
Laat uw woning netjes achter!
U heeft de huur van uw woning opgezegd. Dat betekent 
dat u binnenkort verhuist. Hoe laat u de woning achter? 
Deze checklist helpt u! Kunt u alle punten hieronder afvinken? 
Dan is uw woning klaar om achter te laten!
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Hoorn (hoofdkantoor)
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Vestiging 
Purmerend

Kometenstraat 6
1443 BA Purmerend

Postadres
vestigingen

Postbus 554
1620 AN Hoorn

Contact
088 25 20 100

info@intermaris.nl
www.intermaris.nl

1 De woning is schoon en leeg 
Neemt de nieuwe huurder spullen van u over? Dan mag u alleen die  
spullen in de woning achterlaten.

2 Berging of boosterruimte zijn schoon en leeg
Staat uw fiets of scootmobiel daar? Vergeet deze niet weg te halen.

3 Badkamer, toilet en keuken zijn schoon en vetvrij
Er zit geen kalk op de kranen en het douchescherm. De keuken is niet beschadigd. 

4 De woning is fris
Heeft u gerookt in de woning? Zorg dan dat de woning niet naar rook ruikt. 
Ook zit er nergens (gele) nicotineaanslag.

5 De muren en plafonds zijn netjes 
De muren en plafonds zijn licht van kleur. Deze kan in één keer worden  
overgeschilderd. Plak losse stukjes behang vast. Zitten er grote stukken 
behang los? Haal dan al het behang van de muren.    

7 De tuin of het balkon zijn netjes
De tuin is opgeruimd. Er staat geen onkruid in de tuin. Het balkon is leeg. 
U heeft het balkon aangeveegd. 
 

8 De afvalcontainers zijn leeg
Heeft u afvalcontainers die bij de woning horen? Dan zijn deze schoon en leeg. 
Heeft u een afvalpas? Laat deze dan achter in de keukenla. 

9 Er staat geen grofvuil in of bij uw woning
Heeft u grofvuil? Laat dit ophalen voordat u vertrekt. Maak op tijd een 
afspraak met HVC of uw gemeente.

6 De woning is vrij van spijkers, schroeven en pluggen
U heeft deze weggehaald uit alle muren en plafonds. Zitten hierdoor gaten 
in de muur of het plafond? Deze hoeft u niet te vullen. 
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