
De eindoplevering van uw woning 
alles wat u moet weten



Zo laat u de woning goed achter

Onlangs heeft u de huur van uw woning en/of garage opgezegd. 
Voordat u vertrekt, zijn er belangrijke zaken die geregeld moeten 
worden, zodat de volgende huurder – net als u – prettig kan wonen. 
Bovendien wilt u straks niet met onnodige kosten te maken krijgen.

In deze brochure staat precies uitgelegd wat er van u wordt verwacht 
bij het achterlaten van de woning. 
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Stap 1 
Bevestiging van de opzegging 

en inplannen voorinspectie

Onlangs heeft u de huur van uw woning en/of garage 
opgezegd. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een 
bevestiging van de huuropzegging. Heeft u geen bevestiging 
ontvangen? Neem dan even contact met ons op via Mijn 
Newomij.

Na de huuropzegging vindt de voorinspectie plaats. Onze 
medewerker neemt contact met u op om een afspraak in te 
plannen. 

Asbest 
Als u vermoedt dat er asbestdelen in of onder de huidige 
vloerbedekking of in lijmresten aanwezig zijn, verwijdert u in 
dat geval de vloerbedekking of zeil niet vóór de voorinspectie. 
Onze medewerker geeft u tijdens zijn bezoek wel of géén 
toestemming om deze zaken te verwijderen. 

Kan ik zaken ter overname aanbieden?
Heeft u zaken die u wilt aanbieden aan de nieuwe huurder? 
Dan moet u samen met de nieuwe huurder het 
overnamerapport invullen. 

mijn.newomij.nl
https://www.newomij.nl/app/uploads/Overnamerapport-Newomij.pdf


Stap 2 
Uitvoeren van de voorinspectie

Tijdens de voorinspectie bezoekt onze medewerker uw woning. 
Het is belangrijk dat u daarbij aanwezig bent. Samen controleert u 
de woning op eventuele gebreken. Onze medewerker legt u ter 
plaatse uit wat er mankeert en hoe het probleem kan worden 
opgelost. Vaak is het iets kleins, maar soms is reparatie van schade 
noodzakelijk. 

Heeft u zaken (uitzonderingen, bijzondere situaties, overnames, 
etc.) die u wilt bespreken dan kan dit tijdens de voorinspectie met 
onze medewerker. Deze afwijkende afspraken worden ook in het 
opleverrapport vastgelegd.

Dezelfde dag ontvangt u het opleverrapport per e-mail. Hierin 
staan alle afspraken die tijdens de voorinspectie zijn gemaakt. 

Afspraak maken voor de eindinspectie
Na de voorinspectie maakt u samen met onze medewerker een 
afspraak voor de eindinspectie. Dit is het moment waarop u de 
sleutels van uw gehuurde woning inlevert. Moeten er 
werkzaamheden door u worden uitgevoerd? Dan moeten deze 
vóór de eindinspectie in orde zijn. 



Stap 3
Uitvoeren van de eindinspectie

Zijn alle werkzaamheden uitgevoerd, is de woning schoon en 
leeg en voldoet het aan alle punten van de checklist (zie 
pagina 8)? Dan is uw woning klaar voor oplevering. Onze 
medewerker bezoekt op het afgesproken moment uw 
woning om de eindinspectie uit te voeren. 

Is alles volgens afspraak? 
Dan is de woning correct opgeleverd en kunt u de sleutels 
overhandigen aan onze medewerker. Denk ook aan sleutels 
van raamkozijnen, binnendeuren, postvak en berging.

Is er iets niet in orde? 
U krijgt dan de gelegenheid de werkzaamheden alsnog uit te 
voeren en we maken een nieuwe afspraak voor de 
eindinspectie. U kunt dan de sleutels nog niet overhandigen 
en de huurverplichting loopt door tot aan de nieuwe 
einddatum. U kunt ook de sleutels alsnog inleveren, waarna 
wij de werkzaamheden laten uitvoeren. De kosten voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor uw rekening en 
worden aan u doorbelast bij de eindafrekening.

Op de dag van de eindinspectie ontvangt u het 
opleverrapport per e-mail.



Stap 4
Ontvangst van de eindafrekening

U ontvangt zo snel mogelijk na oplevering van de woning de 
eindafrekening. Dit is een specificatie van alle openstaande posten 
zoals de huur, service- en/of verwarmingskosten en eventuele 
herstelkosten. Hierbij verrekenen wij de eventueel betaalde 
waarborgsom.

In de eindafrekening staat onder meer:
• Of u nog huur moet betalen of juist terugkrijgt.
• Een verrekening van het voorschot op de servicekosten en 

verwarmingskosten.
• Eventuele kosten van (herstel)werkzaamheden die Newomij

heeft uitgevoerd.



Checklist

Benieuwd naar wat u precies moet doen 
om de woning correct op te leveren? 
Wij hebben de meest voorkomende 
werkzaamheden alvast op een rijtje 
gezet. De medewerker kan dit tijdens de 
voorinspectie verder toelichten. Zo weet 
u precies wat er van u wordt verwacht. 



Checklist

De woning moet schoon en leeg zijn. 
□ Keuken inclusief inbouwapparatuur en 

sanitair (tegels en kranen) moeten schoon 
zijn. Er mag geen vuil, vet en kalkaanslag 
aanwezig zijn. 

□ Afvalcontainers moeten leeg en schoon zijn. 
Denkt u ook aan het achterlaten van een 
eventueel pasje voor de container?  

□ Gebruiksvoorschriften, vulslang, vulsleutel 
en ontluchtingssleutel moet worden 
achtergelaten bij de cv-ketel.

□ Mechanische ventilatieroosters moeten 
schoon zijn en goed functioneren.

□ Eventuele kruipruimte, kelder, balkon en/of 
schuur moeten schoon zijn.

□ Alle vloeren, ook van de garage en berging, 
moeten bezemschoon zijn. 

De woning moet goed onderhouden zijn. 
□ Vloeren moeten vlak opgeleverd worden. 

Dit betekent dat vloerbedekking, vloerzeil, 
parket, laminaat, ondertapijt en 
trapbekleding verwijderd moeten worden. 

□ Plinten en dorpels moeten onbeschadigd en 
zonder verfresten worden achtergelaten. Als 
ze zijn geschilderd moeten ze in een lichte 
kleur worden opgeleverd. 

□ Wanden, plafonds, deuren en kozijnen 
moeten vlak en in een neutrale kleur 
worden opgeleverd. Eventuele decoraties 
(schrootjes, sierpleister, steenstrips en 
ornamenten) moeten worden verwijderd en 
eventuele gevolgschade moet worden 
hersteld. Gaten in wand- en vloertegels en 
voegen moeten worden hersteld en/of 
tegelwerk moet worden vervangen. 

□ Granol wanden, structuurverf, spachtelputz
en structuurbehang worden niet 
geaccepteerd. Dit moet dus worden 
hersteld.

□ Spijkers, schroeven, pluggen e.d. moeten uit 
wanden, vloeren en plafonds worden 
verwijderd. Gaten die hierdoor ontstaan 
moeten netjes worden dichtgemaakt. 

□ Zelf aangebrachte losse snoeren en kabels 
moeten zijn verwijderd. Er moeten 

kroonsteentjes worden geplaatst op 
blootliggende elektriciteitsleidingen. 

□ Al het hang- en sluitwerk moet naar 
behoren functioneren. Alle sleutels van 
binnendeuren en ramen moeten in de 
sleutelgaten zitten, terwijl alle sleutels van 
buitendeuren (ook duplicaten) bij de 
eindinspectie moeten worden ingeleverd.

□ Zonwering (ook aan buitenzijde), gordijnrails 
en steunen moeten worden verwijderd. 
Gaten moeten vakkundig en netjes zijn 
gedicht.

□ Heeft de woning een tuin? Dan moet ten 
minste het oorspronkelijk aantal vierkante 
meters bestrating aan pad en terras 
aanwezig zijn. Er mogen geen kuilen zijn en 
de bestrating moet netjes zijn gelegd. Ook 
de tuin moet netjes zijn. Er mogen geen 
losse spullen liggen. 

Heeft u vragen over de checklist? Neem 
dan contact op via Mijn Newomij. 

https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Bedankt voor 

uw medewerking!



Kon. Wilhelminalaan 31 1411 EL Naarden

verhuur@newomij.nl

newomij.nl
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https://www.facebook.com/newomij/
https://nl.linkedin.com/company/newomij
https://vimeo.com/user74835484
mailto:verhuur@newomij.nl
https://www.newomij.nl/home.html

