke legenda

4.  Bepaal vervolgens de soort lampen. Kies je voor spotjes 
boven de eettafel of die lamp met dat gave effect? 
Schrijf concreet per plek op wat voor lamp wenselijk is. 
Je kunt ook met het lichtplan naar de winkel gaan, op 
zoek naar die lampen die perfect bij jouw interieur en 
de sfeer in huis passen
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10 Gas, licht en water
Nu je de sleutel op zak hebt en de woning echt van jou 
is, wil je waarschijnlijk snel aan de slag om van het 
huis een thuis te maken. Nog voordat je voor het eerst 
de sleutel in het slot doet, is gas, water en licht regelen 
belangrijk. Want zonder stroom, energie en water kun 
je niet klussen. Pricewise geeft tips voor het regelen 
van gas en licht. Ook lees je hoe eenvoudig het regelen 
van water is. 

ENERGIELEVERANCIER KIEZEN
‘Er zijn verschillende manieren waarop je een energie-
leverancier kunt kiezen’, vertelt Rutger van Beek van 
Pricewise. Dit kan via:
• De leverancier
• Een collectief
• Een prijsvergelijker

VOORWAARDEN CONTRACT
Ga voor jezelf na welke voorwaarden voor jou belangrijk 
zijn. Wil je:
• Lange looptijd of juist niet
• Groene stroom, grijze stroom of misschien zelfs ook 

groen gecompenseerd gas
• De laagste prijs
• Beslist bij die ene energieleverancier

OVERSTAPPEN 
Heb je al een energiecontract, bijvoorbeeld omdat je nu 
huurt? Doe je voordeel met deze tips: 
• Loopt je huidige contract binnen 2 maanden af? Dan 

doe je er verstandig aan om alvast een nieuw contract 
aan te vragen, vanwege de opzegtermijn op je huidige 
contract

• Loopt je contract nog langer dan 6 maanden? Wacht 
dan even met het aanvragen van een nieuw contract. 
Zo kun je eventuele opzegboetes voorkomen. Een opzeg-
boete brengt een energieleverancier in rekening wanneer 
je het contract te vroeg verbreekt. Ondanks een opzeg-
boete is het mogelijk dat je goedkoper uit bent door over 
te stappen. Wil je weten of een nieuw energiecontract 
voor jou lonend is? Neem dan contact op met een 
 medewerker van een energievergelijkingssite of energie-
collectief voor advies op maat over jouw situatie

• Vul op een onafhankelijke energievergelijkingssite zoals 
Pricewise je verbruiksgegevens in en vergelijk gemak-

kelijk alle energiecontracten. Het goedkoopste contract 
komt altijd bovenaan te staan. Bij een overstap zegt de 
nieuwe energieleverancier het energiecontract op bij 
jouw huidige energieleverancier

• Je kunt ook overstappen naar een energiecollectief. Er 
zijn verschillende aanbieders van collectieven in Neder-
land. De Consumentenbond bijvoorbeeld. Na de inschrij-
ving, ontvang je een vrijblijvend aanbod. Dit gebeurt zo-
dra bekend is wie het beste aanbod heeft gedaan via de 
leveranciersveiling. Dit aanbod kun je vervolgens weer 
vergelijken met bijvoorbeeld het voordeligste contract 
van een energievergelijkingssite. Let er wel op dat je de-
zelfde gegevens gebruikt wanneer je de aanbiedingen 
vergelijkt. 

WANNEER ENERGIECONTRACT IN LATEN GAAN 
Rutger: ‘Het is verstandig om het energiecontract in te 
laten gaan op de datum van de sleuteloverdracht. Het ad-
vies is om minimaal 3 weken voordat je de sleutel krijgt 
een energiecontract aan te vragen. Zodoende gaat je 
nieuwe contract gelijk in zodra je stroom en gas wilt gaan 
gebruiken’. 

OVERSTAP BIJ VERHUIZING 
‘Heb je al een energiecontract voor je oude woning en 
besluit je over te stappen van energieleverancier voor je 
nieuwe woning? Het is belangrijk dat je zelf het lopende 
contract opzegt en een nieuw energiecontract aanvraagt 
voor je nieuwe adres. Je kunt er ook voor kiezen om je 
energiecontract mee te verhuizen naar je nieuwe wo-
ning. Let ook hier goed op of je een contract hebt met 
een vaste looptijd of een contract dat direct opzegbaar 
is. Zodra je een contract met een vaste looptijd voortijdig 
verbreekt, kun je een opzegvergoeding krijgen van je le-
verancier en verlies je het recht op eventuele bonussen. 
Een direct opzegbaar contract kun je altijd direct opzeg-
gen. Uiteraard met inachtneming van de opzegtermijn.’ 

STADSVERWARMING 
‘Heeft jouw huis stadsverwarming? Je kunt niet wisselen 
van stadswarmteleverancier. Om die reden hoef je alleen 
een contract bij een stroomleverancier af te sluiten. Let op: 
in sommige gevallen heb je stadswarmte, maar kook je 
wel op gas. In deze situatie dien je wel een contract aan te 
vragen voor stroom en gas.’ 

‘Vraag minimaal 3 weken 
  voordat je de sleutel krijgt 
      een energiecontract aan.’
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CONTRACTVORMEN
Er zijn verschillende contractvormen: 
• Vaste contracten met een looptijd die van te voren vast-

staat, zoals 1, 2 en 3 jaar 
• Direct opzegbare contracten die ieder moment vrij beëin-

digd kunnen worden 

Rutger: ‘De meest gekozen looptijd is 1 of 3 jaar. Een 
contract voor langere periode kan altijd, maar over het 
algemeen is ieder jaar een overstap maken het voordeligst. 
Dit komt door de welkomstkorting en actietarieven die 
energieleveranciers meestal bieden aan nieuwe klanten. 

Let	op:	na	afloop	van	het	energiecontract	ga	je	automa-
tisch een ‘slaperstarief’ betalen. Dit is een hoger tarief dat 
gerekend wordt voor klanten zonder vast contract.’

REGELMATIG WISSELEN VAN LEVERANCIER 
‘Wil je op jaarbasis het voordeligst uit zijn, dan is het ver-
standig om ieder jaar te wisselen van energieleverancier. 
Energieleveranciers bieden nieuwe klanten exclusieve 
kortingen aan, omdat ze je graag willen verwelkomen als 
nieuwe klant. Zodra je contract de einddatum heeft bereikt, 
zal een andere leverancier je vrijwel zeker een goedkoper 
contract kunnen bieden dan de verlenging die automatisch 
ingaat of die je krijgt aangeboden door je huidige leveran-
cier. Bij een andere leverancier ben je immers weer een 
nieuwe klant en krijg je een hogere korting ten opzichte 
van een bestaande klant. Bovendien bieden energieleve-
ranciers via prijsvergelijkingswebsites en collectieven nog 
wel eens exclusieve acties aan.’

CONCLUSIE 
• Het 1-jarige contract met vaste tarieven is voor de 

meeste huishoudens het voordeligst 
• Na het 1-jarige contract is het 3-jarige contract het 

 populairst

WATER REGELEN 
Water	regelen	is	een	fluitje	van	een	cent.	In	elke	regio	is	
namelijk 1 waterbedrijf actief. Verhuis je binnen dezelfde 
regio, geef de adreswijziging dan door aan het betreffende 
waterbedrijf. Tip: doe dit na de sleuteloverdracht, zodat 
je direct de meterstanden van je huurwoning en je nieuwe 
koopwoning kunt doorgeven. Met het doorgeven van de 
meterstanden rondt het waterbedrijf de levering van water 
in je oude huis af. Na een aantal weken ontvang je de eind-
afrekening. Het doorgeven van de meterstand in je nieuwe 
huis is belangrijk om de waterlevering op te starten. 

Verhuis je naar een regio waar een andere aanbieder het 
water levert? Meld je af bij de huidige leverancier en geef 
de meterstand van je huurwoning op het moment van de 
overdracht door. Aanmelden bij de nieuwe aanbieder is 
heel eenvoudig. Zoek uit welke aanbieder in de regio het 
water levert. Meld je aan en geef de meterstand door van 
het moment van de sleuteloverdracht. Bij de ene aanbieder 
kun je tot 7 dagen na de sleuteloverdracht de aanmelding 
regelen en bij de andere aanbieder moet dit zo snel moge-
lijk gebeuren. Check daarom bij jouw aanbieder wat de 
termijn is die voor jou geldt. 
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11 Internet, telefoon en televisie
In je nieuwe huis genieten van de tofste series en 
online de lekkerste recepten vinden om te bereiden 
in je nieuwe keuken? Ongetwijfeld wil je in je nieuwe 
huis internet, tv en mogelijk ook telefonie afsluiten. 
Providercheck adviseert je hoe je dat aanpakt. 

HUIDIG CONTRACT MEENEMEN 
Woon je in een huurwoning en wil je het huidige contract 
voor internet, tv en telefonie meenemen naar je koop-
woning? Dirk van der Kruk van Providercheck vertelt of dat 
kan. ‘In veel gevallen is het meenemen van je contract bij 
een verhuizing geen enkel probleem. Let op: de provider 
checkt vooraf wel of hij dezelfde diensten ook probleem-
loos in je koopwoning kan leveren. Als dit niet kan, dan 
doet de provider je een nieuw aanbod of hij ontbindt het 
contract. Goed om te weten is dat sommige aanbieders 
verhuiskosten betalen. Dit kan oplopen tot € 50,-.’ 

PROVIDER KIEZEN 
Heb je nog geen contract of ga je voor een nieuwe aan-
bieder? Grote kans dat je jezelf afvraagt voor welke aan-
bieder je moet kiezen. Dirk: ‘Er zijn door de jaren heen 
steeds meer providers bijgekomen. Hierdoor kan het rede-
lijk verwarrend zijn voor wie je moet kiezen. Ook al heb je 
goede ervaringen met je provider op het huidige adres, 
houd er rekening mee dat de snelheid en diensten op je 

nieuwe adres tegenvallen. Controleer de snelheid over 
DSL (de telefoonlijn) op je locatie via de postcodecheck 
van Providercheck. De snelheid van de DSL-verbinding 
is namelijk afhankelijk van de afstand van de woning tot 
het verbindingspunt in de straat of de wijk. Op Provider-
Check wordt dit bij elke postcodecheck getoond.’

SNELHEID BEREKENEN 
‘De snelheid die je nodig hebt, bereken je eenvoudig. Maak 
een simpele optelsom van de apparaten die je denkt te 
gebruiken. Deze optelsom geeft het totaal van wat je nodig 
zou hebben als deze apparaten tegelijkertijd gebruikmaken 
van internet. 

Bijvoorbeeld: 
• Computer/laptop: 8 MB (Filmpjes bekijken of gamen)
• Digitale (interactieve) tv: 8-15 MB
•	 Tablet:	4	MB	(Filmpjes	bekijken	op	wifi)
•	 Smartphone:	4	MB	(Filmpjes	bekijken	op	wifi)

Heb je een abonnement met een hogere snelheid dan 
waar de rekensom op uitkomt, dan maak je van extra 
snelheid alleen gebruik bij het downloaden. Bijvoorbeeld 
bij het updaten van games. Kortom, hoe sneller je verbin-
ding is, hoe sneller je bestanden kunt updaten en down-
loaden. 
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OPZEGTERMIJN 
‘Bij alle providers wordt een opzegtermijn gehanteerd van 
1 maand. Deze maand gaat in nadat de huidige looptijd is 
afgelopen. Dit is meestal 12 of 24 maanden. Je kunt hier 
heel eenvoudig achter komen. 1 Telefoontje naar je pro-
vider is meestal genoeg. Zit je nog vast aan het contract 
bij de huidige provider? Dien dan een verhuisverzoek in. 
Kan de provider niet leveren op je nieuwe adres? Dan 
ontbindt je huidige provider het contract.’ 

TIP

Kies je voor Ziggo, dan maakt de 
DSL-snelheid niet uit. Ziggo levert 
namelijk over een eigen coax-lijn. 
Controleer om die reden of er een 
Ziggo-kabel aanwezig is op je nieu-
we adres.
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OVERSTAPPEN 
Dirk: ‘Veel providers bieden een overstapservice. Handig, 
want als je wilt overstappen naar een andere provider hoef 
je bij je huidige provider niet op te zeggen. Je nieuwe pro-
vider zegt namens jou op en zorgt ervoor dat de contrac-
ten naadloos in elkaar overlopen. Hierdoor kom je niet 
zonder internet, tv of bellen te zitten.’ 

ORIËNTEREN EN AFSLUITEN 
‘Idealiter start je uiterlijk 4 weken van te voren met oriën-
teren voor de geschikte provider’, vertelt Dirk. Tot 90 dagen 
van te voren kun je een aanvraag plaatsen. Toch zien wij 
vaak dat mensen op het laatste moment een provider 
zoeken. Let op, want de meeste providers hanteren een 
levertijd van 3 tot 4 weken. Ook zijn er aanbieders die een 
kortere levertijd hanteren. Denk aan KPN, Ziggo, Telfort 
en XS4ALL. Wil je het liefst volledige keuzevrijheid heb-
ben? Dan adviseren wij je minstens 4 weken voor je ver-
huizing te gaan oriënteren.’ 

PAKKET KIEZEN 
Ga je voor een alles-in-een-pakket of voor bijvoorbeeld 
alleen televisie of telefonie? Dirk: ‘Een huistelefoon lijkt 
heel normaal. Maar we gebruiken steeds vaker ons mobiel-
tje. Reden: je betaalt voor de mobiele belminuten, dus die 
wil je gebruiken. In veel gevallen kost de telefoonaansluiting 
niets extra’s. In sommige gevallen is een aanbieding met 
vaste telefonie extra voordelig. Naast de vaste telefoon, 
wordt ook de televisie steeds vaker uit het pakket gelaten. 
Met	de	komst	van	onder	andere	Netflix	kies	je	heel	ge-
makkelijk wat je wanneer kijkt. Ga bij jezelf na of een 
 televisie-abonnement op jouw wensenlijst staat. Bij de 
meeste providers scheelt het € 10,- tot € 15,- euro per 

maand of je wel of geen televisie erbij neemt. De belang-
rijkste uitzondering hierop is Ziggo. Omdat er momenteel 
bij ieder abonnement analoge televisie wordt geleverd, 
heb je al voor € 5,- zeker 70 kanalen op de televisie. Let op 
welk televisiepakket je krijgt. Niet elke provider werkt met 
hetzelfde zenderpakket.’

SERVICE 
Is service belangrijk voor je? Bijvoorbeeld een installatie-
service? Neem dit mee in je oriëntatie naar de juiste 
 provider. Dirk van Providercheck: ‘De meeste providers 
werken met installatiegarantie om zo snel mogelijk ieder-
een aangesloten te krijgen. In de meeste gevallen ontvang 
je een installatiepakket. Lukt het installeren niet, dan komt 
er (gratis) een monteur langs. Uitzondering hierop is 
 momenteel onder andere Tele2. Bij Tele2 betaal je nu 
namelijk zelf de kosten van de monteur. Wil je zelf niet 
eerst aan de slag met het installatiepakket, maar alles gelijk 
laten installeren door een monteur? Bij KPN en XS4ALL 
komt er direct kosteloos een monteur bij je thuis. Ook 
veel glasvezelabonnementen worden gelijk aangesloten 
door een monteur.’

LOONT REGELMATIG SWITCHEN
‘Jaarlijks van provider switchen kan lonen’, legt Dirk uit. 
‘Het is natuurlijk wel de vraag wat voor pakket je nu hebt 
en of je dit ook bij een andere aanbieder voor een goede 
prijs krijgt. Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op 
met een onafhankelijke vergelijker zoals Providercheck. 
Zorg ervoor dat je een maand vooraf gaat oriënteren. Zo 
kun je het ene jaarabonnement naadloos laten overlopen 
in het volgende.’

VERKOCHT
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12 Opruimen 
Verhuizen is hét moment om op te ruimen. Hoogst
waarschijnlijk neem je niet alle spullen mee naar je 
nieuwe huis. Kleding waarop je bent uitgekeken of 
spullen die je niet meer gebruikt? Nu is het moment 
om er afscheid van te nemen. En dat betekent niet dat 
je alles weggooit. Verkopen via Marktplaats of naar de 
kringloop brengen, kan ook. Dan levert het soms nog 
iets op. 

OPRUIMEN VOLGENS GOEROE MARIE KONDO 
De KonMari-methode is een behoorlijk effectieve opruim-
methode, ontwikkeld door de Japanse opruimgoeroe Marie 
Kondo.	Haar	filosofie	is	eigenlijk	heel	eenvoudig:	omring	je	
met bezittingen die jou gelukkig maken. Spullen waar je 
blij van wordt dus. 

VISUALISEER 
Hoe ziet jouw ideale interieur eruit? Wat is voor jou de 
ideale woonomgeving? Visualiseer en onthoud, beschrijf 
of teken wat je ziet. Sla ook het gevoel op dat je hebt bij 
dit beeld. 

DE KONMARIMETHODE TOEPASSEN 
Nu je jouw ideale leefomgeving hebt gevisualiseerd, heb 
je ook gevoeld hoe het is om in die omgeving te zijn. Een 
omgeving die alleen bestaat uit spullen die jou gelukkig 
maken. Tijd voor de volgende stap: spullen wegdoen. Stel 
jezelf hierbij de volgende vragen: ‘Welke spullen maken 
mij gelukkig?’ en’ Van welke spullen word ik blij?’ Alles 
waar je niet blij of gelukkig van wordt, kan weg.

OPRUIMEN IN DE JUISTE VOLGORDE 
Opruimen doe je volgens Marie Kondo in deze volgorde: 
• Kleding
• Boeken
• Papierwerk
• Allerhande spullen, van schrijfgerei tot elektrische 

snoeren
• Spullen met emotionele waarde

Ga je aan de slag? Start met je kleding. Haal eerst alle 
tops, truien en shirts uit je kast. Voel per item wat het met 
je doet. Maakt het je blij of juist niet? Zo ja, dan mag het 
item mee naar je nieuwe huis. Zo niet, dan kan het weg. 
Doe dit vervolgens voor je broeken, rokken, jurken en jas-
sen. De volgende stappen zijn je nachtkleding, sokken, 
schoenen, tassen en accessoires. Stel jezelf bij elke cate-
gorie de vraag: ‘Word ik hier blij van?’ Alleen de spullen 
waar je blij van wordt, houd je.

OPBERGEN 
Je nieuwe huis inrichten, een heerlijke klus. Van het huis 
een thuis maken, omdat je alle spullen waar je blij van wordt 
een plekje geeft. Uitgangspunt: berg de spullen uit dezelf-
de categorie bij elkaar op. Dus alle schoonmaakartikelen 
bij elkaar, kleding bij de kleding, alle boeken samen op een 
plek enzovoorts. 

INPAKKEN 
Heb je alle overbodige spullen opgeruimd? Dan is het nu 
tijd om in te pakken. 

3 Snelle tips:
1.  Schrijf op elke doos de naam van de kamer van het 

nieuwe huis. Dus woonkamer, slaapkamer, werkkamer, 
et cetera. Zo staan de dozen tijdens de verhuizing snel 
in het juiste vertrek

2.  Breekbare spullen in een doos? Geef het aan. Schrijf 
bijvoorbeeld in een opvallende kleur met stift ‘Breek-
baar’ op de doos

3.  Verzamel de belangrijke spullen op 1 plek. Camera’s, 
sleutels, paspoorten en dergelijke doe je allemaal in   
1 tas

VERKOCHT
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13 Verhuizen 
Ongetwijfeld staat er ergens in je agenda een groot 
kruis met daarbij de opmerking: VERHUIZEN. Voordat 
het zover is, komt er veel op je af. Niet alleen de klus
sen in je nieuwe huis, maar ook het vertrekken uit je 
huidige woning. 

ZELF VERHUIZEN OF UITBESTEDEN 
De grote vraag bij verhuizen is: ga je het zelf doen of 
besteed je het uit? De keuze hangt van deze factoren af:
• Tijd
• Geld
• Hulp

Heb je voldoende hulp en tijd, dan kun je verhuizing meestal 
prima zelf doen. Heb je dat niet, dan is uitbesteden voor 
jou de beste keuze. Toch kan dat even spannend zijn, om 
je persoonlijke bezittingen toe te vertrouwen aan iemand 
anders. Hoe kies je het juiste verhuisbedrijf en waar let je 
op bij het aanvragen van offertes? 

VERHUIZING PLANNEN 
Het is belangrijk om de verhuizing goed te plannen. De 
voorbereiding kost behoorlijk wat tijd. Terwijl je in het nieuwe 
huis	misschien	flink	aan	het	klussen	bent,	is	het	belangrijk	
om in je oude huis op te ruimen en in te pakken. Werk aan 
de winkel dus. Een goede planning en een checklist zijn 
een	fijne	leidraad.	

PLANNING MAKEN 
‘Het is verstandig om zo’n 3 maanden voor je verhuizing 
te beginnen met plannen’, vertelt Valine Veerman van 
Moveria. ‘Je hoeft dan natuurlijk nog niet fulltime bezig te 
zijn met verhuizen, maar een aantal zaken moet je al ruim 
van tevoren regelen. Een nieuwe school of crèche voor je 
kinderen zoeken bijvoorbeeld, maar ook het regelen van 
energie- en internetcontracten. Als je 3 maanden voor je 
verhuisdag alvast een planning maakt van de belangrijkste 
taken, zit je in elk geval goed.’

SPULLEN SORTEREN 
‘Daarnaast	is	het	fijn	om	lang	van	tevoren	te	beginnen	met	
het sorteren van je spullen. Want je wilt waarschijnlijk niet 
al je spullen meenemen naar je nieuwe huis. Als je in ieder 
geval 2 maanden uittrekt voor het sorteren, weggooien en 
verkopen van onnodige huisraad, hoef je een stuk minder 
mee te nemen en verloopt je verhuizing gemakkelijker.’

REGELEN 
‘De laatste 2 weken voor de verhuizing zijn het meest 
intensief. Dan moet je echt beginnen met het inpakken 
van de verhuisdozen. Tegelijkertijd ben je dan ook druk 
met het klaarmaken van je nieuwe stulpje: schilderen, 
gordijnen ophangen, enzovoorts. Ook de laatste admini-
stratieve taken, zoals het versturen van adreswijzigingen 
en omzetten van contracten zijn dan top of mind. Het is 
daarom een groot voordeel als je vóór deze laatste weken 
het meeste regelwerk al gedaan hebt.’ 

DEZE 3 DINGEN GAAN VAAK MIS 
‘In de periode voor je verhuizing moet je aan een hoop 
zaken denken, hierdoor schiet er ook wel eens iets bij in. 
Dit zijn 3 veelvoorkomende missers die mensen maken 
tijdens het verhuizen:

• Spullen inpakken die je tijdens de verhuisdag nodig hebt 
	 Zo	komt	het	regelmatig	voor	dat	het	koffiezetapparaat	

ergens diep in een verhuisdoos zit, terwijl een kopje 
koffie	erg	welkom	is	tussen	het	sjouwen	door.	Hetzelfde	
geldt voor andere belangrijke spullen die je tijdens de 
verhuisdag nodig hebt: het huurcontract van het gehuur-
de busje, de sleutels van je nieuwe huis of je rijbewijs: 
stop ze in een aparte tas, zodat je zeker weet dat ze 
tijdens de verhuisdag binnen handbereik zijn

• Onhandig inpakken van spullen
 Vaak willen mensen bezuinigen op verhuisdozen. Dit 

resulteert in een verzameling van zakken, koffers, bana-
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nendozen en oude verhuisdozen in verschillende maten. 
Natuurlijk is dit een goedkope oplossing, maar het maakt 
het inpakken van de verhuiswagen een stuk ingewik-
kelder. Het voordeel van standaard verhuisdozen is dat 
je ze gemakkelijk stapelt. Zo kun je de verhuiswagen 
efficiënter	indelen,	wat	betekent	dat	je	minder	ritjes	hoeft	
te maken. Bovendien is er minder kans op beschadiging 
aan je spullen op het moment dat je de verhuisdozen 
netjes (en stevig) op kunt stapelen

• Vergeten parkeerplaats te regelen
 Een verhuiswagen of busje neemt een hoop ruimte in. 

En juist bij een verhuizing wil je voor de deur kunnen 
parkeren. Toch zijn er een hoop mensen die vergeten 
om een parkeerplaats voor de verhuiswagen vrij te 
houden. Zorg er dus altijd voor dat er zowel voor je oude 
als je nieuwe huis voldoende parkeerruimte aanwezig 
is. Controleer ook of beide huizen bereikbaar zijn voor 
een grote vrachtwagen en dat ze niet door te smalle 

straatjes hoeven te rijden. Zijn er wel smalle straatjes? 
Laat het verhuisbedrijf dan van tevoren weten hoe ze 
jouw huis het beste kunnen bereiken. Of als je zelf rijdt: 
neem de route goed door, zodat je niet voor verrassingen 
komt te staan’

GOED VERZEKERD TIJDENS VERHUIZING 
Tijdens	een	verhuizing	sjouw	je	flink	wat	af	met	je	spullen.	
De kans op beschadiging is dus zeker aanwezig. Huur je 
een Erkende Verhuizer in, dan zijn de spullen vaak ver-
zekerd via de verhuisdienst. Controleer goed of je een 
eigen risico hebt. Soms moet je een deel van de eventuele 
schade zelf betalen. Regel je de verhuizing zelf? Het ver-
schilt per verzekeraar wat met een inboedelverzekering 
tijdens een verhuizing verzekerd is. 
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VERHUISCHECKLIST  
‘Als je wilt dat je verhuizing perfect verloopt, is een goede 
planning noodzakelijk. Met de onderstaande verhuischeck-
list kun je de verhuizing plannen, zodat je verhuisdag uit-
eindelijk op rolletjes verloopt. Het inpakken, huren van een 
busje, hulp vragen aan vrienden en het informeren van  

de buren: alles staat handig en overzichtelijk op 1 rij. De 
activiteiten zijn gerangschikt op chronologische volgorde. 
Hierdoor heb je een duidelijk overzicht van alle activiteiten 
vanaf een paar maanden voor de verhuisdag.’

 2 MAANDEN VOOR DE VERHUIZING

 Offertes aanvragen van verhuisbedrijven
 Verhuisbedrijf inhuren en/of vrienden vragen om te helpen
 Verhuisdozen huren of kopen
 Bedenken of je het energiecontract wilt meenemen of 
dat je wilt overstappen. In het laatste geval betekent dat 
ener gie aanbieders online vergelijken

 Bedenken of je het contract voor tv/internet/telefoon 
wilt meenemen of over wilt stappen: telecomaanbieders 
online vergelijken

 Oude energiecontract opzeggen/verhuizing melden bij 
energieaanbieder

 Oude tv/internet/telefooncontract opzeggen/verhuizing 
melden bij provider

 Lijst maken voor het doorgeven van adreswijzigingen
 Nieuwe school/kinderdagverblijf voor kinderen zoeken
 Maten van het nieuwe huis opnemen
 Vloerbedekking en gordijnen bestellen
 Vrije dagen opnemen voor de verhuizing
 Spullen sorteren: wat mag weg?

 1 MAAND VOOR HET VERHUIZEN

 Spullen die je niet meeneemt verkopen of wegdoen
 Eventueel opslagruimte huren
 Gereedschap en inpakmateriaal aanschaffen
 Eventueel nieuw contract afsluiten voor energie en 
telefoon/ tv/internet

 Adreswijzigingen versturen of online doorgeven
 Spullen inpakken die je niet vaak nodig hebt: zolder, 
garage, boeken, decoratiemateriaal

 Busje huren (bij zelfverhuizing)
 Informeer de buren van je oude huis over de verhuizing

 2 WEKEN VOOR DE VERHUIZING

 Oppas voor de huisdieren en/of kinderen regelen
 Parkeergelegenheid bij je nieuwe huis checken. 

 Moet je een plek vrijhouden voor de verhuisauto?
 Eventueel spullen naar opslag brengen

 
 1 WEEK VOOR HET VERHUIZEN

 Spullen inpakken die je niet meer nodig hebt
 Meubels demonteren en eventueel inwikkelen met 
bescherm folie

 Op verhuisdozen aangeven naar welke ruimtes ze in het 
nieuwe huis moeten. Gebruik bijvoorbeeld kleurcodes 
die overeenkomen met de kamers in je nieuwe huis

 Controleeren of stroom, gas en water zijn in je nieuwe 
huis zijn aangesloten

 Optioneel: gordijnen ophangen en vloerbedekking leggen 
in je nieuwe huis

 Indien mogelijk: schoonmaken in het nieuwe huis
 Verhuis	je	naar	een	flat,	controleer	dan	of	er	een	lift	is	en	
wat de afmetingen van de lift zijn

 Steekwagentje huren of kopen voor het transporteren 
van de verhuisdozen

 DE DAG VOOR HET VERHUIZEN

 Laatste spullen inpakken. Het is handig om de spullen 
die je na de verhuizing meteen nodig hebt in 1 doos de 
doen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld tandenborstels, 
pyjama’s, handdoeken en een paar kleine lampen. 
Markeer deze doos duidelijk

 Eten en drinken kopen voor tijdens de verhuizing
 Koelkast ontdooien en schoonmaken
 Wasmachine afkoppelen en water eruit laten lopen
 Zoveel mogelijk ruimtes in het nieuwe huis schoonmaken
 Planning voor de verhuisdag maken, wie doet wat?
 Kinderen e/o huisdieren naar de oppas brengen
 Mobiele telefoon opladen, zodat je bereikbaar bent tijdens 
de verhuisdag

 Op tijd naar bed gaan!

 OP DE VERHUISDAG

 Alle hulp informeren over het verloop van de dag. Geef 
aan in welke volgorde de spullen ingeladen moeten 
worden, wie alvast naar het nieuwe huis moet gaan, 
wie in het oude huis blijft, enzovoort

 Huissleutels verdelen en telefoonnummers uitwisselen, 
zodat iedereen elkaar tijdens de verhuizing kan bereiken

 Verhuiswagen inladen en spullen naar het nieuwe huis 
brengen

 Meterstanden in oude en nieuwe huis noteren
 Laatste ruimtes in oude huis schoonmaken
 Oude huis goed controleren. Zorg ervoor dat je niets 
vergeet en dat alles er netjes uitziet. Doe het licht uit, 
doe de ramen dicht en de deuren op slot

 NA DE VERHUISDAG

 Binnen 5 dagen aanmelden bij je nieuwe gemeente
 Voorstellen aan je nieuwe buren
 Housewarming organiseren
 Controleren welke post er nog op het oude adres komt 
en je nieuwe adres aan die bedrijven sturen

 Eventueel gehuurde verhuisdozen terugbrengen

36  |   



14 Huis inrichten 
De grootste klussen zijn gedaan en alles is verhuisd. 
De spullen die je mee hebt genomen, vragen om een 
mooie plek in je nieuwe huis. Misschien heb je ook 
andere meubels nodig. Hoe zit het levertijden en waar 
kun je het beste shoppen met een kleiner budget?

HUIS PRAKTISCH INDELEN 
Hoe zorg je dat die gave bank en die toffe eetkamertafel 
mooi in je woning passen? En hoe weet je of die kast echt 
niet te veel ruimte vraagt in je kamer? 

Je hebt verschillende opties:
• Zodra je de maten van de meubels weet die je neer wilt 

zetten, maak je een plattegrond op schaal. Zo teken je 
heel eenvoudig alle meubels in en zie je heel snel of het 
past. Schuiven kan natuurlijk ook. Een goede manier om 
tot de beste indeling te komen

• Dit heb je nodig: de maten van de meubels en een stapel 
kranten. Gebruik de kranten om de afmetingen van de 
meubels op ware grootte uit te knippen. Dus de bank, de 
eettafel, een kast, et cetera. Leg de kranten op de plek 
waar je bijvoorbeeld de bank wilt neerzetten. Zo zie je 
snel of de meubels in de ruimte passen

LEVERTIJD MEUBELS 
Na lang zoeken heb je de ideale tafel of bank gevonden. 
Je kunt niet wachten totdat hij wordt geleverd. Toch kan 
de levertijd vies tegenvallen. De levertijd voor meubels 
loopt sterk uiteen. In sommige winkels kun je die nieuwe 
stoelen voor bij de eettafel gelijk meenemen en de andere 
winkel werkt met een levertijd tot wel 12 weken. Tip: vraag 
bij de aankoop naar de levertijden. Is er geen levertijd 
afgesproken, dan geldt de wettelijke levertermijn van 30 
dagen. Zijn de meubels na 30 niet geleverd, dan geef je de 
verkoper eenmalig extra levertijd. Zijn je meubels hierna 
nog niet geleverd, dan mag je de aankoop ongedaan 
maken. 

Geen zin om te wachten? Bouwmarkten hebben vaak ook 
meubels. Voordeel is niet alleen de prijs, je kunt de meubels 
in de meeste gevallen ook gelijk meenemen. 

BESPAARTIPS MEUBELS 
Geen budget voor die dure buffetkast of simpelweg geen 
zin om veel geld aan meubels uit te geven? Ga naar de 
kringloopwinkel. Je vindt er vaak bijzondere meubels die 
je met een likje verf een heel nieuw leven inblaast. Toch 
je zinnen op die trendy bank of eetkamerstoelen gezet? 
Shop online. Grote kans dat die toffe bank bij die ene 
webshop scherper is geprijsd dan bij de andere. Voor 
eetkamerstoelen hebben aanbieders vaak een actie als 
de vierde stoel gratis. Vergelijk en shop online.
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15 Verhuisd, en dan? 
Alle spullen zijn verhuisd, je nieuwe huis is ingericht 
en je bent helemaal blij met je nieuwe huis. Tijd voor 
de volgende stappen. De buurt en buren leren kennen 
bijvoorbeeld. Heb je een drukke baan en weinig vrije 
tijd? Dan kan een hulp in de huishouding ook raad
zaam zijn. Zo kun je thuis optimaal genieten van je 
vrije tijd. 

BUURT VERKENNEN 
Na de verhuizing ben je nog niet klaar. Er wacht nog een 
aantal oriënterende klusjes op je, zoals:
• Waar is de supermarkt?
• Welke bakker heeft het lekkerste brood? 
• Wie is de beste kapper?
• Uitzoeken: heb je een parkeervergunning nodig? 
• Inschrijven bij huisarts en tandarts
• Waar is de apotheek? 
• Een rondje langs de sportclubs en inschrijven bij een 

sportclub of sportschool
• De woon-werk route uitstippelen
• Voorstellen aan de buren

KENNISMAKEN 
Een nieuw huis in een nieuwe omgeving is vaak behoorlijk 
wennen. Reden: je kent de buurt en de mensen nog niet. 
Tijd om kennis te maken met de nieuwe buren en lang-
zamerhand een sociaal leven in de nieuwe buurt op te 
bouwen. Zo doe je dat: 

Kennismaken met de buren
Een aantal tips voor een goede start in je nieuwe woon-
omgeving:
• Een rondje langs de buren om je voor te stellen, is een 

goed idee. Bel in ieder geval aan bij de buren links en 

rechts naast je. Sla ook de overburen niet over. Maak 
een praatje, zodat jullie een beeld van elkaar hebben

• Telefoonnummers uitwisselen kan handig zijn. Zo bereik 
je snel de buren als je bijvoorbeeld vermoedt dat er bij 
de buren wordt ingebroken

• Vraag om tips. Bijvoorbeeld over een goede huishou-
delijke hulp, wanneer het huisvuil wordt opgehaald of 
waar de dichtstbijzijnde supermarkt is

Investeer in de relatie met je buren. Grote kans dat als jij 
op vakantie bent, zij de post van je mat rapen en de planten 
water geven. 

SOCIAAL LEVEN OPBOUWEN 
Verhuis je naar een andere omgeving? Je huidige sociale 
leven onderhouden is dan misschien lastig. Daarom tips 
om een nieuw sociaal leven op te bouwen:
• Op Facebook vind je verschillende buurtgroepen. Zoek 

eens binnen Facebook op Prikbord + de naam van jouw 
gemeente/dorp. Meld je aan, kom in contact met buurt-
genoten en blijf op de hoogte van jouw buurt

• Is het onmogelijk om je sport in je vorige woonomgeving 
uit te oefenen of wil je graag lid worden van een nieuwe 
sportclub? Meld je aan bij een sportclub in je nieuwe 
omgeving. Zo leer je heel eenvoudig nieuwe mensen met 
dezelfde interesse kennen

• Volg een (creatieve) cursus in de buurt die aansluit bij je 
interesses. Net zoals bij de sportschool, leer je op deze 
manier nieuwe mensen kennen die dezelfde interesse 
hebben als jij

• Ga vrijwilligerswerk doen. In je nieuwe buurt uiteraard
• Organiseer een housewarming en nodig naast je vrien-

den en familie ook je buren uit
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16 Hulp in huis
Na een lange werkdag is het heel fijn om in een schoon 
huis thuis komen. Thuis optimaal genieten van je vrije 
tijd en geen zin in klusjes zoals de badkamer schoon
maken, dweilen en strijken? Schakel een huishoude
lijke hulp in. 

WEKELIJKSE KLUSSEN 
Welke klussen je elke week doet, hangt nauw samen met 
jouw situatie. Geen enkel huis is namelijk hetzelfde en 
iedereen is anders. ‘Heb je huisdieren die verharen en veel 
van buiten naar binnen gaan? Dan is niet alleen weke-
lijks	stofzuigen	fijn,	maar	ook	wekelijks	de	vloer	dweilen’,	
vertelt Ellen Rikken van Home Works, aanbieder van huis-
houdelijke hulp. Welke klussen je zeker wekelijks moet 
doen en in welke volgorde? 

Dit is het advies van Home Works: 
1. Begin bij het toilet en sanitair. Gebruik je graag een 

toiletreiniger of chloor bij het schoonmaken van het 
toilet en sanitair? Dan is toiletreiniger of chloor aanbren-
gen je eerste klus, zodat het spul alvast kan inwerken

2.  Vervolgens pak je de stofdoek en stof je alle plekken 
in je woning af. Je kunt gelijk de rondzwervende spullen 
opruimen en 1 plek extra aandacht geven. Bijvoorbeeld 
de ene week een kast en de volgende week achter de 
bank. Voordeel van wekelijks stoffen is dat stof niet op 
lastige plekken vast gaat zitten

3.  De toiletreiniger of de chloor is nu goed ingewerkt. 
Stap 3 is daarom het schoonmaken van het toilet de 
badkamer

4.  Vervolgens zijn de keuken en de eettafel aan de beurt. 
Neem ook de koelkast en de keukenkastjes af

5.  De laatste stap van je wekelijkse schoonmaakbeurt is 
de vloer stofzuigen en dweilen

TIP

Begin eerst op de bovenste etage en werk zo naar 
beneden. Ook in alle kamers stof je van hoog naar 
laag en doe je de vloer pas als al het andere schoon-
maakwerk voor die week klaar is.
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WAT KOST EEN SCHOON HUIS 
Elke week thuiskomen in een schoon huis klinkt als een 
luxe. Hangt er ook een dito prijskaartje aan? ‘Gemiddeld 
maken we 3 uur per keer schoon, dan kom je uit op  € 49,50’, 
vertelt Ellen van Home Works. ‘Maar het hangt natuurlijk 
erg af van wat de klant schoongemaakt wil hebben en hoe 
tijdrovend de schoonmaak is. Sommige klanten laten hun 
huis opgeruimd achter als de huishoudelijke hulp komt. 
Een	opgeruimd	huis	schoonmaken	is	veel	efficiënter.’

Sleutel
Het voelt misschien toch vreemd om je sleutel af te geven 
aan iemand die je niet (goed) kent. Overweeg je huishou-
delijke hulp in te schakelen op momenten dat je zelf niet 
thuis bent? Home Works biedt een vaste hulp en werkt 
met een sleutelovereenkomst. Zo heb je zekerheid en 
teken je samen dat de sleutel is overhandigd. In die over-
eenkomst staat wat voor afspraken er gelden bij verlies 
of niet inleveren van de sleutel. Zo kun je met een gerust 
gevoel je huis laten schoonmaken terwijl jij niet thuis bent 
én	kom	je	heel	fijn	thuis	in	een	schoon	huis.	

Schade in huis
Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Iedereen kan per 
ongeluk iets kapot maken of beschadigen. Ook de huis-
houdelijke hulp. Hoe zit dat met de verzekering? De 
 adviseur van Generali: ‘Niet elke Inboedelverzekering dekt 
de schade die de huishoudelijke hulp per ongeluk veroor-
zaakt. Soms wordt de schade niet vergoed, soms wel of 
gedeeltelijk en soms wordt alleen de gevolgschade ver-
goed. Een goede Inboedelverzekering is daarom een must. 
Overweeg je huishoudelijke hulp in te schakelen? Check 
dan even de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering, 
zodat je weet hoe je bent verzekerd bij een eventuele 
schade.

SCHOONMAAKKALENDER 
Niet alles hoef je wekelijks schoon te maken. Neem bij-
voorbeeld de ramen of het uitzuigen van de convectorput. 
Daarom heeft Home Works een handige schoonmaak-
kalender opgesteld. Zo zie je heel overzichtelijk welke 
klussen je hoe vaak (ongeveer) moet doen. 

TOT SLOT
Het is zover. Je bent helemaal op de hoogte van alles wat 
er bij het kopen van je eerste woning komt kijken. De vele 
waardevolle tips van de experts kun je nu in de praktijk 
toepassen. Wij wensen je heel veel plezier en woongeluk 
in je eerste eigen woning!
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SCHOONMAAK
KALENDER

WEKELIJKS MAANDELIJKS AF EN TOE
 Afstoffen

 Stofzuigen & dweilen

 Badkamer & toilet

 Keuken & fornuis

 Vuilnis aan de straat

 Bedden verschonen

 Wassen & strijken

 Deuren & kozijnen

 Spiegels poetsen

 Telefoon & laptop reinigen

 Lampen

 Dekbedden buiten hangen

 Vuilnisbakken

 Afvoerputjes reinigen

 Ramen

 Binnenkant keukenkastjes

 Koelkast & vriezer

 Oven & magnetron

 Matras omdraaien

  Stofzuigerzak vervangen

 Waterkoker ontkalken
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