
 

 

ONDERHOUD EN 
REPARATIES 

 
Wie doet wat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

[2] 
 

In het kort 

In deze brochure vind je de belangrijkste informatie over reparaties en onderhoud aan jouw 

huurwoning. 
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Samen zorgen wij ervoor dat jouw huurwoning in goede staat is én blijft. De 
uitvoering van reparaties en onderhoud is daar een onderdeel van. Sommige 
reparaties zijn voor City Estate en andere reparaties dien jij als huurder zelf te 
verrichten. In deze brochure lees je wie verantwoordelijk is voor welk 
onderhoud, wat je kunt doen bij schade en wie de kosten van onderhoud en 
reparaties betaalt. 

 
Wie doet wat? 
Het is wettelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan huurwoningen. 
City Estate verzorgt namens de eigenaar grote onderhoudswerkzaamheden, het onderhoud 
van de constructie en de buitenzijde van de woning of het woongebouw. Ook kan City Estate 
namens de eigenaar onderdelen vervangen die versleten zijn. Als huurder ben jij zelf 
verantwoordelijk voor kleine reparaties in de woning. Maar ook het binnen schilderwerk en 
het onderhoud aan tuin en paden zijn voor de verantwoordelijkheid van de huurder. Verder 
vragen we jou om de woning schoon en netjes te houden. 
 
Als er in de huurwoning iets kapot is, kan je in het schema op bladzijde 14 in deze brochure 
opzoeken wie verantwoordelijk is voor de reparatie. De verantwoordelijkheid voor de 
reparatie is verder afhankelijk van de manier van gebruik en slijtage.  
 
Schade door eigen schuld of aan zelf aangebrachte voorzieningen 
Als er onderhoud of reparatie nodig is door beschadiging, vernieling, omdat je iets niet hebt 
gedaan (wat wel moest) of door verkeerd gebruik door jezelf, gezinsleden of gasten, dan zijn 
de kosten voor eigen rekening. Dit geldt ook voor onderhoud en vervanging van zelf 
aangebrachte verbeteringen of veranderingen aan en in de woning. 
 
Slijtage 
Gaat een onderdeel kapot door slijtage, dan zorgt City Estate namens de eigenaar voor 
reparatie of vervanging. City Estate stelt vast of iets verouderd of versleten is. We letten hierbij 
op de levensduur. Bij twijfelgevallen komen we langs in de woning. 
 
Een reparatieverzoek of storing melden 
Een reparatieverzoek of storing kan je heel gemakkelijk via de City Estate portal melden. Lukt 
dit niet of heb je nog geen toegang? Meld dan je reparatie via onze website: 
www.cityestate.nl/reparatie-melden. Het is voor ons van belang dat je bij ieder verzoek 
duidelijke foto’s en een uitgebreide omschrijving toevoegt. 
 
Uitvoeren van reparaties 
Op het moment dat je een reparatieverzoek bij City Estate hebt ingediend nemen wij binnen 
één werkdag contact met jou op. Als het verzoek compleet en gegrond is zullen wij onze 
Technische Dienst opdracht geven om bij jou langs te komen om de reparatie uit te voeren.  
 
Veranderingen aanbrengen door huurder 
Als huurder mag je nooit zonder toestemming veranderingen aanbrengen aan de woning. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. een muur doorbreken, keukenblok vervangen of de badkamer 

http://www.cityestate.nl/reparatie-melden
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aanpassen. Voor dit soort veranderingen moet je altijd vooraf schriftelijke toestemming 
krijgen van City Estate.  
 
Inboedelverzekering 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, waardoor je schade kunt krijgen aan bijvoorbeeld meubels 
of de vloerbedekking. City Estate is niet aansprakelijk voor deze schade. Ook voor 
gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om City Estate 
aansprakelijk te stellen omdat de wasmachine van de bovenburen lekt. Wij raden jou daarom 
sterk aan om je inboedel te verzekeren, zowel voor brand-, storm-, water- als inbraakschade. 
Je loopt grote financiële risico’s als je ervoor kiest geen inboedelverzekering af te sluiten.  
 
Tuin, schuttingen en achterpad 
Wanneer bij jouw huurwoning ook een tuin hoort bent je zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud daarvan. Grenst de woning daarnaast aan een achterpad? Dan ben je er, samen 
met de andere bewoners, verantwoordelijk voor om dit pad netjes en begaanbaar te houden. 
Het is belangrijk dat bomen/struiken niet hoger worden dan 2,5 meter en niet te dicht bij de 
gevel staan. Zorg ervoor dat je de bomen en struiken zelf goed kan onderhouden en dat 
snoeien geen probleem oplevert. 
 
Als jij de tuin en het achterpad verwaarloost, dan laten wij deze schoonmaken en moet jij als 
huurder hiervoor zelf de kosten betalen.  
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Informatie over veel voorkomende reparaties 
Hieronder vind je een uitleg en in de meeste gevallen al direct de oplossing op veel 
voorkomende reparaties. Wij hebben bij zo veel mogelijk onderwerpen ook uitleg video’s 
toegevoegd zodat dit het oplossen van het probleem gemakkelijker maakt.  
 

Verwarming defect 
Is je verwarming defect? Controleer dan eerst de druk van de cv-ketel. De meter hoort een 
druk aan te geven tussen de 1,5 en 2 bar. Geeft de ketel een lagere druk aan? Vul de ketel met 
extra water. Is de druk van de cv-ketel tussen de 1,5 en 2 bar maar is de verwarming nog 
steeds defect? Reset dan de cv-ketel doormiddel van de knop. Werkt ook dit niet? In de 
meeste gevallen geeft de cv-ketel in het scherm een foutcode. Noteer deze foutcode en geef 
dit aan ons door. 
 
➢ CV-ketel bijvullen: Wat heb ik nodig? 

• Een vulslang, daaraan zit aan één kant een koppeling voor aansluiting op de CV-
ketel en aan de andere kant een koppeling voor aansluiting op de kraan. 

• Een sleutel om de vul-/ aftapkraan open en dicht te draaien. 

• Een ontluchtingssleuteltje.  

• Een emmer 

• Een handdoek of dweil 
 
➢ CV-ketel bijvullen: Wat moet ik doen?  

• Zet de thermostaat uit en wacht ongeveer 15 minuten; 

• Haal de stekker van de CV-ketel uit het stopcontact. (let op! heeft de CV-ketel een 
digitaal display in plaats van een analoge drukmeter? Laat dan de stekker in het 
stopcontact) 

• Sluit de vulslang aan op de kraan bij de CV-ketel. Zorg ervoor dat er geen lucht in 
de slang zit. Dit doe je door de slang langzaam met water te vullen tot de slang vol 
met water zit. TIP: zet een emmer onder de vulslang. 

• Sluit de kraan en knijp de slang dicht. 

• Sluit de volle slang aan de vul-/ aftapkraan op de CV-ketel en zet deze goed vast.  

• Draai eerst de kraan open en daarna de vul-/ aftapkraan. Dit doe je door deze open 
te draaien met de hiervoor bedoelde sleutel. 

• Houd tijdens het vullen de meter in de gaten en draai de kraan dicht als deze een 
druk aangeeft tussen de 1,5 en 2 bar.  

• Draai eerst de waterkraan dicht en vervolgens de vul-/ aftapkraan.  

• Let op! Door het vullen van de CV-ketel komt er lucht in de leidingen en radiatoren. 
Het is dus belangrijk dat je de radiatoren na het vullen ook ontlucht. Meer hierover 
lees je hier.  

• Is de waterdruk weer op peil? Vergeet niet om de stekker van de CV-ketel weer in 
het stopcontact te doen.  

 
VIDEO 
Klik op het YouTube logo of op onderstaande link om de uitleg video te bekijken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mLsrPMrh_XE  

https://www.youtube.com/watch?v=mLsrPMrh_XE
https://www.youtube.com/watch?v=mLsrPMrh_XE
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➢ Ik heb geen warm water. Wat nu? 
Als er uit één kraan geen warm water komt is de kraan defect. De kraan moet vervangen 
worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van City Estate. Meld jouw reparatie bij ons 
en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.  
 
Als er in het hele huis geen warm water is neem dan contact met ons op. Dit kan via 085 – 06 
07 004 of via de City Estate portal. Wij zullen dan zo snel mogelijk naar een oplossing zoeken.  
 

Afvoer verstopt 
Is jouw afvoer (deels) verstopt en loopt het water niet goed weg? Of hangt er een rioollucht? 
Dan is er sprake van een verstopping in jouw woning of in een van de algemene ruimtes. Hoe 
je de verstopping kunt verhelpen lees je hier. 
  
➢ Verstopping zelf oplossen 
Is jouw afvoer verstopt? Probeer dit dan eerst zelf op te lossen. Lees hier hoe je dit 
doet.  
 
➢ Hoe los ik een verstopping op? 

• Probeer de verstopping te verhelpen met een rubberen ontstopper. Plak 
de extra afvoer boven in de gootsteen dicht. Zorg dat er een laagje water 
in de (was)bak staat en plaats vervolgens de zuignap op het afvoerputje. 
Maak met de ontstopper een pompende beweging.  

• Lukt het niet om de verstopping hiermee te verhelpen? Zet dan een emmer 
onder de zwanenhals en draai de sifon los. Probeer de verstopping op te 
lossen door voorzichtig in de buis te prikken. 

• Loopt het douche- of badwater niet weg? Controleer het putje op vuil en/of 
haren.  

• Gebruik een vloeibare ontstopper en giet de inhoud van zo’n fles door de 
verstopte afvoer. Laat dit 30 minuten inwerken en spoel vervolgens flink 
door met koud water. 

 
➢ Tips om verstoppingen te voorkomen: 
Voorkomen is beter dan genezen. Er zijn verschillende manieren waarop je een verstopping 
kan voorkomen. Lees hier een aantal tips om een verstopping buiten de deur te houden.  

• Spoel geen vloeibaar frituurvet en/of olie door de gootsteen of het toilet; 

• Spoel geen etensresten, koffieprut of theeblaadjes door de gootsteen of het toilet;  

• Stoel geen zakdoekjes, vochtig toiletpapier, luiers, maandverband of tampons door 
het toilet; 

• Spoel geen medicijnen door de gootsteen of het toilet; 

• Spoel geen afval zoals schoonmaakdoekjes door het toilet; 

• Verwijder haren en zeepresten uit het douche- en badkuip. 
 
 

VIDEO 
Klik op het YouTube logo of op onderstaande link om de uitleg video te bekijken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=73ANVJVE0ZE&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=73ANVJVE0ZE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=73ANVJVE0ZE&t=4s
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Schimmel 
Is jouw woning vochtig en heb je last van schimmelplekken? Dit komt vermoedelijk door een 
te kort aan frisse lucht in de woning. Om dit te voorkomen dien je de woning goed te 
ventileren. Zorg daarom voor voldoende frisse lucht via open (kiep)raampjes en/of 
ventilatieroosters in deuren en muren. Dit maakt het mogelijk dat er frisse lucht door het huis 
kan stromen.  Ventileer extra, bijvoorbeeld met een open raam of het ventilatiesysteem op 
de hoogste stand als je kookt, doucht en klust in huis. Ventileer ook extra als er meer mensen 
in huis zijn.  
 
Droog jouw wasgoed het liefst buiten of in een goed geventileerde ruimte. 
 
➢ Is ventileren verspilling van energie? 
Het ventileren van jouw woning is geen verspilling van energie. Het verwarmen van droge 
lucht kost minder energie dan het verwarmen van vochtige lucht. Een goed geventileerde 
woning zorgt ervoor dat je minder hoeft te stoken. Het is dus voordeliger om goed te 
ventileren.  
 
➢ Hoe kan ik schimmel in de badkamer voorkomen? 
De badkamer is een plek waar gemakkelijk schimmel kan ontstaan. Lees hier hoe je 
schimmelvorming in de badkamer kan voorkomen. 

• Heb je verwarming in de badkamer? Laat deze dan altijd aanstaan. Opgewarmde 
muren zorgen ervoor dat waterdamp minder snel condenseert op de muren, 
waardoor er minder schimmelplekken ontstaan;  

• Heb je een ventilatiesysteem in de badkamer? Zet dit tijdens het douchen op de 
hoogste stand;  

• Zet het raam na het douchen minimaal een half uur open en/of laat de ventilatie 
nog 15 minuten draaien. Doe dit niet te lang als het buiten koud is. De badkamer 
wordt dan namelijk te koud waardoor het vocht niet goed kan verdampen;  

• Droog na het douchen de wandtegels en de vloer met een wisser of een handdoek. 
 
➢ Hoe kan ik schimmelplekken schoonmaken? 
Je kunt schimmelplekken schoonmaken met speciaal anti-schimmelsprays of soda en lauw 
water. Na het schoonmaken kan je de plek behandelen met schimmelwerende middelen. Deze 
zijn te koop bij iedere bouwmarkt.  

 
VIDEO 
Klik op het YouTube logo of op onderstaande link om de uitleg video te bekijken. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SCfDsb5X4eA 

 
➢ Hoe kan ik schimmel achter meubels schoonmaken? 
Het kan voorkomen dat er achter een meubel die strak langs een buitenmuur of 
badkamermuur staat schimmel ontstaat. De oorzaak hiervan is dat het meubel zo strak tegen 
de muur staat dat er weinig tot geen ventilatie mogelijk is.  
 
Je kunt dit schoonmaken door gebruik te maken van anti-schimmelsprays of soda met lauw 
water. Om schimmel te voorkomen moet je het meubel daarna verder van de muur zetten.  

https://www.youtube.com/watch?v=SCfDsb5X4eA
https://www.youtube.com/watch?v=SCfDsb5X4eA
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Gasstoring 
Heeft de hele straat of wijk geen gas? Dan is er vermoedelijk een 
probleem in het netwerk waar meerdere huishoudens last van 
ondervinden. De website www.gasenstroomstoringen.nl 
informeert je over gasstoringen in jouw buurt en brengt je in 
contact met de juiste netbeheerder. 
 
➢ Ruik je gas? 
Een gaslucht in huis is een aanwijzing dat er iets niet goed zit. Je kan een hoop 
ellende voorkomen door adequaat te handelen. Aardgas “an sich” is niet giftig, 
maar brengt wel risico’s met zich mee. Het belangrijkste risico van gas is 
ontploffingsgevaar. Ruik je een gaslucht in huis of vermoed je een gaslek in 
huis? Volg dan ons stappenplan.  
 
Let op! Ruik je een gas geur in huis? Maak geen vuur in de woning. Zet lampen of elektrische 
apparaten niet aan of uit. Een klein vonkje kan gas al tot ontploffing brengen. 

1. Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht. 
2. Open ramen en deuren 
3. Verlaat de woning en zorg dat niemand achterblijft 
4. Bel het Nationaal Storingsnummer 0800-9009 om de gaslucht te melden als je deze 

ruikt bij de meterkast, in de hal of het portiek. 
5. Bel jouw installateur als je gas ruikt bij het fornuis, de geiser, cv-ketel of gaskachel. 
6. Bel 112 als de gasgeur erg sterk is en je niet weet waar die vandaan komt. Het 

Nationaal Storingsnummer schakelt ook de brandweer en politie in waar nodig. De 
hulpdiensten komen graag een keer te veel dan te weinig, aangezien een ontploffing 
een enorme ravage aanricht. 
 

➢ Gaslek voorkomen: 
1. Controleer ieder jaar de gasslang van jouw fornuis op kleine scheurtjes of andere 

beschadigingen. Vervang de slang als dit het geval is. 
2. Ga na of de aansluiting is voorzien van rubberen afsluitringen. 
3. Vervang de gasslang altijd na 15 jaar. Het rubber wordt dan droog en poreus. 
4. Zorg dat de gasslang en de gaspitten zo ver mogelijk bij elkaar vandaan liggen. 
5. Zijn de vlammen van jouw gastoestellen mooi blauw? Dan is er niets aan de hand. Is 

de vlam oranje of geel en hoger dan normaal, dan functioneert het toestel niet goed. 
Laat dit z.s.m. verhelpen. 

6. Lees de gebruiksaanwijzing van gastoestellen in huis en leef die na. 
7. Zelf aan gasapparaten sleutelen of leidingen aanleggen is onverstandig. Doe dit niet. 
8. Laat gastoestellen zoals een cv-ketel, kachel of geiser ieder jaar onderhouden door een 

erkend installateur. 
 
➢ Hoe herken ik een gas geur in huis? 
Aardgas is van zichzelf geurloos, maar vanwege het ontploffingsgevaar wordt er handmatig 
een sterke geur aan toegevoegd die voor mensen niet te missen is. Het is lastig om een geur 
uit te leggen, maar eens geroken blijft geroken: bijna iedereen herkent een gas geur direct. 
Gaslucht is al waarneembaar zodra er 1% in de binnen lucht zit.  

http://www.gasenstroomstoringen/
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➢ Wanneer moet ik 112 bellen? 
Mensen twijfelen of het ruiken van gas ernstig genoeg is om 112 te bellen. Ja, als je een sterke 
gaslucht in jouw woning ruikt en bang bent voor ontploffingsgevaar, is het absoluut goed om 
de hulpdiensten te laten langskomen. Liever een keer te veel ergens langs, dan een woonwijk 
in puin. Neem met een gas geur in huis geen risico’s. Ruik je een gas geur in de woning die van 
buiten afkomstig is? Verlaat ook dan de woning en omgeving van de gaslucht en bel direct 
112.  
 
➢ Hoe kan ik een gasslang van het fornuis vervangen? 
Een gasslang gaat maximaal 15 jaar mee. Op de gasslang staat een datum. Zo kun je zien hoe 
oud de slang is. Je bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het tijdig vervangen van de 
gasslang.  
 
➢ Gasleiding stuk of lek? Wat moet ik doen? 

• Zet ramen en deuren open  

• Draai de gashoofdkraan dicht  

• Niet roken en open vuur doven  
Neem direct contact met ons op via 085 – 06 07 004. 

Water 
Heb je geen of weinig water en hebben jouw buren er ook last van? Dan wordt er in jouw 
buurt mogelijk gewerkt aan de waterleiding en is het water afgesloten. Neem voor meer 
informatie contact op met het waterbedrijf in jou regio. De website www.waterstoring.nl 
informeert je over alle actuele storingen en werkzaamheden in Nederland. 
 
➢ Heb je als enige geen of weinig water? 
Kijk dan bij de watermeter (deze bevindt zich vaak onderin de meterkast of dichtbij de 
(hoofd)ingang) of de hoofdkraan wel in de goede stand staat. Helpt dit niet? Neem dan contact 
met ons op via: 085 – 06 07 004. 
 

Stroom 
Als de hele straat geen stroom heeft dan kan je contact opnemen 
met de netbeheerder in jou regio. De website 
www.gasenstroomstoringen.nl informeert je over 
stroomstoringen in jouw buurt en brengt je in contact met de 
juiste netbeheerder. Je kunt ook contact opnemen met het 
Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom via 0800-9009.  
 
➢ Heb je als enige geen stroom? 
Het kan zijn dat je kortsluiting hebt in één van jouw apparaten. Om de oorzaak van de 
kortsluiting te vinden, adviseren wij je om eerst zelf de stekkerproef uit te voeren. Daarmee 
voorkom je onnodige kosten. Als onze monteur namelijk concludeert dat de storing wordt 
veroorzaakt door één van jouw apparaten dan zijn de kosten voor eigen rekening.   
 
 
 
 

http://www.waterstoring.nl/
http://www.gasenstroomstoringen/
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➢ Hoe werkt de stekkerproef? 
De stekkerproef werkt als volgt: 
 

1. Schakel alle groepen in de meterkast uit. Heb je nog een stoppenkast? Verwijder dan 
de zekeringen van alle groepen.  

2. Trek in de hele woning alle stekkers uit de stopcontacten. Vergeet de stekkers in de 
berging en tuin niet.   

3. Schakel in de meterkast de aardlekschakelaar en alle groepen weer in. Of plaats de 
zekeringen weer terug als je nog een stoppenkast hebt.  

4. Doe één voor één de stekkers weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat aan 
gaat. Doe ook de lampen één voor één aan.  Schakelt de aardlekschakelaar uit als je 
een stekker in het stopcontact steekt of een apparaat of lamp aanzet? Dan heb je de 
oorzaak gevonden. Je kunt het apparaat repareren of vervangen.   
 

VIDEO 
Klik op het YouTube logo of op onderstaande link om de uitleg video te bekijken. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0YG2q5DE08g 

 
 
➢ Hoe kan ik de aardlekschakelaar testen? 
Een aardlekschakelaar die niet werkt, kan levensgevaarlijk zijn. Wij adviseren om de 
aardlekschakelaar jaarlijks enkele keren te testen. Om te testen zet je eerst alle groepen op 
nul. Daarna druk je op de testknop naast de aardlekschakelaar. Zet de aardlekschakelaar 
daarna weer aan en schakel de groepen één voor één in. 

 
VIDEO 
Klik op het YouTube logo of op onderstaande link om de uitleg video te bekijken.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AgtCFo4H_Kg 

 

Rookmelder 
Veel woningen hebben een rookmelder. Er zijn verschillende soorten rookmelders. 
Rookmelders kunnen: 

• aangesloten zijn op het lichtnet 

• voorzien zijn van een accu of 

• voorzien zijn van een batterij 
 
Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de batterij en het stofvrij 
houden van de rookmelder.  
 
➢ Een rookmelder piept. Wat moet ik doen? 
Een rookmelder geeft regelmatig een harde piep als de accu of batterij bijna leeg is. Je moet 
de batterij dan zelf vervangen. Zo blijft de melder goed werken. 
 
Het kan ook zijn dat er stof in de rookmelder zit. Om de rookmelder zo goed mogelijk te laten 
werken raden wij aan deze minimaal een keer per maand af te stoffen of schoon te maken.  

https://www.youtube.com/watch?v=0YG2q5DE08g
https://www.youtube.com/watch?v=AgtCFo4H_Kg
https://www.youtube.com/watch?v=0YG2q5DE08g
https://www.youtube.com/watch?v=AgtCFo4H_Kg
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Ga je klussen en komt er veel stof vrij? Dan kun je de rookmelder het beste afschermen. Zo 
voorkom je dat er stof in de rookmelder komt en dat het apparaat onnodig afgaat. 
 
➢ Hoe weet ik zeker dat mijn rookmelder goed werkt? 
Om er zeker van te zijn dat jouw rookmelder goed werkt raden wij aan om deze af en toe te 
testen. Op de rookmelder zit een testknop. Als je hierop druk dan klinkt het alarmsignaal. Gaat 
de melder af? Dan weet je dat de melder goed werkt.  
 
Let op! Gebruik bij de test van de rookmelder geen open vuur. Dit is gevaarlijk en brengt 
onnodige risico’s met zich mee.  
 

Internet / TV 
Heb je problemen met het internet en/of TV en zit deze inbegrepen bij de huurprijs? Neem 
dan contact met ons op via onze website of de City Estate portal.  
 
Indien het internet en/of TV niet zit inbegrepen bij de huurprijs raden wij je aan contact op te 
nemen met jouw provider. City Estate is in dat geval niet verantwoordelijk voor de oplossing 
van het probleem.  
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Wie doet wat? 
De onderdelen van jouw woning staan in alfabetische volgorde opgesomd. Per onderdeel is 
aangegeven wie verantwoordelijk is: 

• In de kolom City Estate: onderhoud onder de verantwoordelijkheid van City Estate. 

• In de kolom Huurder: onderhoud voor rekening van de huurder 
 

Algemeen City Estate Huurder 

Repareren en vervangen van onderdelen van de woning of 

de berging, door beschadiging, vernieling of onjuist 

gebruik door de huurder. 

 • 

Repareren en vervangen van onderdelen van de woning of 

de berging door normale slijtage. 
•  

Afvoeren City Estate Huurder 

Verstoppingen tot en met de sifon (zwanenhals) of in het 
doucheputje. 

 • 

Schoonhouden van afvoeren van gootsteen, wastafel(s), 

doucheputje, toiletafvoer en schrobputje. 
 • 

Sifon/zwanenhals repareren onder gootsteen en wastafels 

(uitzondering: als de sifon van lood is, komt reparatie voor 

rekening van City Estate). 

 • 

Schoonmaken van dakafvoeren en regenpijpen  • 

Indoen nodig herstellen van dakafvoeren en regenpijpen •  

Afzuigkap City Estate Huurder 

Schoonhouden van het rooster en vervangen van het 
filterdoek. 

 • 

Repareren van de afzuigmotor als je de afzuigkap van City 
Estate huurt. 

•  

Balkons en balkonrekken City Estate Huurder 

Reparatie van balkons, balkonhekken, -railingen, -
leuningen en -schermen. 

•  

Balkon schoonhouden.  • 

Berging en bergingsgangen City Estate Huurder 

Onderhoud van bergingsgangen  
en de daarin aanwezige verlichting. 

•  

Bestrating City Estate Huurder 

Ophogen en repareren van gemeenschappelijke bestrating 
en paden. 

•  
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Boiler/geiser/stadsverwamings -unit City Estate Huurder 

Onderhoud, als je deze huurt van City Estate. •  

Onderhoud, als je deze zelf huurt van derden.  • 

Onderhoud, als de boiler of geiser jouw eigendom is.  • 

Brandblusmiddelen City Estate Huurder 

Brandblussers en slanghaspels in gemeenschappelijke 
ruimten, traphallen etc. 

•  

Brandmelders in gemeenschappelijke gangen etc. •  

Doorgeschakelde brandmelders in de woning. •  

Losse brandmelders in de woning.  • 

Brandschade aan de woning of berging. •  

Brandschade aan jouw spullen, meubels, stoffering en 
wandafwerkingen vallen onder jouw eigen verzekering. 

 • 

Centrale Antenne Installatie (CAI) City Estate Huurder 

Voor storingen aan de centrale antenne installatie (CAI) 
kun je contact opnemen met jouw eigen internet/tv 
leverancier. 

 • 

Centrale antenne City Estate Huurder 

Herstel en vervanging van de centrale antennedozen.  • 

Reparatie van het snoer en de aansluiting in jouw woning.  • 

Storingen aan het kabelsysteem moet je melden bij de 
storingsdienst van jouw leverancier. 

 • 

Dakgoten City Estate Huurder 

Reparatie van de dakgoot. •  

Dakgoot schoonmaken bij woning.  •  

Dakramen City Estate Huurder 

Repareren van dakraam. •  

Repareren na uitwaaien bij stormwinden door schuld van 
huurder. 

 • 

Deuren en ramen City Estate Huurder 

➢ Bij binnendeuren 

De scharnieren, de deurkruk, het schild, het slot en de 
sluitplaat gangbaar houden en repareren. 

 • 

Klemmende en slepende binnendeuren afstellen of 
afschaven. 

•  

Schilderwerk houten binnendeur en houten binnen kozijn.  • 

➢ Bij buitendeuren en ramen van jouw woning 

Repareren van buitendeursloten en -krukken. •  

Aanbrengen van extra sluitwerk om veiligheid te vergroten.  • 
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De raamsluitingen, scharnieren, uitzetijzers, windhaken, 
tochtstrippen en slijtstrippen gangbaar houden en 
repareren. 

 • 

Buitendeuren en -ramen repareren. •  

Buitendeuren en -ramen repareren na uitwaaien bij 
stormwinden. 

 • 

Klemmende en slepende buitendeuren en -ramen afstellen 
of afschaven. 

•  

Sleutels bijmaken.  • 

Aanbrengen tochtstrips.  • 

Sleutels en slot vervangen als een gebroken sleutel nog in 
het slot steekt. 

 • 

Schilderwerk binnenzijde enkelhout.  • 

Schilderwerk buitenzijde. •  

Gangbaar houden hang- en sluitwerk.  • 

Algemene toegangsdeuren repareren. •  

Deurbel City Estate Huurder 

Reparatie van de gemeenschappelijke belinstallatie en/of 
huistelefoon, zoals bij appartementencomplexen. 

•  

Reparatie aan jouw voordeurbel, met inbegrip van de 
drukknop, bedrading, de schel en de transformator. 

 • 

Drempel City Estate Huurder 

Drempels onder binnendeuren vastzetten en repareren.  • 

Indien aanwezig hardstenen drempel bij doucheruimte 
vastzetten en repareren. 

•  

Elektra City Estate Huurder 

Leidingen, bedrading en groepenkast onderhouden en 
vervangen. 

•  

Aardlekschakelaar testen, minstens 2 keer per jaar.  • 

Schakelaars, trekkoordjes, stopcontacten, montage 
afdekplaten herstellen. 

 • 

Zekeringen (stoppen), lampen en armaturen in woning en 
berging vervangen. 

 • 

Storing in jouw elektrische installatie, ontstaan door 
overbelasting of gebreken in jouw apparatuur. 

 • 

Entree/portiek City Estate Huurder 

Deurdrangers en windhaken van algemene ruimten 
repareren. 

•  

Naamplaatje vervangen. Als je in een flat woont, moet je 
het naamplaatje via City Estate bestellen. 

•  

Repareren van de brievenbus of -klep in jouw eigen 
voordeur. 

 • 



 

[17] 
 

Repareren van de brievenbus of -klep in portieken en 
traphallen. 

•  

Vervangen van het brievenbusslot (als gevolg van het 
verliezen, beschadigen of diefstal van de sleutel). 

 • 

Sleutels bijmaken en/of vervangen.  • 

Sleutels en slot vervangen als een gebroken sleutel nog in 
het slot steekt. 

 • 

Onderhoud en reparatie aan armaturen in trappenhuizen, 
portieken, entreeruimten en bergingsgangen. 

•  

Erfafscheidingen City Estate Huurder 

Onderhoud van de bij de woning behorende privacy 
schermen. 

•  

Onderhoud van erfafscheidingen die door de huurder zijn 
geplaatst of aangebracht, of overgenomen zijn van de 
vorige huurder. 

 • 

Galerijen City Estate Huurder 

Onderhoud en reparatie van galerijen en galerijhekken. •  

Reiniging van galerijen en galerijhekken.  • 

Gasinstallaties City Estate Huurder 

Onderhouden en vervangen van leidingen in en buiten de 
woning. 

•  

Gaskraan vervangen. •  

Geiser en boiler City Estate Huurder 

Onderhoud, als je deze huurt van City Estate. •  

Onderhoud, als je deze huurt van derden.  • 

Onderhoud, als de geiser of boiler jouw eigendom is.  • 

Glas City Estate Huurder 

Herstel van alle ruiten en alles wat erbij hoort.  • 

Hemelafvoer City Estate Huurder 

Herstellen, schoonmaken en ontstoppen. •  

Huistelefoon (intercom) City Estate Huurder 

Reparatie van de intercom, huistelefoon, videofoon en 
deuropeners bij flatwoningen. 

•  

Kabelaansluiting City Estate Huurder 

Storingen aan het kabelsysteem moet je melden bij de 
storingsdienst van jouw kabelleverancier. Of als je via het 
Centrale Satalietnetwerk TV hebt, bij  Hertzinger.  

 • 

Kasten en kastwanden City Estate Huurder 

Reparatie aan ingebouwde kasten en kastwanden, inclusief 
hang-, en sluitwerk. 

 • 
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Losse kasten onderhouden en repareren.  • 

Keuken City Estate Huurder 

Vastzetten van het aanrechtblad en eventuele afdekstrip. •  

Repareren van aanrechtbladen en ladegeleiders.  • 

Repareren van kastdeurtjes.  • 

Vervangen van kitvoegen of afdekstrip. •  

Vervangen van laden, deurtjes, scharnieren of geleiders. •  

Schoonhouden van de afzuigkaprooster en vervangen van 
het filterdoek. 

 • 

Repareren van de afzuigmotor indien je de afzuigkap van 
City Estate huurt. 

•  

Kitvoegen City Estate Huurder 

Herstellen van kitvoegen binnen en buiten. •  

Kozijnen City Estate Huurder 

Repareren van kozijnen, ramen en deuren in de woning, zie 
de betreffende onderwerpen. 

  

Schoonmaken van ventilatieroosters en suskasten.  • 

Onderhoud van kunststof, aluminium en stalen kozijnen, 
ramen en deuren. 

•  

Kranen City Estate Huurder 

Repareren van waterkranen, kraanleertjes vervangen.  • 

Lekkage City Estate Huurder 

Waterschade aan jouw spullen, meubels, stoffering en 
wandafwerkingen. 

 • 

Lekkage in andere gevallen. •  

Lift City Estate Huurder 

Onderhoud, reparatie, keuringen en het verhelpen van 
storingen. 

•  

Luchtroosters City Estate Huurder 

Schoonhouden en repareren van afzuigroosters bij 
mechanische ventilatie. 

 • 

Schoonhouden en repareren van filters en 
ventilatieroosters, ook in ramen en kozijnen. 

 • 

(Mechanische) ventilatie City Estate Huurder 

Reparatie van het ventilatie- kanaal. •  

Schoonhouden van filters en ventilatieroosters.  • 

Repareren van filters en ventilatieroosters.  • 

Repareren, en fijn afstellen van afzuigventielen. •  
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Naamplaatje City Estate Huurder 

Vervangen op het bellenbord bij de flatwoning of de 
portiek- woning en bij de voordeur. 

 • 

Ongedierte City Estate Huurder 

Bestrijden van ongedierte zoals muizen, mieren, wespen, 
vlooien of ratten in de woning. 

 • 

Bestrijding van ongedierte bij grote en moeilijk te 
bestrijden overlast. 

•  

Plafonds City Estate Huurder 

Woning-, en berging plafonds herstellen van boorgaatjes, 
krimpscheuren en kleine  beschadigingen. 

 • 

Witten en sauzen (ook gebladderde ondergrond).  • 

Herstellen van loslatend stucwerk of de 
plafondconstructie. 

•  

Onderhouden en herstellen van plafonds in 
gemeenschappelijke ruimten. 

•  

Radiator City Estate Huurder 

Individuele installatie: ontluchten van de radiatoren en 
bijvullen. 

 • 

Gezamenlijke installatie:  
ontluchten van de radiatoren. 

 • 

Gezamenlijke installatie:   
bijvullen. 

•  

Lekkages aan leidingen of radiatorkranen. •  

Schilderwerk City Estate Huurder 

Let op: om onherstelbare schade te voorkomen, mag je 
kozijnen of deuren die van kunststof, aluminium of staal 
zijn gemaakt niet schilderen. Je mag er ook geen gaatjes in 
boren. 

  

Schilderwerk aan de binnenkant van buitenkozijnen, ramen 
en deuren. 

 • 

Schilderwerk van houten kozijnen, ramen en deuren in de 
woning. 

 • 

Schilderwerk aan de buitenkant van buitenkozijnen, ramen 
en deuren. 

•  

Binnen schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten. •  

Sanitair City Estate Huurder 

Reparatie van badstopper en kettinkje.  • 

Reparatie van doucheslang, glijstang, handdouche, 
ophangpen en koppelstuk. 

 • 

Repareren van waterkranen: kraanleertjes vervangen en 
het binnenwerk reinigen. 

 • 
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Repareren en onderhouden van spiegel, planchet, 
spatscherm, wastafel en zeepbakje. 

 • 

Vastzetten van de toiletpot, toiletbril en toiletbrildeksel.  • 

Repareren van de vlotter van het reservoir/stortbak, en de 
bevestigingen en rioolaansluitingen van de toiletpot. 

•  

Sifon/zwanenhals onder gootsteen en wastafels repareren 
(uitzondering: als de sifon van lood is, dan zijn de kosten 
voor City Estate). 

 • 

Vervangen toiletbril of douchekopslang.  • 

Schimmelvorming City Estate Huurder 

Schimmelvorming in woning.  • 

Schoorsteen City Estate Huurder 

Herstel van schoorsteenkanalen. •  

Vegen van schoorsteenkanalen bij eengezinswoningen (elk 
jaar). 

 • 

Sleutels City Estate Huurder 

Sleutels bijmaken en/of vervangen.  • 

Sleutels en slot vervangen als een gebroken sleutel nog in 
het slot steekt. 

 • 

Spiegels City Estate Huurder 

Repareren en vastzetten van spiegel, planchet, 
spatscherm, wastafel en zeepbakje. 

 • 

Vervangen van spiegels na beschadiging.  • 

Vervangen van spiegels, in de doucheruimte, waarin 
vlekken zitten. 

 • 

Stopcontacten City Estate Huurder 

Schakelaars, trekkoordjes, stopcontacten, montageen 
afdekplaten herstellen. 

 • 

Telefoonaansluiting City Estate Huurder 

Herstel en vervanging van de telefooncontactdozen.  • 

Reparatie van het snoer en de aansluiting in jouw woning.  • 

Storingen aan het kabelsysteem moet je melden bij de 
storingsdienst van jouw telefoonaanbieder. 

 • 

Timmerwerk City Estate Huurder 

Periodiek onderhoud en reparatie van buitentimmerwerk.  • 

Vastzetten van plinten, afwerklijsten en drempels binnen.  • 

Tochstrippen City Estate Huurder 

Vervangen van aangebrachte tochtstrippen.  • 

Repareren en vastzetten van tochtstrippen.  • 

Onderhoud van zelf aangebrachte rubbers.  • 
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Trappen City Estate Huurder 

Repareren van trappen in de woning. •  

Vastzetten en repareren van trappen en leuningen in 
gemeenschappelijke ruimten. 

•  

Vastzetten van en reparatie aan leuningen en 
leuningdragers in de individuele woning. 

 • 

Vastzetten van en reparatie aan leuningen en 
leuningdragers in gemeenschappelijke trappenhallen etc. 

•  

Vlizotrap herstellen. •  

Trekkoord van de vlizotrap vervangen.  • 

Tuinen City Estate Huurder 

Ophogen, aanleg en onderhoud van de privétuin.  • 

Bomen, struiken en heggen die bij je in de tuin staan en 
over de erfgrens groeien, moet je kort houden door ze 
tijdig te snoeien. 

 • 

Onderhoud van gemeenschappelijk groen met besloten 
karakter.  

 • 

Onderhoud van gemeenschappelijk groen met open 
karakter. 

•  

Vensterbank City Estate Huurder 

Vastzetten en reparatie.  • 

Verlichting City Estate Huurder 

Leidingen, bedrading en groepenkast onderhouden en 
vervangen. 

•  

Zekeringen (stoppen), lampen en armaturen in woning en 
berging vervangen. 

 • 

Vervangen van lampen van 24 volt in privébergingen bij 
flatgebouwen. 

 • 

Onderhoud en reparatie aan verlichting op galerijen, niet 
openbare parkeerplaatsen, trappenhuizen, portieken, 
entreeruimten en bergingsgangen. 

•  

Verwarming City Estate Huurder 

Maatregelen ter voorkoming van bevriezing.  • 

Bijvullen en ontluchten van de radiatoren en installatie.  • 

Vastzetten van de kamer- thermostaat.  • 

Vervangen van vulsleutel, vulslang en 
ontluchtingssleuteltjes. 

 • 

Herstel van schade als gevolg van verkeerd gebruik.  • 

Collectieve installatie: onderhoud en bijvullen van de 
installatie. 

•  

Collectieve installatie: ontluchten van de radiatoren.  • 
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Vloeren City Estate Huurder 

Repareren van vloertegels die bij de woning behoren. •  

Repareren van houten ondervloeren en vloerluiken. •  

Vloerafwerking in de woning en berging vervangen.  • 

Repareren van dekvloeren van algemene ruimten en 
galerijen. 

•  

Repareren/egaliseren van beschadigde dekvloeren na het 
verwijderen van vloerafwerking. 

 • 

Wanden City Estate Huurder 

Binnenwanden behangen of witten en sauzen.  • 

Herstel van de ondergrond bij schade als gevolg van het 
verwijderen van het behang. 

 • 

Herstellen van loslatend stucwerk door ouderdom, 
scheuren en grote beschadigingen. 

•  

Kleine reparaties (kleiner dan een wandtegel) aan de 
ondergrond. 

 • 

Grote reparaties aan de ondergrond. •  

Vastzetten van plinten en afwerklijsten.  • 

Vensterbanken vastzetten en repareren.  • 

Repareren van wandtegels die bij de woning behoren, 
uitgezonderd kleine beschadigingen en boorgaatjes. 

•  

Kitvoegen herstellen. •  

Wastafel (ook in toilet) City Estate Huurder 

Sifon/zwanenhals onder gootsteen en wastafels repareren 
(uitzondering: als de sifon van lood is, komt reparatie voor 
rekening van City Estate). 

 • 

Waterleiding City Estate Huurder 

De waterleiding tegen vorst beschermen.  • 

Een bevroren waterleiding ontdooien of herstellen.  • 

Reparatie van lekkende waterleiding. •  

Repareren van waterkranen, kraanleertjes vervangen.  • 

Buitenkranen aftappen in verband met bevriezen.  • 

Zonwering City Estate Huurder 

Onderhoud en reparatie van zonwering als die door City 
Estate is aangebracht. 

•  

Reparatie en vervanging van zonweringen die eigendom 
zijn van de huurder. 

 • 

Herstel van de gevel na het verwijderen van de zelf 
aangebrachte zonwering. 

 • 

Verwijderen en terugbrengen van zelf aangebrachte 
zonwering bij onderhoudswerkzaamheden. 

 • 

 


