
 
 
In deze folder besteden wij aandacht aan de tuin op het moment dat u uw huurwoning gaat 
verlaten. Dit is een aanvulling op ‘huuropzeggen’. 
 
De tuin moet bij verhuizing in een goede staat worden achtergelaten. 
Voor het verwijderen of overdragen van goederen of planten uit uw tuin gelden een aantal 
regels.  
 

Uw eigendommen 

Vaak is het zo dat de huurder allerlei zaken voor zijn tuin heeft aangeschaft en 
aangebracht zoals bijvoorbeeld bestrating, verlichting, struiken, planten, bomen, een 
pergola, een carport, plantenbakken, een vijver en een erfafscheiding (hekwerk, coniferen, 
enz).  
 
In principe mag u bijna alles wat uw eigendom is bij verhuizing meenemen. Er zijn echter 
eigendommen die u niet zomaar kunt verwijderen. Bomen mag u niet zomaar verwijderen 
en evenmin een erfafscheiding die u samen met uw buren ooit heeft aangebracht. Een 
stenen garage zult u ook niet zo makkelijk kunnen mee verhuizen. En er zijn wel meer 
voorbeelden te noemen van zaken die u waarschijnlijk liever achter wilt laten in de tuin.  
Wij handelen daarbij volgens de hierna genoemde overnameregels. 
 

Erfafscheidingen 
Wanneer u ooit samen met uw buren een erfafscheiding rond uw tuin aanbracht, moet u 
met uw buren overleggen of deze erfafscheiding gehandhaafd kan worden. Die 
erfafscheiding moet echter wel in een redelijke staat verkeren of gebracht worden. Dat 
geldt ook voor een erfafscheiding die u zonder uw buren heeft aangebracht. De technisch 
woonconsulent van De Goede Woning zal u bij de vooropname van de woning vertellen of 
de erfafscheiding kan blijven staan. Het spreekt voor zich dat u de door uzelf geplaatste 
hagen en hekwerken bij verhuizing mag meenemen, als dat uw voorkeur heeft. 
 

Overname door De Goede Woning 
Met vergunning gebouwde stenen garages- en bergingen kunt u bij verhuizing over laten 
nemen door De Goede Woning. Dat geldt ook voor stenen aanbouwen. De bouwsels 
moeten dan wel in een technisch goede staat verkeren. In bepaalde gevallen krijgt u voor 
deze overname een financiële vergoeding. De technisch woonconsulent zal u tijdens de 
vooropname vertellen welke veranderingen u door ons over kunt laten nemen. Deze 
overnames worden in het vooropnamerapport vastgelegd. 
 

Overname door volgende huurder 

Veranderingen en toevoegingen aan uw tuin die u niet zelf meeneemt en die De Goede 
Woning niet van u wil overnemen, kunt u in veel gevallen door de volgende huurder laten 
overnemen. U moet daar zelf afspraken over maken met deze volgende huurder. Ook over 
de prijs die hij u daarvoor moet betalen. Op het overnameformulier moet u duidelijk 
vermelden welke zaken overgenomen worden door de volgende huurder.  
Tijdens de vooropname kan de technisch woonconsulent bepaalde veranderingen aanwij-
zen die niet voor overname in aanmerking komen omdat het bijvoorbeeld hinderlijke of 
gevaarlijke situaties opleveren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een gammele pergola, 
schutting of carport. 
 



 

 

Te verwijderen zaken 

Wil een volgende huurder veranderingen of toevoegingen aan uw tuin niet overnemen 
en De Goede Woning wil ze ook niet overnemen, dan moeten ze door de vertrekkende 
huurder verwijderd worden. Bijvoorbeeld een in de tuin aanwezige vijver of houten 
schuurtje.  

 

Vergunning aanvragen voor te verwijderen bomen 

Het kan zijn dat een bepaalde hinderlijke boom door u verwijderd moet worden. 
Bijvoorbeeld omdat die teveel licht uit de woning wegneemt of schade toebrengt aan 
bepaalde woningonderdelen. Wanneer u vermoedt dat dit in uw situatie speelt, vraag 
ons dan tijdig om advies. U heeft namelijk een kapvergunning nodig voordat u een 
boom met een diameter van meer dan 10 cm mag verwijderen. De vergunning moet 
altijd via De Goede Woning aangevraagd worden. 

 

 
De Goede Woning 

Bezoekadres    Sleutelbloemstraat 26 
Openingstijden   op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
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Internet         www.degoedewoning.nl 
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