
Woningstichting SWZ verhuurt vooral sociale huurwoningen. Dat zijn betaalbare 
huurwoningen voor huurders tot aan een bepaald inkomen. SWZ wil dat haar 
huurders prettig wonen. Daarom voeren we onderhoud aan onze woningen uit.  
Als we u een officieel voorstel doen voor onderhoud, noemen we dat renovatie.

Het kan ook zijn dat op de plek van de woningen meer of andere woningen  
nodig zijn, of dat de woningen niet meer aangepast kunnen worden om fijn te 
wonen. In dat geval gaan we slopen.

In dit reglement leest u hoe SWZ te werk gaat bij onderhoudsprojecten,  
renovatie en sloop/nieuwbouw.
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Hoofdstuk 1 Onderhoud

Wij onderhouden uw woning door bijvoorbeeld te 
schilderen, het dak te vervangen of het voegwerk 
opnieuw aan te brengen. 

In dit hoofdstuk leest u hoe SWZ dit doet.

1.1  Start werkzaamheden
SWZ laat de aannemer die bij uw woning het werk gaat 
uitvoeren minimaal 1 maand voordat hij start, een brief 
aan u sturen. In deze brief staat:
• wat er gaat gebeuren 
• wanneer ze bij uw woning starten
• hoe lang ze bezig zijn
• welke overlast u kunt verwachten
• wat ervan u verwacht wordt
• wie de contactpersonen zijn van de aannemer en SWZ

1.2  Oplevering
Als de woning klaar is, controleert de aannemer 
namens SWZ of alles is uitgevoerd zoals we hebben 
afgesproken. SWZ kijkt bij een aantal woningen na 
of dat klopt. Als een huurder twijfels heeft over de 
geleverde kwaliteit, kan hij of zij dat melden bij de 
contactpersoon van SWZ.

Hoofdstuk 2 Renovatie

Bij een renovatie wordt uw woning verbeterd.  
De verbetering kan bijvoorbeeld zijn dat uw woning 
beter geïsoleerd wordt.

In dit hoofdstuk leest u hoe SWZ dit doet.

2.1  Bekend maken project
SWZ stuurt tenminste 6 maanden voordat het project 
start een brief. 
Daarin staat wat er gaat gebeuren. 
Het kan ook zijn dat SWZ nog niet precies weet wat 
er moet gebeuren. Dan komt er brief, waarin SWZ de 
bewoners uitnodigt om samen te gaan kijken wat er 
aan de hand is en welke oplossingen mogelijk zijn. 
SWZ en bewoners maken dan samen een plan dat 
wordt voorgesteld aan verschillende aannemers. Deze 
aannemers maken dan een voorstel hoe ze dat zouden 
gaan doen en wat het zou gaan kosten als zij het 
uitvoeren. SWZ kiest dan de beste aannemer om het 
project te doen.

2.2  Bewonersboekje met uitnodiging modelwoning
Als alles duidelijk is, laat SWZ door de aannemer een 
bewonersboekje maken. Dit om u te vertellen wat er 
gaat gebeuren en hoe we dat gaan doen. Tegelijk met 
het bewonersboekje krijgt u ook een uitnodiging om 
een bezoek te brengen aan de modelwoning. 

2.3  Modelwoning
SWZ maakt bij grote veranderingen in uw woning 
een modelwoning. In zo’n modelwoning kunt u goed 
zien wat er gaat gebeuren, dus hoe uw woning er na 
de renovatie uitziet. Als er geen lege woning is, dan 
vragen wij een huurder of die zijn woning beschikbaar 
wil stellen. Dan laten we in een bewoonde woning 
zien wat het gaat worden. Natuurlijk gaan we de 
werkzaamheden alleen laten uitvoeren als genoeg 
bewoners akkoord gaan met het renovatievoorstel. Zie 
ook 2.4 punt 2b, en 2.5.

2.4  Renovatievoorstel
In het renovatievoorstel laten we weten wat er gaat 
gebeuren en waar we uw toestemming voor nodig 
hebben. Dit voorstel wordt gedaan aan alle huurders, 
waar we bij u in de buurt gaan renoveren. Deze krijgt u 
3 maanden voordat we starten met de werkzaamheden. 
In dit voorstel staat in ieder geval:

1. Waarom SWZ uw woning wil renoveren. 
2.  Welke werkzaamheden de aannemer uitvoert.  

Deze zijn verdeeld in werkzaamheden die: 
 a.  altijd moeten. Deze zijn noodzakelijk om uw 

woning te onderhouden
 b.  uw woning verbeteren. Hiervoor moet 70% 

akkoord van de huurders akkoord gaan, anders 
mag SWZ het niet uitvoeren 

 c.  eigen bewonerskeuzes, bijvoorbeeld de kleur van 
de voordeur

3.  Kosten voor de huurder.  
Krijgt u een huurverhoging? Zo ja, dan maken we 
duidelijk hoeveel dan. Ook geeft SWZ aan wat de 
eventuele kosten voor de huur van zonnepanelen zijn.

4.  Vergoedingen voor de huurder. 
In de bijlage Vergoedingen van dit reglement staan 
de vergoedingen waar u mogelijk recht op heeft. In 
het renovatievoorstel voor uw woning staat welke 
vergoedingen voor u gelden. 

5.  Planning 
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd, 
en hoe lang zijn er werkliedenbezig in en om uw 
woning?

2.5  Akkoord op het renovatievoorstel
Wanneer minimaal 70% van de huurders akkoord 
gaat met het renovatievoorstel, laat SWZ dit aan alle 
huurders met een brief weten. De huurders die niet 
akkoord zijn, hebben dan maximaal de wettelijke 
termijn van 8 weken de tijd om bezwaar te maken bij 
de rechter. De rechter kijkt dan of het renovatievoorstel 
redelijk is. Als de rechter beslist dat dat zo is, moeten 
alle huurders verplicht meewerken aan de renovatie. 
Als de rechter het voorstel niet redelijk vindt, gaat SWZ 
met de bewoners in gesprek om tot een voorstel te 
komen waar iedereen tevreden mee is.
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2.6  Huisbezoek/keukentafelgesprek
Als duidelijk is dat het project doorgaat, dan komt de 
aannemer bij u thuis om aan te geven hoe zij in uw huis 
de werkzaamheden gaan uitvoeren. U krijgt dan van 
hen een dagplanning waarin staat wat er iedere dag in 
uw woning gaat gebeuren. Zij vertellen u dan ook wat zij 
van u verwachten. Bijvoorbeeld welke spullen u aan de 
kant moet zetten. Dit gesprek vindt plaats tenminste 6 
weken voordat ze bij u gaan beginnen.

2.6.1 Maatwerk
Het kan zijn dat het voor u, door uw persoonlijke 
situatie, niet mogelijk is om tijdens de 
werkzaamheden in uw woning te blijven wonen.  
SWZ zorgt dan voor een geschikte oplossing zoals 
een wisselwoning. Dat is een door SWZ ingerichte 
woning waar u tijdelijk kan wonen. U hoeft alleen  
uw persoonlijke spullen mee te nemen, zoals kleding 
en tandenborstel.

2.7  Start werkzaamheden
Op zijn laatst 2 weken voor de start van de werk
zaamheden in uw woning krijgt u de definitieve 
startdatum te horen. 

2.8  Voorzieningen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden verzorgt de aannemer 
standaard een aantal voorzieningen. Dit hangt af van 
welke werkzaamheden er in uw woning gebeuren.

2.9  Oplevering
Als de woning klaar is, controleert de aannemer 
namens SWZ of alles is uitgevoerd zoals we hebben 
afgesproken. SWZ kijkt bij een aantal woningen  
na of dat klopt. Als een huurder twijfels heeft over  
de geleverde kwaliteit, kan dat gemeld worden bij  
de contactpersoon van SWZ.

2.10 Uitzondering
De enige uitzondering is een cascorenovatie.  
Bij een cascorenovatie kan de bewoner niet in  
zijn/haar woning blijven wonen tijdens de werk
zaamheden. Ook moeten alle spullen uit het huis  
zijn. Na de werkzaamheden kan alles weer terug
geplaatst worden. In dit geval heeft huurder recht  
op een wettelijke verhuiskostenvergoeding van  
€ 6.505,00 (prijspeil per 1 maart 2022) 
 

Hoofdstuk 3  Sloop

Wanneer een woning gesloopt wordt, zegt SWZ  
de huur op. De woning wordt daarna afgebroken.

In dit hoofdstuk laten we zien hoe dat in zijn werk gaat.

3.1  Bekend maken sloop
Als het sloopbesluit door SWZ is genomen, wordt dit 
besproken met de huurders. Wanneer 70% van de 
bewoners akkoord gaat met dit besluit is het officieel. 
Vanaf dat moment gaat SWZ de huur niet meer 
verhogen. De woningen die vrijkomen worden via de 
Leegstandswet verhuurd. Dat betekent dat mensen er 
tijdelijk gaan wonen. Het kan ook zijn dat een woning 
niet meer geschikt is om in te wonen. Dan verhuurt 
SWZ deze woning niet meer. 

3.2  Sociaal Plan
Na het definitieve sloopbesluit ontvangen de huurders 
het Sociaal Plan minimaal 1 maand voordat het ingaat. 
Die ingangsdatum heet de peildatum. In dit plan staat 
in ieder geval:

•  de peildatum – de datum waarop het Sociaal Plan 
ingaat

•  de wettelijke verhuiskostenvergoeding, € 6.505,00 
(prijspeil per 1 maart 2022). Deze vergoeding wordt 
niet zonder instemming van de huurder verrekend 
met een eventuele huurschuld. 

•  ophoging inschrijfduur De Woningzoeker – hoeveel 
extra inschrijfduur u na de peildatum krijgt om 
recht te hebben op een soortgelijke woning via 
De Woningzoeker. Heeft u zelf al inschrijfduur 
opgebouwd? Dan wordt deze erbij opgeteld.  
U krijgt minimaal 12 maanden, na peildatum,  
de tijd om een andere woning te vinden.

3.3  Huisbezoek
Voor de peildatum (uit het Sociaal Plan) komt een 
medewerker van SWZ op huisbezoek als dat gewenst  
is. In dat gesprek wordt het Sociaal Plan besproken.  
De medewerker spreekt met u af wat SWZ gaat  
doen en wat u gaat doen.

Welke voorziening? Wat wordt er geregeld?

Toilet een vervangend toilet voor 
overdag buiten uw woning 
op maximaal 200 meter van 
uw woning, ’s avonds en ’s 
nachts in de woning

Douche vervangende doucheruimte 
op maximaal 200 meter van 
uw woning

Koken vervangend 4pitskooktoestel 
en stromend water in uw 
woning

Kleding wassen/
drogen

als het langer duurt dan 
2 dagen een vervangende 
wasmachine en droger op 
maximaal 200 meter van  
uw woning
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3.4  Sloopdatum
Minimaal 3 maanden voordat er daadwerkelijk gestart 
wordt met de sloop, krijgt u bericht over de definitieve 
sloopdatum. De medewerker van SWZ houdt u dan op 
de hoogte over uw mogelijkheden. Op de dag van  
de definitieve sloopdatum moet u uit de woning zijn.

Hoofdstuk 4  Proces

4.1  Mogelijkheid tot afwijken
SWZ kan altijd afwijken van dit reglement als dit in  
het voordeel is van de huurder. SWZ moet deze keuze 
dan goed kunnen uitleggen. 

4.2  Klachtenprocedure
Als u niet tevreden bent over hoe SWZ zaken aanpakt, 
horen wij dat graag van u. U gewoon met ons 
contact zoeken, maar u kunt ook via de website een 
klachtenformulier bij SWZ inleveren. 

Wij gaan dan zo snel mogelijk met u in gesprek. 
Het formulier vindt u op www.swz.nl/klachtswz.

Wanneer u er met ons niet uitkomt, kunt  
een klacht inleveren bij de klachtenadviescommissie.  
Deze commissie behandelt de klachten van  
een groot aantal corporaties in Zwolle en omgeving.  
U vindt het formulier op de website van SWZ via 
www.swz.nl/formulierklachtenadviescommissie.
U krijgt dan bericht van de Klachtenadviescommissie 
hoe het verder gaat.

4.3  Vaststellen reglement
Dit reglement wordt jaarlijks voor 1 december door  
SWZ en met instemming van huurdersbelangen
vereniging De Woonkoepel voor het komende jaar 
vastgesteld. 

Ga naar www.swz.nl/contact voor meer informatie Vragen?

http://www.swz.nl/contact
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Bijlage Vergoedingen

Vermijdbare schade 
Dit is schade die ontstaat door een ongelukje. Als beter 
was opgelet dan was de schade niet ontstaan. Degene 
die de schade maakt, zorgt ervoor dat het gerepareerd 
wordt of dat het vergoed wordt.

Bijvoorbeeld
Een timmerman moet een klusje doen op een trap.  
Hij denkt dat hij zijn hamer in zijn broekzak steekt  
maar deze valt op de grond en maakt een deuk in  
het laminaat. De huurder meldt dit bij de aannemer. 
De aannemer lost dit op.

Onvermijdbare schade 
Deze schade kan niet voorkomen worden als er 
gewerkt moet worden in een huis. Hiervoor keert SWZ 
de vergoedingen zoals in de tabel hieronder staat. 
SWZ is wettelijk niet verplicht deze vergoeding uit te 
keren. SWZ doet het toch omdat wij u tegemoet willen 
komen in eventuele kosten die kunnen ontstaan door 
onderhoud dat wij laten uitvoeren. 

Bijvoorbeeld
De aannemer plakt een stuk van de woonkamer af om 
ervoor te zorgen dat de wind bij het vervangen van het 
kozijn niet door het hele huis blaast. Als het werk klaar 
is, blijkt dat bij het afhalen van de tape het behang 
beschadigd is. Hier kan de aannemer niets aan doen. 
Hiervoor keert SWZ de vergoedingen uit zoals in  
de tabel staan.

Uitlopen termijn werkzaamheden
Als de werkzaamheden in totaal meer dagen duren dan 
in het renovatievoorstel staat, dan hebt u recht op een 
vergoeding. Deze vergoeding is € 25, voor elke dag dat 
de werkzaamheden langer duren. 

Let op! Deze vergoeding wordt niet betaald als 
de vertraging bij de huurder zelf ligt. 

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Het kan zijn dat u zelf voorzieningen heeft aangebracht 
in uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een aanbouw. 
Ook als u daarvoor toen toestemming heeft gevraagd 
aan SWZ, moet u toch altijd meewerken aan het uit 
te voeren onderhoud. Ook als dat betekent dat u uw 
aanbouw tijdelijk moet afbreken. SWZ geeft hiervoor 
geen vergoeding.

Onderdeel vergoeding

Gebruik water en elektra door aannemer € 1 per dag

Schade op klein oppervlak aan vloerbedekking € 25,00

Raambekleding (gordijnen/vitrage/ed) – 1 laag per raam € 30,00 per m2

Vloer (los van welke vloerbedekking er nu is) € 22,50 per m2

Wand (per wand, niet per vertrek) € 20,00

Tabel Vergoedingen

Voor elke vergoeding geldt dat deze niet zonder instemming van de huurder 
wordt verrekend met een eventuele huurschuld.


