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Bericht van de Woonbond 
 

Huurderswerk kan vers jong bloed 
goed gebruiken. 

 
Begin oktober 2017 werd in het kantoor van 
woningcorporatie Mitros gestart met  
Woonlab Utrecht. Doel is jongeren meer 
betrekken bij het huurderswerk. 
De Woonbond is mede-initiatiefnemer. 
 
Gemiddeld is de huurder die zich inzet voor 
huurdersvereniging of bewonerscommissie niet 
meer piepjong.  
Het gaat vaak om mensen die zich na hun ar-
beidzame leven inzetten voor huurdersbelan-
gen. Maar waarom zouden jongeren zich niet 
ook actief kunnen bewegen in het huurders-
werk? 
Zij hebben dezelfde problemen met beschik-
baarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid als 
huurders op leeftijd. 
Om jongeren meer te betrekken zijn CNV Jon-
geren, woningcorporatie Mitros en Portaal en de 
Woonbond begonnen met Woonlab Utrecht. 
Het is nu nog een pilot, die bij gebleken succes 
wordt uitgerold over heel Nederland. 
 
Huurdersvereniging Meerssen is erg benieuwd 
naar de eerste resultaten van de pilot en zal hier 
zeker aandacht aan besteden. Wordt vervolgd. 
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Beste huurders en leden van HVM. 
 
Voor u ligt het vierde HVM Infomagazine. Dit is hét periodiek informatie-
blad van en voor alle huurders van Wonen Meerssen 
 
Ondanks de opkomst van internet en alle andere moderne sociale commu-
nicatiemiddelen kiezen wij ook voor  een gewoon papieren infoblad omdat 
we merken dat daar behoefte aan is. 
 
In deze uitgave met nieuws van onze huurdersvereniging, besteden we o.a. 
aandacht aan de nieuwe privacywetgeving, de algemene ledenvergadering 
van HVM en een onderwerp over onderhoud aan de woning. 
 
Blijf ons mailen en laat weten wat u van HVM vindt. Discussieer mee over 
actuele thema’s.  
Wij ontvangen uw reactie het liefst per email. Als dit niet lukt, is een hand 
geschreven verhaal naar ons postadres ook prima. 
 
Stuur uw verhaal naar:  
de redactie van het HVM infomagazine 
hvmeerssen@ziggo.nl 
 
Ons (post) adres:  
Huurdersvereniging Meerssen,  
Past. Nic. Creftenstraat 18.06 
6231 HH Meerssen 
 

 
043-8512230 
 

HVM is druk bezig met het aanvullen/vernieuwen van haar website. In de 
komende maanden zal de site geheel up-to-date zijn. Neem daarom ook 
alvast eens een kijkje op: 
 
www.huurdersverenigingmeerssen.nl 

 

mailto:hvmeerssen@ziggo.nl


Huurkunde 
 
In deze en de volgende uitgave brengen wij zes vragen en antwoorden onder uw aandacht over 

Onderhoud 
In deze zomeruitgave van het HVM Infomagazine de eerste drie 
 
Als huurder ziet u graag dat uw woning goed onderhouden wordt. Helaas is dat voor veel huurders niet altijd vanzelfsprekend 

en blijkt er in de praktijk regelmatig discussie te ontstaan over de taakverdeling tussen huurder en verhuurder. Wie betaalt 
wat, en wat kunt u als huurder doen om onderhoud af te dwingen? 

1 Wat betaalt de huurder   

en wat de verhuurder? 
 
Het kleine en dagelijkse onderhoud van uw huurwoning verzorgt u zelf, zoals het ontluchten van de radiatoren, ramen lappen, 
binnen-schilderwerk en gras maaien in uw tuin. Dit vloeit voort uit het Besluit kleine herstellingen. Zodra u speciale hulpmid-
delen en/of expertise nodig heeft voor het onderhoud en er sprake is van noemenswaardige kosten, zijn het geen kleine her-
stellingen meer. 
Wanneer de ramen van uw appartement bijvoorbeeld onbereikbaar zijn en er een hoogwerker ingehuurd moet worden om de 
ramen te lappen, mag een verhuurder die kosten niet aan u doorberekenen. 
Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder, zoals het vervangen van een verouderde cv-ketel, het rooien van een 
boom in de tuin en buitenschilderwerk. 
Dit vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsplicht voor verhuurders uit artikel 7:206 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze plicht mag 
uw verhuurder niet contractueel uitsluiten. 
De onderhoudsplicht van de verhuurder beperkt zich wel tot het gehuurde; zelf aangebrachte voorzieningen (zaV) 
moet u zelf onderhouden, tenzij u hierover schriftelijke afspraken heeft gemaakt met uw verhuurder. 

2 Ik heb een 

onderhoudsabonnement.   
Kan de verhuurder 
eenzijdig het onderhoud 
veranderen? 
 
Nee, niet zomaar. Als u in de huurovereenkomst ook servicekosten bent overeengekomen voor kleine herstellingen via een 
onderhoudsabonnement, dan kunnen partijen dat niet eenzijdig wijzigen. Als in uw huurcontract een geringer aantal onder-
houdswerkzaamheden staat die voor uw rekening komen, kunt u de verhuurder aan de inhoud van het huurcontract houden. 
Zouden de bepalingen in uw huurcontract voor u nadeliger zijn dan in het wettelijke Besluit kleine herstellingen, dan gelden de 
contractsbepalingen niet en bepaalt het Besluit de kostenverdeling. 
Huurders (organisaties) doen er verstandig aan de onderhoudsboekjes van de verhuurder kritisch te bekijken. 
In de praktijk blijken in serviceabonnementen regelmatig klusjes te worden genoemd die voor rekening van de huurder zou-
den komen, terwijl die wettelijk voor de verhuurder zijn. In dat geval zouden huurders twee keer betalen, namelijk via de kale 
huur én via het serviceabonnement. Een lekkende kraan bijvoorbeeld waarvan u zelf al het kraanleertje vervangen heeft, 
maar die desondanks blijft lekken, moet uw verhuurder vervangen. 
Hij kan dit niet weigeren omdat u geen onderhoudsabonnement heeft, er is immers sprake van een Wettelijke herstelplicht 
van de verhuurder. 

3 Moet ik altijd 

meewerken aan het     
uitvoeren van onderhoud? 
 
U bent als huurder verplicht om de verhuurder gelegenheid te geven achterstallig onderhoud uit te voeren en gebreken te 
herstellen. 
Dat neemt niet weg dat er vooraf afspraken gemaakt dienen te worden in onderling overleg. Welke werkzaamheden worden 
er uitgevoerd, wanneer, en hoe lang gaat het duren? 
Vooral bij complexmatig onderhoud is het van belang om duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld in een Sociaal Plan. 
Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bewonerscommissie/huurdersvereniging. 
In de praktijk blijkt dat veel verhuurders renovatiewerkzaamheden voorstellen als “groot-onderhoud” en huurders dwingen om 
mee te werken, terwijl huurders renovatiewerkzaamheden kunnen weigeren. 
Bij complexmatige renovatievoorstellen moet minimaal 70 procent van de bewoners instemmen met het voorstel. 
Als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn, dan kunt u hierover (bij voorkeur schriftelijk) vragen stellen aan 
uw verhuurder of contact opnemen met de Huurderslijn van de Woonbond voor advies. 

Huurwijzer WOONBOND 



 

Informatie van het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen 

 

PRIVACY POLICY MEI 2018 

 
Huurdersvereniging Meerssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy 

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huurdersver-

eniging Meerssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type 

persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde 

waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoons- 

gegevens gewaarborgd is. 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden  

waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Huurdersvereniging Meerssen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan 

dit via de gebruikelijke contactgegevens en via onze website. 

Kijk ook voor meer informatie op de website : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl en op de website van onze huurdersver-
eniging. 

Algemene ledenvergadering 24 april 2018 

Op 24 april 2018 werd in de Stip weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 
In algemene zin werden de gebruikelijke agendapunten zoals de notulen van de algemene ledenvergadering 2017 en het 
financieel jaarverslag 2017 behandeld en door de aanwezige leden goedgekeurd en aangenomen. 
 
De secretaris presenteerde via een PowerPointpresentatie het jaarverslag 2017 van HVM en gaf hierover een korte toelich-
ting. Opgemerkt werd dat het verbeteren van de relatie met de bewonerscommissies een leerdoel is voor 2018. 
 
Het door het bestuur gemaakte Werkplan HVM 2018 is in de vergadering doorgenomen. De uitvoering van dit werkplan zal 
regelmatig worden gecontroleerd door een speciaal opgerichte werkgroep samengesteld uit leden van het bestuur. 
 
Verder hebben zich twee nieuwe leden beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie bij HVM. 
Mevrouw Lahaye en de heer Muijtjens werden met algemene instemming door de leden, in het bestuur benoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werd aandacht besteed aan het 100 jarig bestaan van onze verhuurder, stichting Wonen Meerssen. 
Een felicitatie waard ! Wonen Meerssen viert deze verjaardag o.a. met een cadeau voor haar huurders. 
Wonen Meerssen “verhoogt” dit jaar de huur met 0 % !  
Dit besluit is in goed overleg met het bestuur van HVM tot stand gekomen. 
 
Na de pauze geeft de heer Van den Bergh, directeur/bestuurder van Wonen Meerssen, nog een toelichting op lopende en 
afgeronde projecten van Wonen Meerssen. 

 

 

 



 


