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Voorwaarden voor het plaatsen van een dierenverblijf. 
 
Inleiding 
U heeft geen toestemming van QuaWonen nodig om een dierenverblijf zoals een volière, of 
hondenhok gedurende de huurperiode in de tuin te mogen plaatsen. Het plaatsen van een 

dierenverblijf moet wel gebeuren volgens onderstaande voorwaarden. QuaWonen adviseert u 
graag. Uitzondering vormt een duivenhok. Plaatsing hiervan staan wij niet toe. 
 
Algemeen 

 U moet uw buren informeren over uw plannen.  

 Een dierenverblijf is alleen toegestaan als er geen sprake is van commerciële- of 

bedrijfsdoeleinden. 

 U mag het bouwwerk alleen plaatsen in de achter- of zijtuin na voorafgaande schriftelijke 

toestemming en volgens de voorwaarden van QuaWonen.  

 Het dierenverblijf moet goed zijn uitgevoerd, gemaakt van deugdelijke materialen, in 

technisch goede staat verkeren en mag geen gevaar voor u en/of omwonenden opleveren. 

 U mag geen sloopmateriaal gebruiken. 

 Het dierenverblijf en het gebruik ervan mag in ieder geval geen hinder of overlast voor 

omwonenden veroorzaken. Hinder of overlast zijn bijvoorbeeld stank en geluid van de 

dieren. 

 Als de werkzaamheden schade veroorzaken, zijn de kosten daarvan voor uw rekening. 

Bouwkundige kwaliteit 
1. QuaWonen bepaalt per situatie wat de afmeting van het dierenverblijf is, de afstand tot de 

woninggevel en stelt eisen aan de fundering. 
2. QuaWonen staat alleen bouwwerken toe waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. 
3. Een tuin mag nooit meer dan voor de helft worden bebouwd. Dit is inclusief alle aanwezige 

bouwwerken. 
4. Het is niet toegestaan om een dierenverblijf te bevestigen aan gestucte buitengevels 

(voorzetgevel). 
5. Het is niet toegestaan om een dierenverblijf in metselwerk uit te voeren en in het 

dierenverblijf een betonvloer aan te brengen. 
6. U mag het dierenverblijf niet plaatsen op de erfgrens. 
7. De aanleg van elektriciteit, water of gas in het dierenverblijf is niet toegestaan. 
8. De afwatering van hemelwater moet op eigen terrein gebeuren. 

9. De kleurstelling van het dierenverblijf moet passen bij de kleurstelling van de woning. 
 
Onderhoud 

10. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan of vervanging van het dierenverblijf. 
11. Voor het onderhoud moet het dierenverblijf op het eigen terrein goed toegankelijk zijn. 
12. Eventuele gevolgschade aan het eigendom van QuaWonen of derden bij werkzaamheden 

aan het dierenverblijf, komt voor uw rekening. 
13. Als het voor (onderhoud- of renovatie)werkzaamheden aan het eigendom van QuaWonen 

noodzakelijk is om het dierenverblijf tijdelijk of permanent te verwijderen, verleent u 

hieraan uw medewerking. De kosten voor verwijdering zijn voor u. 
 
Verhuurbaarheid 

14. Het dierenverblijf inclusief fundering moet bij een verhuizing worden verwijderd. U moet de 
tuin in goede staat terug brengen. 
  

Tip 

Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij voor de mogelijkheid om 
het dierenverblijf te verzekeren tegen schade. 

 


