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OF TOILET
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Als huurder van Wonen Limburg mag u zelf kiezen wanneer u 
uw keuken, badkamer of toilet door ons laat vernieuwen. U 
geeft gewoon bij ons aan wat er moet gebeuren. Dit noemen wij 
vraaggestuurd binnenonderhoud. In deze brochure leggen  
wij uit hoe het werkt:

ALGEMENE INFORMATIE  PAGINA  2 - 4

U WILT EEN NIEUWE KEUKEN PAGINA  5 - 6

U WILT EEN NIEUWE BADKAMER PAGINA  7 - 8

U WILT EEN NIEUWE TOILET PAGINA  9 - 10



U weet zelf natuurlijk het beste of vervanging van uw keuken, badkamer of toilet nodig is. Daarom bepalen wij niet  
het moment van vervanging, maar kunt u zelf aangeven wanneer u iets door ons wilt laten vernieuwen op basis van 
onderstaande voorwaarden.

Aanvragen kan altijd
U kunt vervanging van de badkamer, keuken of toilet op elk moment bij ons aanvragen. Wij bespreken dan samen met u de 

mogelijkheden en de eventuele kosten. Wij kunnen de werkzaamheden in overleg met u uitvoeren op een moment dat het u schikt.

Wat kost het?
Elke voorziening gaat een bepaald aantal jaren mee. Dat aantal jaren heet de afschrijvingstermijn. Heeft uw keuken, badkamer  

of toilet deze termijn bereikt? Dan vervangen wij de voorziening kosteloos voor u.

Gebaseerd op de gemiddelde levensduur bij normaal gebruik, hanteren wij de volgende afschrijvingstermijnen:

• Tegelwerk keuken 34 jaar 

    (vervanging van het tegelwerk gebeurt alleen in combinatie met vervanging van het keukenblok)

• Keukenblok  17 jaar 

• Badkamer  30 jaar

• Toilet   30 jaar

Wilt u dat uw voorziening eerder wordt vervangen? Dat kan vanaf 5 jaar voor het verlopen van de afschrijvingstermijn;  

u betaalt dan een eigen bijdrage. Hierover maken we samen afspraken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Hier treft u de geldende restwaarde tabel aan.

  Een voorbeeld: Keukenblok vervangen 
Stel, u vindt dat uw keukenblok van 18 jaar oud aan vervanging toe is. U mag van ons dan gratis een nieuw keukenblok uitzoeken. 

Het tegelwerk is na die 18 jaar nog niet afgeschreven. Maar als u aan ons de restwaarde van het tegelwerk betaalt, mag u toch 

nieuw tegelwerk uitkiezen.

Veel keuzemogelijkheden 
U kunt uw nieuwe voorziening naar eigen smaak uitzoeken binnen het standaard keuzepakket. U kiest via onze onderhoudspartner 

bijvoorbeeld de kleur, het soort handgrepen en het tegelwerk van de keuken, badkamer of toilet. Hiervoor betaalt u niets extra’s.  

Er bestaan ook luxe opties zoals extra keukenkastjes, verlengd aanrechtblad  en thermostaatkranen of zogenaamde geriefs-

verbeteringen als een toilet in de badkamer of een verplaatsing van de hele badkamer als dat technisch mogelijk is. Dat kan 

allemaal, maar niet kosteloos. Wij bespreken dan met u uw wensen, de mogelijkheden en kosten. Lees meer hierover in de 

brochure “Opties bij het vernieuwen van uw keuken, badkamer of toilet”
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ALGEMENE INFORMATIE

WAT IS VRAAGGESTUURD 
BINNENONDERHOUD?

http://www.wonenlimburg.nl/Brochures_en_films/Regel_je_zaken/Vraaggestuurd_binnenonderhoud


Hoe kan ik aanvragen?
Heeft u interesse in een nieuwe badkamer, toilet of keuken? Neem dan contact met ons op:

•   Via onze website 
Op wonenlimburg.nl vindt u een aanvraagformulier voor binnenonderhoud. Dit formulier kun u invullen en per post opsturen  

of mailen naar post@wonenlimburg.nl of u logt in via mijnwonenlimburg en vult hier direct het formulier in.

•  Via de buurtwinkel 
Wij helpen u graag persoonlijk. De openingstijden van onze buurtwinkels vindt u op de website.

•  Telefonisch 
Natuurlijk kunt u ons ook bellen om een afspraak te maken. Bel ons dan via het telefoonnummer 088 - 385 08 00,  

en maak keuze 1. Of gebruik hier de terugbelmogelijkheid.

Wat gaat er gebeuren?
•  Wanneer uw aanvraag in aanmerking komt voor vraaggestuurd binnenonderhoud, neemt de onderhoudspartner contact  

met u op. We bespreken met u de aanvraag en de planning. Zo voorkomen we misverstanden en kunnen we uw wensen goed  

in beeld brengen. 

•  We bespreken dan ook de eventuele kosten. Dit is afhankelijk van de afschrijvingstermijn van het te vervangen toilet, badkamer 

of keuken in uw woning of eventueel gekozen opties.

•  We leggen de afspraken schriftelijk vast.  De overeenkomst wordt door u en ons ondertekend. Op die manier is voor ons allemaal 

helder wat er moet gebeuren en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

•  Om de overlast tot een minimum te beperken, worden werkzaamheden in overleg met u verricht en treffen wij de nodige 

voorzorgsmaatregelen.
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https://www.wonenlimburg.nl/Brochures_en_films/Regel_je_zaken_formulieren_uit_te_printen/Vraaggestuurd_binnenonderhoud_aanvraag
https://www.wonenlimburg.nl/Kies_uw_buurtwinkel
https://www.wonenlimburg.nl/Ik_wil_weten/Ik_wil_iets_regelen/U_wilt_ons_een_vraag_stellen


JAARLIJKS BUDGET 
VRAAGGESTUURD ONDERHOUD
Wonen Limburg stelt jaarlijks een maximaal budget vast voor het uitvoeren van vraaggestuurd onderhoud.  
Komen er in de loop van het jaar meer aanvragen binnen dan het budget toelaat, dan worden deze aanvragen 
doorgeschoven naar het volgende jaar en als eerste behandeld. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wat vragen wij van u?
•  Uw aanwezigheid tijdens de werkzaamheden. Als dit niet mogelijk is, vragen we u er voor te zorgen dat wij toch toegang  

tot uw huis hebben.

•  Uw persoonlijke spullen zoveel mogelijk te verwijderen uit de ruimtes waar de werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast 

 vinden wij het prettig als wij deze ruimtes goed kunnen bereiken.

•  U stelt stroom en water gedurende de werkzaamheden ter beschikking.

Samenwerking met de onderhoudspartner
Een aantal dagen zult u ongemak en overlast ervaren door de werkzaamheden, bijvoorbeeld stof door het hakken en slopen.  

Dit is helaas niet te voorkomen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen.

Door uw meubilair af te dekken met lakens en andere ruimten af te sluiten, kunt u stofoverlast beperken. Ter bescherming  

van uw vloeren dekt de onderhoudspartner alle loopwegen in de woning af met spatlakens of kartonplaten.

Aan het einde van de dag laat de onderhoudspartner uw woning opgeruimd en veegschoon achter. De aannemer voert alleen 

werkzaamheden uit waarvoor Wonen Limburg hem heeft ingeschakeld.

De afspraken hierover zijn vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd, tenzij om bouwtechnische redenen. 

Website
Op onze website wonenlimburg.nl vindt u algemene informatie over Wonen Limburg en over zaken die u als huurder aangaan. 

Verder houden wij u op de hoogte van nieuws en actualiteiten over Wonen Limburg.

Onze website bevat een serie folders en films over allerhande onderwerpen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen en onder 

meer informatie over het onderhoud aan woningen, energieprojecten en leefbaarheidsinitiatieven. Via onze website kunt u 24 uur 

per dag een storing of reparatie aan ons melden of via e-mail een vraag stellen.

Als huurder van Wonen Limburg heeft u online toegang tot uw persoonlijke gegevens, waarin u veel zaken kunt regelen.   

Toegang regelt u eenvoudig via onze website. In dit instructiefilmpje laten wij u stap voor stap de mogelijkheden van Mijn Wonen 

Limburg zien.
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ALGEMENE INFORMATIE

REGEL
JE ZAKEN
ONLINE

https://www.wonenlimburg.nl/Ik_log_in/Uitleg_Mijn_Wonen_Limburg
https://www.wonenlimburg.nl/login


Afhankelijk van de afschrijvingstermijn komt u in aanmerking voor een nieuw keukenblok of een 
volledig nieuwe keuken. Bij een volledig nieuwe keuken ontvangt u naast een nieuw keukenblok 
nieuwe wandtegels en nieuwe stroom- en wateraansluitingen bij het keukenblok. U heeft de 
keuze uit kwalitatief hoogwaardige producten van Bruynzeel en Mosa. 

Een nieuw keukenblok, en dan?
Bij een keukenblok kunt u kiezen uit het standaard keuzepakket. U kiest zelf de frontkleur en maakt  

een keuze uit de beschikbare aanrechtbladen, grepen en spoelbakken. Waar kunt u uit kiezen?
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U WILT EEN NIEUWE KEUKEN

Bruynzeel Keukens staat al sinds 1937  

voor de keuken die werkt. De keuken is 

het hart van het huishouden. En dat moet 

gewoon lekker draaien. Dag in, dag uit.  

Een Bruynzeel keuken is een functionele  

en mooie en betaalbare keuken.  

Een keuken met een slimme indeling, 

voldoende opbergruimte en apparatuur  

die precies bij jou past.

De keuken die werkt.



7

EEN NIEUWE KEUKEN

FRONTKLEUREN

AANRECHTBLADEN

Midnight Dream Koren Lichtgrijs Eiken Marron

Koren Donkergrijs Peru Antraciet

Wit Crème Vanille Ahorn

Verona Eiken Platinagrijs Ontario Walnoot

Fino Donker 
Antraciet Gespikkeld

Wl12 CR3 AH6

EV1 PG1 WO1

F8349 MP H3362 ST15

F7684 TC

F7920 TC

F7646 TCF7919 TC



Welke werkzaamheden voeren we uit?
• Benodigde voorzorgsmaatregelen treffen

• Verwijderen en afvoeren van het bestaand keukenblok

• Plaatsen nieuw keukenblok inclusief aansluiten kraan en afvoer

• Oplevering tussen u en onderhoudspartner van Wonen Limburg
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GREPEN

SPOELBAKKEN

Spoelbak Pro 122Spoelbak Pro 112

Beugelgreep C010 Gemova D011 Capri D014

Toscane D018 Molise C011 Ferrara D035
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EEN NIEUWE KEUKEN

Een volledig nieuwe keuken, en dan?
Bij een volledig nieuwe keuken kunt naast het keukenblok ook kiezen uit  

een aantal tegels. De tegels hebben een standaardafmeting van 20x25cm  

en worden staand aangebracht. 

Welke werkzaamheden voeren we uit?
• Benodigde voorzorgsmaatregelen treffen

• Verwijderen en afvoeren bestaand keukenblok en wandtegelwerk

• Aanpassen stroom- en wateraansluitingen

• Nieuw wandtegelwerk aanbrengen

• Plaatsen nieuw keukenblok inclusief aansluiten nieuwe kraan en afvoer

• Oplevering tussen u en onderhoudspartner van Wonen Limburg

Mosa is een Nederlandse tegelproducent met meer dan 130 jaar ervaring die voortdurend verrast met 

onderscheidende tegelconcepten voor wanden, vloeren, gevels en terrassen. Met onderscheidende 

tegels van kwalitatief en esthetisch hoog niveau wil Mosa een bijdrage leveren aan architectonische 

ontwerpen voor nu en morgen. Innovatie en design zijn daarbij belangrijke waarden. Tijdens het 

ontwerp- en productieproces zet Mosa zich bovendien sterk in voor duurzaamheid en worden  

de Cradle-to-Cradle-principes gevolgd.

TEGELS

Wit Roomwit
0490 2025 0497 2025



Bij een nieuwe badkamer worden de vloer- en wandtegels vervangen. De nieuwe wandtegels 
worden tot aan het plafond aangebracht en het plafond schilderen wij voor u. Sanitair en  
kranen inclusief het leidingwerk vervangen wij ook. U heeft de keuze uit kwalitatief hoog-
waardige producten van Sphinx en Mosa. Daarnaast worden hoogwaardige producten van onder 
andere Grohe toegepast.

Een nieuwe badkamer, en dan?
Bij een nieuwe badkamer heeft u de keuze uit 6 tegelpakketten met een combinatie van wandtegel, 

vloertegel en eventueel een tegel voor een accentvlak achter de wastafel. De wandtegels hebben 

een standaardafmeting van 20x25cm en worden staand aangebracht. De vloertegels hebben een 

standaardafmeting van 30x30cm en bij het verlaagd douchegedeelte 15x15cm. In het verlaagde 

douchegedeelte worden antislip tegels aangebracht. Daarnaast plaatsen wij een douchekraan met 

glijstangcombinatie en een wastafel met wastafelkraan, spiegel en planchet.

U WILT EEN NIEUWE BADKAMER

Iedere situatie vraagt om een specifieke  

oplossing, waarbij design, hygiëne, comfort, 

waterbesparing en kwaliteit belangrijke aan- 

dachtspunten zijn. Dankzij het buitengewoon 

uitgebreide assortiment keramisch sanitair is  

Sphinx toonaangevend in woningbouw en  

elk ander denkbaar project: van kantoren  

en restaurants tot ziekenhuizen, stadions,  

scholen en de privé-badkamer thuis.  

Sphinx biedt oplossingen voor meervoudige 

opstellingen in openbare toiletruimten,  

maar ook voor de unieke inrichting van  

een hotelbadkamer.

Kwaliteit, Technologie, Design en Duurzaamheid. Vier fundamentele pijlers.  

We leggen de lat extreem hoog zodat je altijd het verschil kunt voelen  

wanneer je een GROHE kraan of douche gebruikt.
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EEN NIEUWE BADKAMER

Welke werkzaamheden voeren we uit?
• Benodigde voorzorgsmaatregelen treffen

• Verwijderen en afvoeren bestaand sanitair en leidingwerk

• Verwijderen en afvoeren vloer- en wandtegelwerk

• Aanpassen stroom- en wateraansluitingen

• Nieuw vloer- en wandtegelwerk aanbrengen

• Plaatsen nieuw sanitair inclusief aansluiten nieuwe kranen

• Plaatsen spiegel en planchet

• Schilderen plafond

• Weghalen en terugplaatsen bestaande radiator

• Oplevering tussen u en onderhoudspartner van Wonen Limburg

TEGELS

pakket 1 pakket 2 pakket 3

Elegant Koel

pakket 4 pakket 5 pakket 6

Elegant Warm



Bij een nieuwe toilet worden de vloer- en wandtegels vervangen. De nieuwe wandtegels 
worden tot een hoogte van ongeveer 150 cm aangebracht. Sanitair en kranen (indien 
van toepassing) inclusief het leidingwerk vervangen we. U heeft de keuze uit kwalitatief 
hoogwaardige producten van  Sphinx en Mosa. 

Een nieuw toilet, en dan?
Bij een nieuwe toilet heeft u de keuze uit 6 tegelpakketten. De wandtegels  hebben een standaard-

afmeting van 20x25cm en worden staand aangebracht. Als u wilt kunt u kiezen voor een accentwand 

achter de toiletcombinatie. De vloertegels hebben een standaardafmeting van 15x15cm.
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U WILT EEN NIEUW TOILET
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EEN NIEUW TOILET

Welke werkzaamheden voeren we uit?
• Benodigde voorzorgsmaatregelen treffen

• Verwijderen en afvoeren bestaand sanitair en leidingwerk

• Verwijderen en afvoeren vloer- en wandtegelwerk

• Aanpassen stroom- en wateraansluitingen

• Nieuw vloer- en wandtegelwerk aanbrengen

• Plaatsen nieuw sanitair

• Weghalen en terugplaatsen bestaande radiator

•  Oplevering tussen u en onderhoudspartner van Wonen Limburg

TEGELS

pakket 1 pakket 2 pakket 3

Elegant Koel

pakket 4 pakket 5 pakket 6

Elegant Warm



DISCLAIMER

Hoewel er de grootst mogelijke zorg 

besteed is aan de inhoud van deze  

folder, kunnen er geen rechten aan  

worden ontleend. Wonen Limburg  

is niet aansprakelijk voor de gevolgen  

die voorkomen uit eventuele onjuist-  

en/of onvolledigheden.

hoofdkantoor buurtwinkel

Sittard

Heerlen

Roermond

Panningen

Horst

Venray

Weert

Urmond

Raedts
Bouwbedrijf


