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Woonwagens en standplaatsen

Regels voor verhuur, onderhoud en vervanging
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Verhuur, onderhoud en vervanging

Goed Wonen
woonwagens en standplaatsen

Onze verantwoordelijkheden
Goed Wonen is verantwoordelijk voor:
- verhuur en onderhoud van de woonwagens en standplaatsen (met  bergingen) 
 die in ons bezit zijn;
- toewijzen en verhuren van woonwagens en standplaatsen (met bergingen)  
 die vrijkomen na een huuropzegging;

- aankopen van nieuwe (huur)woonwagens.

Sinds 31 december 2020 is Goed Wonen 

in het bezit van een aantal woonwagens 

en standplaatsen in Gemert, Bakel en 

Handel. De locaties van de kampen zijn: 

De Peij, Neerakker, Strijbosscheweg en 

Viool. Alle 39 standplaatsen zijn in bezit 

van Goed Wonen. Slechts een gedeelte 

van de woonwagens die op deze stand-

plaatsen staan is in ons bezit. 

We verhuren volgens de regels van het 

standaard verhuurproces van 

Goed Wonen.

Standplaats met huurwagen
Goed Wonen ontvangt een huuropzegging. Wij sturen de vertrekkende huurder een 
bevestiging van de opzegging. Daarna plannen we een vooropname en eindinspectie 
in. De woonwagen/standplaats moet schoon, veilig en heel worden opgeleverd. 

Standaard onderhoud komt voor rekening van Goed Wonen. Reparaties die voor 
rekening van vertrekkende huurder zijn en bij inlevering van de sleutels niet zijn 
hersteld, worden in opdracht van Goed Wonen uitgevoerd. De kosten hiervan 
moeten door de vertrekkende huurder worden betaald. Met de nieuwe huurder 
wordt het standaard verhuurproces besproken en gevolgd (zie paragraaf  ‘Toewijzing’).

Huurprijs
Goed Wonen gebruikt voor het bepalen van de huurprijs van een huurwoonwagen 
en/of standplaats het standaard puntensysteem (zogenoemde woningwaardering). 
Via het standaard proces, volgens het vastgestelde huurbeleid van Goed Wonen, 
wordt jaarlijks bepaald of er een aanpassing in de huurprijs (verhoging of verlaging) 
plaatsvindt. U wordt hierover op tijd geïnformeerd.  

Standplaats met eigen wagen
Bij een huuropzegging van een standplaats met een eigen wagen (een wagen die niet 
in het bezit is van Goed Wonen), kunnen er twee dingen gebeuren:  

1. de eigen wagen wordt door de eigenaar verwijderd van de standplaats en Goed 
 Wonen plaatst een nieuwe huurwoonwagen (verhuur via het toewijzingsbeleid);
2. de eigen wagen wordt verkocht:
  a. de wagen wordt verkocht aan Goed Wonen; 
  b. de wagen wordt verkocht aan de nieuwe huurder van de standplaats. 

Verkoop eigen wagen aan derden
De eigen woonwagen kan verkocht worden aan Goed Wonen of aan de nieuwe 
huurder van de standplaats. Als de eigen wagen wordt verkocht aan Goed Wonen 
dan maken we voor de nieuwe huurder een huurcontract voor de standplaats én 
woonwagen. Wordt de eigen wagen verkocht aan de nieuwe huurder van de 
standplaats, dan maken we alleen een nieuw huurcontract voor de standplaats. 
Wanneer de eigen woonwagen niet verkocht kan worden aan de nieuwe huurder 
van de standplaats, dan moet de standplaats leeg opgeleverd worden. Levert de 
vertrekkende huurder de standplaats niet leeg op, dan brengt Goed Wonen de kosten 
voor het ontruimen van de standplaats in rekening aan de vertrekkende huurder. 

Verhuur
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Vervanging
Goed Wonen wil het voor mensen met een eigen wagen mogelijk maken om een nieuwe 
huurwagen aan te vragen. Hiervoor hebben we een aantal redenen:
- mensen moeten fijn en ongestoord kunnen wonen in een goede woning;
- het draagt bij aan onze duurzaamheidsambitie;
- we hebben een huisvestingsplicht. Er zijn niet altijd voldoende financieringsmogelijkheden  
 voor een woonwagen. Gezien de financiële situatie van veel woonwagenbewoners en de 
 relatief hoge kosten van een nieuwe eigen wagen pakken wij onze verantwoordelijkheid.

Bij het toewijzen van een standplaats en/of huurwoonwagen gebruikt Goed Wonen de  
geldende toewijzings- en toetsingscriteria en een vastgelegde volgordebepaling. 

Standaard regels en voorwaarden
•  u moet als woningzoekende ingeschreven staan bij Wooniezie en Goed Wonen;
•  iedereen vanaf 18 jaar mag zich als woningzoekende inschrijven op de wachtlijst;
•  u moet voldoen aan de eventuele geldende specifieke eisen voor de huurlocatie 
   (zoals bijvoorbeeld 65-plus, starter, alleenstaande);
•  u moet voldoen aan de financiële eisen.

Volgordebepaling
1. Huidige bewoners van de locatie hebben voorrang.
2. Overige woonwagenbewoners uit de gemeente Gemert- Bakel.
3. Oud-bewoners die in het verleden minimaal 5 aaneengesloten jaren op de locatie  
 hebben gewoond. 
4. Oud-bewoners die in het verleden minimaal 5 aaneengesloten jaren op een  
 locatie in de gemeente Gemert- Bakel hebben gewoond. 
5. Overige kandidaten voor de betreffende locatie op basis van wachttijd.
6. Overige kandidaten voor een standplaats op basis van wachttijd. 

Toewijzing

Vervanging
Voor de vervanging van een eigen wagen door een huurwagen van Goed Wonen kunt u een aanvraag bij ons doen.  
U vult hiervoor het aanvraagformulier in en levert dit bij ons in. 

Iemand met een eigen wagen kan een verzoek indienen bij Goed Wonen voor een nieuwe huurwagen wanneer:
1. de bewoner niet de middelen heeft om de eigen wagen te vervangen wanneer de wagen constructief niet meer in orde is, of; 
2. de eigen wagen financieel gezien niet overgenomen kan worden door de nieuwe huurder (bij mutatie).

Oplevering
Op veel standplaatsen staat  een berging met sanitair (douche/toilet) en/of een technische installatie voor cv (centrale verwarming) 
en tapwater. Bij oplevering van nieuwe huurwagens verwijdert Goed Wonen de technische installatie uit de bestaande berging. 
In de nieuwe huurwagen zit het sanitair in de wagen. Het sanitair in de berging is dan niet meer nodig. De berging wordt daarna 
gezien als een gewone berging. Goed Wonen bekijkt per situatie wat er met de erfafscheiding gedaan moet worden. 
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Dat we altijd 
voor u 

klaar staan

Algemene Huurvoorwaarden
Wij zorgen graag samen met alle huurders voor goede woningen in fijne wijken.

In onze Algemene Huurvoorwaarden staan de afspraken die we hierover met elkaar 

maken. Heeft u toch nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@goedwonengemert.nl.

Deze brochure is bedoeld om u te informeren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

    

Onderhoud
Op onze standplaatsen staan huurwagens die in het bezit zijn van Goed Wonen en eigen wagens die niet in ons bezit zijn. 

Goed Wonen is alleen verantwoordelijk voor het onderhoud aan woonwagens die in ons bezit zijn. We doen dus geen 

onderhoud aan zaken die niet van ons zijn. Denk hierbij aan eigen wagens, openbare infrastructuur, hekjes, omheiningen 

en andere erfafscheidingen.  Op de standplaatsen staat naast een woonwagen vaak een berging met sanitair (douche en 

toilet). Onderhoud door Goed Wonen vindt onder andere plaats aan de berging zelf, het sanitair, de cv-ketel in de berging, 

het platte dak en/of het afdak, en de bestrating van de standplaats.

Als een huurder een woonwagen huurt 

zijn de huurder en Goed Wonen samen 

verplicht het gehuurde in goede staat 

te houden. Hierbij komt normaal en 

planmatig onderhoud voor rekening 

van Goed Wonen. 

Kraaikamp als partner 

Als externe onderhoudspartij en 

leverancier hebben wij gekozen voor 

Kraaikamp. Uit onderzoek is gebleken 

dat Kraaikamp een partij is die door alle 

andere corporaties uit de regio gebruikt 

wordt. Zij hebben tientallen jaren kennis 

met betrekking tot het ontwerpen, 

bouwen, plaatsen, onderhouden en 

renoveren van woonwagens.

Dagelijks onderhoud
De huurder moet zelf klein onderhoud uitvoeren en kleine gebreken herstellen. Dit 
doet de huurder zelf of hij regelt hiervoor een vakman. Dit betaalt de huurder zelf.
Als er onderhoud plaats moeten vinden dat niet vooraf gepland staat en waarbij   
duidelijk vastgesteld kan worden dat  ‘slecht’  bewonersgedrag de oorzaak is van 
het onderhoud, dan komen de kosten voor rekening van de huurder. In alle andere 
gevallen is de rekening voor Goed Wonen.

Planmatig onderhoud
Voor het standaard (te verwachten) onderhoud maken we een planning over   
meerdere jaren. De rekening is voor Goed Wonen.

Onderhoud bij mutatie  
(fase tussen  vertrek van de oude huurder en intrek van de nieuwe huurder)
Dit onderhoud is voor rekening van Goed Wonen. Eventuele kosten voor nood- 
zakelijke reparaties, die voor rekening komen van de vertrekkende huurder, moeten 
door de vertrekkende huurder worden betaald.

Heeft de woonwagenbewoner geen wagen van Goed Wonen – dus een eigen 
wagen - en er moet onderhoud plaatsvinden aan de eigen wagen, dan regelt en 
betaalt de eigenaar dit zelf. Als de woonwagen zo erg beschadigd is dat de wagen 
vervangen moet worden, dan kan de eigenaar er voor kiezen om:

1. Dit niet te doen. De standplaats moet dan ingeleverd worden.
2. Dit zelf te doen op eigen kosten. Wel moet de nieuwe wagen voldoen aan het  
 Bouwbesluit Woonwagens waarvoor Goed Wonen goedkeuring kan geven.
3. Een aanvraag te doen bij Goed Wonen voor een nieuwe huurwagen. Dit kan   
 alleen als de aanvrager voldoet aan de regels en voorwaarden die hiervoor   
 zijn vastgelegd.

In onze Algemene Huurvoorwaarden vindt u meer informatie over reparaties en onderhoud. 
Heeft u deze voorwaarden niet meer? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op.

Samen onderhouden wij uw huurwagen


