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Hoofdstuk 1

Inleiding
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Zo’n 200.000 per jaar

Voor wie?

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis in
iemands leven. Hoeveel mensen dit doen,
wisselt van jaar tot jaar, maar het gaat om
honderdduizenden. Ter indicatie hier de
laatste cijfers van de rijksoverheid over het
aantal verhuizingen in Nederland. Ze beslaan
de periode 2013-2015 en gaan over het
aantal verhuisbewegingen. Dat is wat anders
dan het aantal mensen dat verhuist.
Bij een verhuisbeweging kunnen namelijk
meerdere personen verhuizen. In de jaren
2013-2015 ging het om de volgende
aantallen verhuisbewegingen:
–– een kleine 200.000 van de ene
naar de andere huurwoning;
–– een kleine 300.000 van geen
woning naar een huurwoning. Dit zijn
(semi-)starters die bij hun verhuizing
geen woning achterlaten;
–– ruim 40.000 van een koopnaar een huurwoning;
–– ruim 100.000 van een huurnaar een koopwoning;
–– zo’n 10.000 vanuit het buitenland
naar een huurwoning.

Het boek is geschreven voor:
–– huurders die naar een andere
huurwoning verhuizen;
–– huiseigenaren die naar een
huurwoning verhuizen;
–– mensen die geen woning achterlaten
en naar een huurwoning verhuizen;
–– huurders die hun huurwoning
verlaten omdat ze een huis kopen.

Totaal dus zo’n 650.000 verhuisbewegingen.
Daaruit kunnen we afleiden dat jaarlijks
grofweg ruim 200.000 huishoudens uit en/
of naar een huurwoning verhuizen. Zij krijgen
allemaal, afhankelijk van hun specifieke
situatie, te maken met allerlei vragen.
Hoe zeg ik de huur op, hoe laat ik mijn oude
huur- (of koop)woning achter, waar moet ik
op letten bij de verhuizing, waar vind ik een
betrouwbaar verhuisbedrijf, wat moet er in
een huurcontract staan, moet ik bemiddelingskosten en/of een waarborgsom betalen,
etc. etc. Honderden vragen waarmee u bij
een verhuizing te maken kunt krijgen.
We proberen ze allemaal in dit boek te
behandelen, zodanig dat u hiernaast geen
andere informatie meer nodig heeft.

We gaan er daarbij van uit dat u de nieuwe huurwoning al heeft gevonden en/of
toegewezen hebt gekregen. Dit boek gaat
dus niet over het zoeken van een (nieuwe)
huurwoning. Ook behandelen we niet het
verkopen van een koophuis door huiseigenaren die naar een huurwoning verhuizen
(wel het ‘opleveren’ van het koophuis nadat
u uw huis heeft verkocht).
Er is een apart hoofdstuk voor nabestaanden
van mensen die na overlijden een huurwoning achterlaten. De Woonbond wordt
regelmatig benaderd door nabestaanden
die vragen wat ze dan allemaal moeten doen.
Ook die worden geholpen met dit boek.

Opbouw
Het boek bestaat uit drie delen:
–– het eerste gaat over het verlaten van
uw oude huur- (of koop)woning;
–– het tweede gaat over het verhuizen zelf;
–– het derde gaat over het aanvaarden
van de nieuwe huurwoning.
In de uitvoerige inhoudsopgave kunt u lezen
welke onderwerpen in deze delen allemaal
aan bod komen. Aan het eind is nog een kort
hoofdstuk opgenomen over een heel specifieke manier om een nieuwe huurwoning te
vinden, namelijk woningruil. Het boek wordt
afgesloten met drie bijlagen.

Inleiding
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Hoofdstuk 2
HET OUDE HUIS VERLATEN
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Huur (of eigendom)
beëindigen

2.1

Inleiding

U heeft een nieuw huis gevonden en gaat uw
huur- of koophuis verlaten. De eerste stap bij
een huurhuis is dat u de huur opzegt. Bij een
koophuis bepaalt u samen met de koper de
datum dat uw huis wordt overgedragen.
In dit hoofdstuk vindt u informatie over het
beëindigen van de huur of het eigendom
van uw oude huis. Bij de beschrijving van
het overdragen van uw koophuis gaan we
daarbij niet in op hele verkoopproces van uw
woning. We behandelen alleen de periode
nadat het koopcontract is getekend. U heeft
een huurhuis gevonden en een koper voor
uw eigen huis. Hoe lang duurt het dan nog
voordat die de sleutels krijgt?

2.2

De huur opzeggen

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Hoe en wanneer opzeggen?
De beste manier om uw huur op te zeggen is
per aangetekende brief. Dat schrijft de wet
nu eenmaal voor, dus dan zit u altijd goed.
U hoeft bij een huuropzegging niet aan te
geven waarom u de huur opzegt. Daar heeft
uw verhuurder niets mee te maken.
Volgens de wet is de opzegtermijn gelijk aan
de betalingstermijn voor de huur. Bijna altijd
is dat een maand, en daarmee is de opzegtermijn dus ook een maand. U zegt de huur
altijd op per de datum dat u de huur betaalt.
Meestal is dat de eerste dag van de maand.
De opzegtermijn ligt dan minimaal een
maand daarvóór. Voorbeeld: wilt u de huur
per 1 maart opzeggen, dan moet de huuropzegging uiterlijk 31 januari bij de verhuurder
binnen zijn, maar liefst natuurlijk een paar
dagen eerder. Een andere opzegdatum (bijvoorbeeld per de vijftiende van de maand) is
alleen toegestaan als die mogelijkheid in het
huurcontract staat.
Bepalingen in het huurcontract met een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn
zijn niet toegestaan. U hoeft zich daar niet

aan te houden. Als u dus eens per twee of
drie maanden de huur betaalt, is dat ook uw
opzegtermijn. Een opzegtermijn langer dan
drie maanden mag sowieso niet volgens de
wet.

De huur opzeggen bij speciale
huurcontracten (zie ook § 8.3)
Als u een huurcontract heeft voor
onbepaalde tijd, maar met een minimale huurperiode van bijvoorbeeld
een jaar, dan mag u in deze minimumhuurperiode meestal niet tussentijds
opzeggen. Dat kan natuurlijk wel als
de verhuurder ermee instemt, of als
deze tussentijdse opzegging volgens
het huurcontract wel mag. Het helpt
dan vaak als u zelf een nieuwe huurder
vindt die de woning meteen aan
sluitend aan uw vertrek wil huren. De
verhuurder heeft dan geen financieel
nadeel door uw tussentijdse verhuizing. En dat kan voor de verhuurder
een reden zijn om toch mee te werken.
Heeft u een huurcontract voor een
bepaalde (in het contract genoemde)
periode van maximaal twee jaar
(bij een onzelfstandige woonruimte
maximaal vijf jaar), dan kunt u wel
elke maand opzeggen.

Dubbele huur?
Als u van de ene naar de andere huurwoning
verhuist, is het mogelijk dat u gedurende een
korte tijd een dubbele huur moet betalen.
Daarom is het slim om, zodra u een nieuw
huurhuis heeft gevonden, zo snel mogelijk
de huur van uw huidige woning op te zeggen.
Hoe lang u vervolgens dubbele huur betaalt,

Huur (of eigendom) beëindigen
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hangt van de situatie en bereidwilligheid van
uw verhuurder af. Misschien krijgt u vóór het
ingaan van de nieuwe huurovereenkomst al
de sleutel van het nieuwe huis om te gaan
schilderen. Misschien moet u daarvoor wel
betalen, maar slechts voor een deel van de
maand.
Misschien kunt u het ook zo organiseren
dat u zonder dubbele huur alles in één dag
weet te regelen. In uw nieuwe huis moet u
dan mogelijk wel een tijdje ‘kamperen’. Alles
opslaan in het ene deel van de woning en het
andere deel schilderen, om vervolgens het
omgekeerde te doen.
Hoe dit precies bij u uitpakt, is niet in zijn
algemeenheid te zeggen. Houd er wel rekening mee en denk goed na hoe u de dubbele
huur zo laag mogelijk kunt houden. Het kan
bijvoorbeeld een goedkope oplossing zijn om
inderdaad in één keer te verhuizen en dan
uw spullen of een deel daarvan tijdelijk op te
slaan (zie hoofdstuk 5). Maar bedenk dan wel
dat u vaker met uw spullen moet sjouwen en
misschien dus vaker een busje of boedelbak moet huren. Of dat u een beroep moet
doen op vrienden of familie om even ergens
anders te kunnen logeren.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Mocht u huurtoeslag ontvangen, realiseer
u dan dat u geen huurtoeslag voor twee
woningen tegelijk krijgt. Vraag dan tijdens
de periode van dubbele huur de huurtoeslag
aan voor de duurste woning. Op voorwaarde
natuurlijk dat die in aanmerking komt voor
huurtoeslag. En dat u daar (al of nog) staat
ingeschreven bij de gemeente.
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2.3

Verhuiskostenvergoeding
(of vertrekpremie)

Van de verhuurder
Als u vrijwillig verhuist van het ene naar
het andere huurhuis, is dat uw eigen keuze.
U ontvangt dan geen verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder. Als u gedwongen
moet verhuizen (al dan niet tijdelijk) omdat
uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd,
ontvangt u wel een verhuiskostenvergoeding.
Dit geldt zowel voor het geval dat u huurt van
een woningcorporatie als wanneer u huurt
van een andere verhuurder. De verhuiskostenvergoeding bedraagt in 2018 minimaal
€ 5.993,-. Maar let op: u krijgt de vergoeding
alleen bij renovatie, niet bij (groot)-onderhoud. Bij renovatie is sprake van verbeteringen. U krijgt iets extra’s in vergelijking met
vroeger, bijvoorbeeld een dakkapel, luxere
keuken, ligbad of dubbelglas. Doorgaans
brengt de verhuurder u daarvoor een huurverhoging in rekening. Bij onderhoud krijgt
u geen hoger woongenot: bestaande onderdelen van de woning worden gerepareerd of
vervangen. Van een huurverhoging mag geen
sprake zijn.
En stel nu dat u verhuist op verzoek van de
verhuurder, omdat deze de woning bijvoorbeeld wil verhuren aan meerdere studenten?
Om te beginnen hoeft u daar niet aan mee te
werken; u heeft huurbescherming. Maar doet
u dat wel, dan is het redelijk dat de verhuurder u een vertrekpremie betaalt. Over de
hoogte daarvan bestaan geen regels. Dat is
een kwestie van goed onderhandelen. Maak
wel een goede overeenkomst. En zorg ervoor
dat u de premie daadwerkelijk betaald krijgt
voor u verhuist. Neem dat als ontbindende
voorwaarde op in de overeenkomst. Anders
bent u verhuisd en moet u maar zien dat u
het geld van de verhuurder nog krijgt.

Van de werkgever
Als uw verhuizing samenhangt met een
andere baan bij dezelfde werkgever, kan de
werkgever u een verhuiskostenvergoeding
betalen. Als deze lager is dan € 7.750,- hoeft
u daar geen belasting over te betalen. Boven
dit maximum ziet de Belastingdienst de
vergoeding als loon en moet u wel belasting
betalen.
Aan deze onbelaste verhuiskostenvergoeding
zijn wel voorwaarden verbonden:
–– u verhuist binnen twee jaar na
aanvaarding van de andere baan bij
uw werkgever of na overplaatsing
naar de nieuwe werkplek;
–– u woonde vóór de verhuizing meer dan
25 kilometer van de nieuwe werkplek;
–– door de verhuizing wordt de afstand
tussen de woning en het werk ten
minste 60% kleiner dan voorheen.

2.4

Koophuis overdragen
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Bij een koophuis zijn er geen wettelijke
regels over de termijn van overdracht.
Hoeveel tijd er zit tussen het afsluiten van
de koopovereenkomst en de uiteindelijke
overdracht, bepaalt u in overleg met de
koper. Als u een huurhuis heeft gevonden,
weet u wanneer daarvan de huur in gaat. Om
dubbele woonlasten te voorkomen, zult u dan
zo snel mogelijk van uw koophuis af willen.
Maar dat is in het onderhandelingsspel met
de koper tegelijkertijd niet handig. Iedereen
weet dat als je ergens snel van af wil, je er
minder voor krijgt.
Ook is het gebruikelijk dat de koper bij het
tekenen van de koopovereenkomst zogenaamde ‘ontbindende voorwaarden’ stelt.
Als daar niet aan kan worden voldaan, heeft
hij het recht de koop ongedaan te maken.
Aan de ontbindende voorwaarden wordt
altijd een termijn gesteld. Ook dat is een punt
van onderhandelen tussen verkoper en koper.

Gebruikelijk is een termijn van minimaal
zes tot acht weken. Is aan alle ontbindende
voorwaarden voldaan, dan kan het huis snel
worden overgedragen. Hoe dat concreet in
zijn werk gaat, leest u in § 3.3.

Gebruikelijke ontbindende
voorwaarden als u uw
huis verkoopt
Financiering
De verkoop gaat niet door als de
beoogde koper er niet in slaagt om
binnen een bepaalde termijn een
hypotheek voor de woning te krijgen.
Hij moet dan wel schriftelijke
afwijzingen kunnen laten zien
van twee geldverstrekkers.
Nationale Hypotheek Garantie
De verkoop gaat niet door als
de beoogde koper geen Nationale
Hypotheek Garantie krijgt.
Bouwkundige keuring
De beoogde koper kan eisen dat
er vóór de koop een bouwkundige
keuring plaatsvindt. Hij kan daarbij in
de koopovereenkomst laten opnemen
dat de verkoop niet doorgaat als het
achterstallig onderhoud meer kost dan
een bepaald bedrag. Of als er bepaalde
specifiek genoemde gebreken zijn.
Huisvestingsvergunning
Mogelijk heeft de koper van uw huis
een huisvestingsvergunning nodig
om er ook daadwerkelijk te kunnen
wonen. Het is dan gebruikelijk om dit
onder de ontbindende voorwaarden
op te nemen. De verkoop gaat niet
door als de beoogde koper geen
vergunning krijgt.

Huur (of eigendom) beëindigen

11

Bestemmingsplan
Mogelijk wil de beoogde koper uw
huis uitbreiden met een aanbouw
of opbouw. Het is de vraag of het
bestemmingsplan dat toelaat.
Ook dit kan daarom een ontbindende
voorwaarde zijn: de verkoop gaat niet
door als de beoogde koper op grond
van het bestemmingsplan geen
bouwvergunning krijgt voor de
gewenste uitbreiding.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Overig
Er zijn hiernaast nog allerlei andere
ontbindende voorwaarden te bedenken. Zoals het saneren van een olietank in de grond. Of de voorwaarde
dat de beoogde koper eerst zijn eigen
huis verkocht wil hebben. Cruciaal
is dat de ontbindende voorwaarden
worden bepaald in overleg tussen
verkoper en koper.
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Hoofdstuk 3

HET OUDE HUIS VERLATEN

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De woning
opleveren

3.1

Inleiding

Als u verhuist, moet u de woning in een
goede staat achterlaten. Maar wat is dat
precies? Het antwoord hangt af van of u uit
een huurhuis of koophuis verhuist. In dit
hoofdstuk behandelen we beide situaties.
Ook gaan we in op het terugkrijgen van de
waarborgsom (bij verhuizen uit een huurhuis). En daarnaast op de eventuele afspraken over het overdragen of verkopen van
zaken aan de nieuwe bewoner.

3.2

Verhuizen
uit een huurhuis

Wettelijke regels
Voor het leeg opleveren van een huurhuis
bestaan wettelijke regels. Wat precies van u
wordt verwacht, hangt af van een paar zaken:
–– Is er van de woning, toen u
het huurcontract tekende, een
‘opnamestaat’ gemaakt?
–– Hoe lang woonde u in de woning,
of: wanneer begon uw huurperiode?
–– Heeft u sindsdien dingen veranderd
of verbeterd in uw woning?
–– Zo ja, had u hiervoor toestemming
van uw verhuurder?
–– Heeft u afspraken gemaakt met de
nieuwe bewoner(s) over overname?

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Opleveren met opnamestaat
Er is, toen u in de woning ging wonen, een
opnamestaat gemaakt. Dit heet ook wel
het ‘inspectierapport’ of heel simpel de
‘beschrijving’. De wet geeft niet aan waaraan zo’n opnamestaat moet voldoen. Het is
een schriftelijk stuk waarin zo volledig en
nauwkeurig mogelijk staat in welke toestand
de (onderdelen van de) woning aan het begin
van de huurovereenkomst verkeert. Hoe zien

de vertrekken eruit, wat zit er op de muren
in welke kleur, hoe zijn de voorzieningen
(sanitair, cv-ketel, keukeninrichting) eraan
toe, etc? Foto’s zijn heel goed om dit te
illustreren.
Een bepaling in het huurcontract dat de
huurder de woning in goede staat heeft
ontvangen, is géén beschrijving. Ook een lijst
waarop staat in welke toestand een bepaalde voorziening verkeert (goed, redelijk of
slecht), is dat niet. Want wat wordt precies
bedoeld met ‘goed’, ‘redelijk’ of ‘slecht’?
We gaan er hier van uit dat er een goede
opnamestaat is gemaakt. U moet dan in principe de woning opleveren zoals die in deze
opnamestaat wordt beschreven. Dat heet
officieel ‘herstel in beschreven staat’. Maar er
zijn de nodige uitzonderingen. Wat moet u nu
wel doen en wat hoeft niet?
–– U hoeft onderdelen die door normaal
gebruik kapot zijn gegaan of versleten zijn
geraakt, niet te repareren. Bijvoorbeeld
een toiletpot die al twintig jaar oud is, zal
er minder fraai uitzien dan een nieuwe.
Daar bent u niet verantwoordelijk voor.
Is er daarentegen sprake van schade,
bijvoorbeeld een kapotte wc-bril of
barst in het glas boven een binnendeur,
dan moet u die wel herstellen.
–– Kleine veranderingen brengt u terug
in de oude staat. Denk aan het wegnemen
van gordijnrails of kliklaminaat.
Dat hoeft niet als de nieuwe bewoner
dit van u overneemt (zie later).  
–– U mag veranderingen die u met
(schriftelijke) toestemming van uw
verhuurder heeft aangebracht laten
zitten. U mag de verhuurder daar zelfs bij
verhuizen een vergoeding voor vragen.
Zo’n vergoeding kan redelijk zijn als u
bijvoorbeeld zelf centrale verwarming
of een badkuip heeft geplaatst.
–– Het kan ook zijn dat de verhuurder
u alleen ‘tijdelijk’ toestemming heeft
verleend voor een verandering.
Dat wil zeggen onder de voorwaarde
dat u de verandering weer
ongedaan maakt als u verhuist.

De woning opleveren
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–– Mogelijk heeft u veranderingen
aangebracht zonder toestemming van de
verhuurder. Dan mag de verhuurder bij
verhuizing vragen om de veranderingen
ongedaan te maken. Dat hoeft niet als
dat onredelijk is. U kunt bijvoorbeeld
zelf heel deskundig een wasmachineaansluiting hebben gemaakt of een extra
elektriciteitsgroep hebben bijgeplaatst.
Dat is objectief een verbetering. Ga
daarover in gesprek met de verhuurder.
U heeft het recht de veranderingen die u zelf
heeft aangebracht in de woning (bijvoorbeeld een luxe keuken), mee te nemen naar
de volgende woning. Dat is echter niet zo als
u met de verhuurder heeft afgesproken dat
u de verandering achterlaat. Als u gebruik
maakt van uw ‘wegbreekrecht’, moet u wel de
woning in een goede staat terugbrengen. En
de eventuele schade na het wegnemen van
de verbetering moet u natuurlijk herstellen.

Opleveren zonder opnamestaat

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Is er geen opnamestaat van de woning, dan
moet u deze in ‘goede staat’ opleveren. De
wet veronderstelt dat dit dezelfde staat is als
toen u de woning ooit betrok. Daarover kan
makkelijk een conflict ontstaan. De verhuurder kan bijvoorbeeld beweren dat u zonder
toestemming veranderingen heeft aangebracht. Mogelijk vindt hij dat u schade heeft
veroorzaakt. Het maakt dan verschil wanneer
u de woning betrok en de huurovereenkomst
is ingegaan. Er zijn twee mogelijkheden:
–– Huurcontract van vóór 1 augustus 2003
U moet de woning in goede staat
opleveren. Als de verhuurder vindt dat
u dat niet doet (vanwege schade of
veranderingen), moet u bewijzen dat
de woning er net zo slecht aan toe was
bij het tekenen van het huurcontract.
Hopelijk heeft u toen foto’s gemaakt.
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Wel of niet een vergoeding
voor de zelf aangebrachte
veranderingen?
Wanneer heeft u recht op een vergoeding voor een verandering die u
tijdens uw huurperiode heeft aangebracht? Dat is in twee gevallen.
1. Uw verhuurder heeft in zijn zogenaamde ‘ZAV-beleid’ (ZAV staat
voor Zelf Aangebrachte Veranderingen) bepaald dat u in aanmerking
komt voor een vergoeding. Vooral
woningcorporaties hebben vaak
zo’n ZAV-beleid.
2. Er is sprake van ‘ongerechtvaardigde verrijking’ door de verhuurder.
Twee voorbeelden:
– u heeft kosten gemaakt die u
nog niet heeft kunnen terug
verdienen. Heeft u zelf bijvoorbeeld een hr-ketel geïnstalleerd,
dan heeft u daarna lagere stook
kosten. Maar als u kort daarna
verhuist, heeft u hiermee uw
investering nog niet terug;
– de verhuurder heeft voordeel
door ‘uw’ verandering. Dat kan
zijn doordat hij lagere onderhoudskosten heeft. Of omdat hij
vanwege ‘uw’ verandering een
hogere huur kan vragen aan de
volgende huurder.
Dat u bij het krijgen van toestemming voor de verandering
eventueel met uw verhuurder
heeft afgesproken dat deze geen
vergoeding verstrekt, is hierbij niet
doorslaggevend. Ook in dat geval
heeft u een recht op vergoeding.

–– Huurcontract van na 1 augustus 2003
U levert de woning op in de staat waarin
deze op dat moment (bij de oplevering
dus) verkeert. Als de verhuurder stelt
dat de woning er beter aan toe was bij
het begin van de huurperiode, moet hij
dat bewijzen. Dat is meteen het grote
verschil tussen een huurcontract vóór en
na 1 augustus 2003: vóór die datum ligt
de bewijslast bij een conflict bij u, erna
ligt de bewijslast bij de verhuurder.

Hoe gaat een oplevering
in zijn werk?
De procedure rond de oplevering van een
huurwoning kan per verhuurder verschillen.
Hierna volgt een beschrijving van hoe het
meestal gaat. De verhuurder loopt op twee
momenten met u de woning door, bij de
voorinspectie en de eindinspectie. Ze worden
ook wel ‘woningopname’ genoemd, of ‘checkin’ en ‘check-out’.

–– wat u moet verwijderen of veranderen;
–– wat u moet repareren of schoonmaken.
Bent u het niet eens met het inspectierapport
en/of mutatieformulier, dan laat u dat schriftelijk weten. U geeft aan met welke onderdelen u het niet eens bent en waarom. Wat
daarna gebeurt, is afhankelijk van de reactie
van uw verhuurder.
Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie
aanwezig bent. Deze zal meestal plaats
vinden terwijl u nog in de woning woont.
De woning staat mogelijk nog vol met uw
meubels. De verhuurder kan daardoor
misschien niet alles zien. Daardoor is het mogelijk dat bij de eindinspectie – als de woning
inmiddels leeg is – nog zaken aan het licht
komen die bij de voorinspectie niet zichtbaar
waren. De verhuurder kan alleen daarvan
eventueel nog aanvullend herstel verlangen.
Om werk te voorkomen, kunt u overigens
proberen om met de eventuele nieuwe huurders een afspraak te maken over overname
van spullen of veranderingen. Dat komt later
in deze paragraaf aan bod.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Voorinspectie
Nadat u de huur heeft opgezegd (zie hoofdstuk 2), maakt uw verhuurder een afspraak
met u voor een voorinspectie. Deze vindt het
liefst plaats minimaal twee weken voordat u
de woning moet verlaten. Maakt de verhuurder geen afspraak voor een voorinspectie,
dan is het verstandig daar zelf om te vragen.
Tijdens de voorinspectie neemt (de medewerker van) de verhuurder met u de staat van
de woning door. Hij kijkt naar de volgende
zaken:
–– Zijn er gebreken aan de woning of
is er schade die niet voortkomen
uit normale slijtage?
–– Heeft u veranderingen aangebracht
aan de woning zonder toestemming
van de verhuurder?
De eventuele gebreken, schade en/of veranderingen worden opgeschreven op het ‘mutatieformulier’. U krijgt daarvan als het goed
is een exemplaar. Op een goed en compleet
mutatieformulier staat kort samengevat:

Eindinspectie
Tijdens de voorinspectie maakt u een
afspraak voor de eindinspectie. U levert dan
de woning definitief op en uw huis is leeg.
De eindinspectie vindt meestal plaats vlak
voordat uw huurovereenkomst eindigt. De
verhuurder controleert of de werkzaamheden
op het mutatieformulier zijn uitgevoerd. Ook
bekijkt hij of er nog gebreken of veranderingen zijn die tijdens de voorinspectie niet
zijn ontdekt. Deze worden vermeld op het
‘eindinspectierapport’. Dat mogen geen
nieuwe gebreken zijn die de verhuurder bij
de voorinspectie wél had kunnen ontdekken.
Normaal gesproken levert u tijdens de
eindinspectie de sleutels in. Het is verstandig
om bij deze eindinspectie foto’s te nemen
van hoe u de woning heeft achtergelaten. Dat
kunt u later bij een mogelijk conflict over de
herstelkosten als bewijsmateriaal gebruiken.
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Eindafrekening en
terugkrijgen waarborgsom
Als u geen huurachterstand had en de woning
goed heeft opgeleverd, krijgt u een eventueel
betaalde waarborgsom uiteraard terug. Rente
daarover krijgt u alleen als dat is opgenomen
in het huurcontract.
Er kan verder nog een eindafrekening volgen
van de servicekosten. Als u die betaalde
tenminste. Verhuurders moeten de servicekosten afrekenen, ook na verhuizing. Zorg
er daarom voor dat uw oude verhuurder uw
nieuwe adres krijgt.

Spullen overdragen aan
de volgende huurder

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Stel dat de verhuurder u vraagt een aantal
veranderingen in de woning ongedaan te
maken. U moet bijvoorbeeld het kliklaminaat of parket verwijderen. Dat is natuurlijk
vervelend: het kost veel tijd en is zonde van
uw werk. U kunt in zo’n geval altijd proberen
deze zaken over te dragen aan de volgende
huurder. U kunt ook allerlei andere zaken
overdragen, zoals gordijnen of meubels. Maar
dan moet de nieuwe huurder wel vóór het
einde van uw huurperiode bekend zijn. En hij
moet bereid zijn datgene wat u aanbiedt over
te nemen. De nieuwe huurder is namelijk niet
verplicht ook van u over te nemen. Het mag
daarbij bovendien alleen gaan om zogenaamde ‘roerende zaken’, zeg maar losse spullen.
Aan de woning vastzittende veranderingen
zoals een keukenblok of ligbad kunnen niet
worden overgenomen (zie ook § 7.2).
U kunt tijdens de voorinspectie aangeven
welke spullen u wilt overdragen. De verhuurder kan u dan in contact brengen met de
nieuwe huurder. Mocht u vervolgens overeenstemming bereiken, leg dat dan schriftelijk
vast in een overeenkomst. Daarin staat ook
de prijs die u voor de overgedragen spullen
krijgt. Bij veel verhuurders kunt u gebruik
maken van een speciaal ‘overnameformulier’.
Vaak kunt u dat downloaden van de website.
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Voorbeeld van
checklist oplevering
U kunt aan uw verhuurder vragen
of er een checklist is voor de oplevering van een huurhuis. Hieronder
een voorbeeld van een willekeurige
woningcorporatie. Het geeft een goed
idee van wat er van de huurder wordt
verwacht. Of dat terecht is, blijft hier
buiten beschouwing. Dat hangt af van
de omstandigheden van uw specifieke
geval.
Schoonmaken
Keuken en sanitair (incl. tegels)
en kranen ontdoen van vuil, vet en
kalkaanslag.
Eventuele inbouwapparatuur
dient schoon en vetvrij te zijn en
goed te functioneren.
Afvoeren van wastafel, gootsteen,
toilet en dergelijke schoonmaken.
Kranen en andere sanitaire voorzieningen, zoals douchekop en -slang,
zijn aanwezig en functioneren.
Stickers en lijmresten op deuren
en kasten e.d. verwijderen.
Afvalcontainers leeg en schoon
achterlaten (incl. eventueel
afvalpasje).
Gebruiksvoorschriften, vulslang,
vulsleutel en ontluchtingssleutel
achterlaten bij cv-ketel.
Mechanische ventilatieroosters
zijn schoon en functioneren.
Controleer de inhoud van koelkast
en eventuele vaatwasser en magnetron/oven en maak ze schoon.
Eventuele kruipruimte, kelder,
balkon of schuur schoonmaken.
Alle vloeren, ook van garage en
berging, zijn bezemschoon.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Eventuele herstelwerkzaamheden
Vloeren vlak opleveren. Dit betekent dat vloerbedekking, vloerzeil,
parket, laminaat, ondertapijt en
trapbekleding moeten worden
verwijderd.
Plavuizen dienen te worden verwijderd. De vloer moet na verwijdering worden geëgaliseerd.
Herstellen van schade aan vloeren
(gaten, cement- en lijmresten,
kapotte plinten).
Plinten en dorpels zijn onbeschadigd en zonder verfresten en
dienen, indien geschilderd, in een
lichte kleur te worden opgeleverd.
Wanden en plafonds vlak opleveren. Eventuele decoraties (schrooo
tjes, sierpleister, steenstrips en
ornamenten) moeten worden
verwijderd en de gevolgschade
daarvan hersteld.
Granol wanden, structuurverf,
spachtelputz en structuurbehang
worden niet geaccepteerd.
Spijkers, schroeven, pluggen e.d.
uit wanden, vloeren en plafonds
verwijderen en gaten dichtmaken.
Schilder- en sauswerk in extreme
kleuren terugbrengen in neutrale
kleuren.
Alle deuren in een lichte neutrale
kleur opleveren.
Al het schakelmateriaal en stopcontacten moeten aanwezig zijn en
functioneren. Ze zijn onbeschadigd,
ongeverfd, niet beplakt en schoon.
Zelf aangebrachte losse snoeren
en kabels verwijderen.
Kroonsteentjes plaatsen op blootliggende elektriciteitsleidingen.
Alle deuren moeten aanwezig zijn
en goed sluiten. De deuren zijn vrij
van krassen en/of beschadigingen.

Ook zijn de deuren niet ingekort.
Al het hang- en sluitwerk functioneert goed. Alle sleutels van
binnendeuren- en ramen zitten in
de sleutelgaten. Alle sleutels van
buitendeuren (ook duplicaten) worden bij de eindinspectie ingeleverd.
Alle ramen zijn mechanisch in orde
en sluiten goed. De kozijnen zijn
onbeschadigd. De ruiten zijn zonder krassen, scheuren of barsten
en zonder sticker- of lijmresten.
Vensterbanken zijn aanwezig en
onbeschadigd, de gaten in kozijnen
zijn hersteld.
Zonwering (ook buiten), gordijnrails en steunen verwijderen en
gaten dichten.
Gaten in wand- en vloertegels en
voegen zijn hersteld en/of tegelwerk vervangen.
Het sanitair is volledig en zonder
beschadigingen (let op gescheurde
toiletpot, kapotte wc-bril, beschadigde douchebak/ligbad, lekkende
of niet werkende kranen).
De keuken is zonder beschadigingen (let op keukenblad, scharnieren
van keukenkastjes).
Een eventuele huurgeiser of -boiler
moet worden verwijderd. Een eventueel huurcontract dient door de
huurder zelf te worden opgezegd.
Heeft de woning een tuin, dan is
bij de eindinspectie ten minste het
oorspronkelijke aantal vierkante
meters bestrating aan pad en terras
aanwezig, zonder kuilen en netjes
gelegd. Ook de tuin zelf ziet er
netjes uit, zonder kuilen van weggehaalde planten. Alle aanwezige
losse spullen zijn afgevoerd.
Zelf aangebrachte veranderingen
(of van de vorige huurder over
genomen veranderingen) worden
tijdens de voorinspectie besproken.
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Slijtage versus schade
U hoeft bij verhuizing niet te betalen
voor het herstellen van normale slijtage van onderdelen van de woning.
Maar u betaalt wel voor schade. Hoe
verhouden die twee zich tot elkaar?
Een voorbeeld: aan het eind van de
huurperiode moet een deur worden
vervangen omdat u die beschadigd
heeft. Als deze deur tien jaar oud is
en een deur gemiddeld twintig jaar
meegaat, hoeft u maar de helft van de
kosten van de nieuwe deur te betalen.
De andere helft komt voor rekening
van de verhuurder. Deze prijsvermindering heet wel ‘aftrek nieuw-vooroud’. Verhuurders hanteren meestal
lijstjes waarop veel voorkomende
herstelkosten zijn uitgesplitst naar
materiaal- en arbeidskosten. De aftrek
nieuw-voor-oud wordt daarbij nogal
eens vergeten.

huis is verkocht, de koper is bekend, het
koopcontract is getekend en de verkoop gaat
vervolgens ook definitief door. Hoe moet u
het huis opleveren? De regels daarvoor zijn
anders dan bij een huurhuis.
U hoeft als verkoper het huis niet terug te
brengen in de staat waarin u het ooit heeft
gekocht. Er is dus geen sprake van ‘herstel
in oude/oorspronkelijke staat’. In plaats
daarvan verkoopt u het huis altijd in de staat
zoals het is bij de verkoop, dat wil zeggen bij
het tekenen van de koopovereenkomst. Dat
is inclusief de gebreken die het huis op dat
moment heeft. U bent wel verplicht al die
gebreken vóór de verkoop te melden. Dan
weet de koper waar hij aan toe is en kunnen
de gebreken worden meegenomen bij het bepalen van de koopprijs. Meldt u die gebreken
niet en komt de koper er later achter, dan is
er sprake van een ‘verborgen gebrek’. Dat kan
u in juridische problemen brengen. Daar gaan
we hier verder niet op in.

Roerende en onroerende zaken
U spreekt met de koper ook af welke ‘roerende zaken’ hij overneemt. Wat zijn precies de
‘roerende en onroerende zaken’?

De overname is pas rond als beide partijen
het formulier hebben ondertekend. Het
verdient ook voorkeur om de verhuurder een
afschrift toe te zenden. Lukt het niet spullen
over te dragen, dan gelden gewoon de regels
en procedure die hierboven zijn beschreven.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

3.3

Verhuizen
uit een koophuis

Anders dan bij een huurhuis
De verkoop van een huis is een proces dat
uit verschillende stadia bestaat. Wij beperken ons hier tot de fase na de verkoop. Het
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Onder ‘onroerende zaken’ valt de woning
met alles wat daarbij hoort of  wat ‘daar aan
vastzit’. Dat zijn dus het huis en verder de
eventuele tuin, carport, schuur, garage en/of
andere bijgebouwen. Ook dakpannen horen
bij de ‘onroerende zaken’, net als bijvoorbeeld vastgelijmde vloerbedekking.
Normaal gesproken verkoopt u alleen de
‘onroerende zaken’. Maar u kunt ook afspreken ‘roerende zaken’ mee te verkopen. Deze
zitten niet vast aan het huis. Denk aan de
inboedel, het meubilair, gordijnen en losliggende vloeren (zie ook de voorbeelden in de
kadertekst). Om gedoe achteraf te voorkomen, is het verstandig bij het tekenen van de
koopovereenkomst een ‘lijst van roerende
zaken’ op te stellen en samen te ondertekenen. Daarin geeft u als verkoper aan wat in de
woning achterblijft (gratis), wat u meeneemt

naar uw nieuwe huurhuis en wat kan worden
overgenomen door de koper. Over dat laatste
onderhandelt u met hem. Zoals over de prijs
die u hiervoor wil krijgen. De uitkomst van
die onderhandelingen hangt deels af van hoe
het met de woningmarkt staat. In een overspannen woningmarkt is uw positie sterker
dan in een ontspannen woningmarkt.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Vaak mee verkochte
roerende zaken
Bij de verkoop van een huis worden
de volgende ‘roerende zaken’
vaak overgenomen door de koper:
– vloeren (inclusief ondervloer
en plinten);
– zonwering binnen;
– zonwering buiten;
– keukenkastjes;
– keukenapparatuur zoals kookplaat,
oven en afzuiger;
– witgoed zoals een vaatwasser,
koelkast of vriezer;
– cv-ketel, radiatoren, airco en
veiligheidssloten;
– lampen (voor bijvoorbeeld het
toilet of de badkamer);
– brievenbus;
– deurbel;
– badkamermeubels zoals een
douche, bad of wastafel;
– badkameraccessoires zoals een
douchegordijn of handdoekenrek;
– tuin zoals vaste beplanting,
tuinhuisje, vlaggenmast of een
voet voor een droogmolen.

Enkele tips bij de afweging welke ‘roerende
zaken’ u wilt verkopen dan wel meenemen
naar uw nieuwe huurwoning:
–– Kijk goed naar wat u in het
nieuwe huis kunt gebruiken. Op
maat gemaakte producten zoals
gordijnen passen misschien niet.
–– Een nieuwe vloer kost veel geld.
Als u in het nieuwe huis geen vloer
heeft overgenomen, is het een
goedkope oplossing om uw vloer
mee te nemen en opnieuw te leggen.
Dat kost natuurlijk veel werk.
–– Het los verkopen van allerlei spullen
levert misschien meer op dan wanneer
u ze in één keer mee verkoopt met het
huis, maar het levert wel meer gedoe op.
–– Hoe meer ‘roerende zaken’ u kunt
overdragen, hoe minder tijd u
kwijt bent bij de daadwerkelijke
oplevering van de woning.
Al met al zijn er geen regels over wat u wel
of niet aan ‘roerende zaken’ overdraagt
of achterlaat in de woning. Dit is gewoon
een afspraak met de koper, al dan niet
na onderhandelingen.

De oplevering
U draagt de woning pas definitief over bij
het passeren van de ‘leveringsakte’ of ‘transportakte’ bij de notaris. Vlak daarvoor zal de
koper nog een laatste inspectieronde willen
doen door het huis. De woning moet er dan
hetzelfde uitzien als tijdens het moment dat
de koopovereenkomst werd gesloten. Ook
moet alles hetzelfde functioneren, van de
overgenomen vaatwasser tot de garagedeur.
De koper controleert ook of u zich als verkoper heeft gehouden aan de ‘lijst van roerende
zaken’ en aan eventuele bepalingen in de
koopakte. Is alles achtergebleven conform
de afspraken daarover? Dit hoeft zich niet te
beperken tot de roerende zaken. Er kunnen
ook afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld
de oplevering van de tuin, het dichten van
gaten in de muren of verven van een bepaal-
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de muur. Het is uiteraard fatsoenlijk, maar
ook verstandig, om u aan al die afspraken
te houden. De koper heeft het recht om de
woning niet te accepteren. Dat kan hij doen
als de woning aantoonbaar afwijkt van hoe ze
is gekocht. En/of als u als verkoper bepaalde afspraken niet bent nagekomen. Zo’n
weigering om de woning te accepteren, kan
makkelijk ontaarden in een conflict en allerlei
juridische toestanden.
Pas als de koper tijdens de eindinspectie het
huis accepteert, kan de verkoop definitief
worden afgerond. Na het ondertekenen van
de leverings- of transportakte draagt u de
sleutels over.

Een vlekkeloze eindinspectie

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Hoe kunt u de eindinspectie zo
vlekkeloos mogelijk laten verlopen?
Hierbij enkele tips.
– Zorg ervoor dat alle (on)roerende
zaken die volgens afspraak bij de
koop zijn inbegrepen aanwezig zijn.
Als de koper ook heeft betaald voor
bijvoorbeeld de koelkast, gordijnen of zonwering, dan mogen deze
zaken natuurlijk niet ontbreken.
– Lever, als dit is afgesproken, de
woning volledig leeg en ontruimd
op. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de
vloerbedekking is verwijderd.
– Neem samen met de koper de
meterstanden op, om misverstanden te voorkomen.
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– Treft u met de koper een gebrek
aan, maak dan duidelijke afspraken over het herstel hiervan. Dat
kan bij de notaris, tegelijk met het
passeren van de leveringsakte. In
het algemeen bent u als verkoper
aansprakelijk voor de gebreken die
ontstaan in de periode tussen het
sluiten van de koopovereenkomst
en het passeren bij de notaris.
– Tijdens de inspectieronde over
handigt u nog niet de sleutel aan
de koper. U doet dat pas als de leveringsakte bij de notaris is gepasseerd. Op dat moment is de koper
werkelijk eigenaar van de woning.
– Laat uw huis zo achter zoals u zelf
een nieuw huis zou willen aantreffen. Dat wil zeggen: schoon (vergeet niet de koelkast, vaatwasser
en combimagnetron/oven), met
alle kranen dicht, de cv aan om te
kunnen controleren of hij werkt,
gaten in de muren dicht (ook al
is dat niet expliciet afgesproken),
kroonsteentjes op losse elektriciteitsdraden, lege afvalcontainers.
– Overleg van tevoren als u meer
spullen zou willen achterlaten dan
afgesproken. Dakpannen, extra
laminaat en bijvoorbeeld een paar
tegels van de badkamer kunnen
heel handig zijn. Of verfpotten of
onderhoudsmiddelen voor de vloer
als die blijft liggen.
– Verzamel garantiebewijzen,
gebruiksaanwijzingen en eventuele
bouwtekeningen van apparatuur
en/of het hele huis en laat deze
achter. Garanties gaan vaak
automatisch over naar de koper.
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(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Hoofdstuk 4

HET OUDE HUIS VERLATEN

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Een huurhuis
opleveren van een
overleden naaste

4.1

Inleiding

Het komt in de praktijk vaak voor en de
Woonbond krijgt er regelmatig vragen over.
Door overlijden is de huurwoning van de
laatst nog levende ouder (of een ander naast
familielid) leeggekomen. Naast de sores rond
het regelen van de uitvaart moet u zich nu
ook bezighouden met de oplevering van de
huurwoning. Hoe gaat dat in zijn werk?
Wat zijn de wettelijke regels? Met welke
praktische zaken krijgt u te maken en welke
tips kunnen u daarbij helpen?

4.2

Wat zegt de wet?

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Als de huurder overlijdt en er niemand meer
in de woning woont, eindigt de huurovereenkomst automatisch. Niet meteen, maar
aan het eind van de tweede maand na het
overlijden van de huurder. Overlijdt de huurder bijvoorbeeld ergens in maart, dan eindigt
de huurovereenkomst ‘van rechtswege’ op
31 mei. De erfgenamen kunnen de huur
eerder opzeggen. In het genoemde voorbeeld
kunnen ze de huur laten eindigen op 30 april,
maar dan moeten ze wel zelf de huur opzeggen, vóór 1 april. In de communicatie met de
verhuurder moet dan wel duidelijk zijn dat
u inderdaad de erfgenaam bent. Of dat u,
als er meer erfgenamen zijn, optreedt als de
gemachtigde daarvan (zie § 4.3).
De erfgenamen nemen tot het eind van de
huurovereenkomst alle rechten en plichten
daaruit over. Daaronder horen het betalen
van de huur (inclusief een eventuele huurachterstand), maar ook het ‘in goede staat’
leeg opleveren van de woning (inclusief het
eventueel herstellen van alle gebreken en
ongedaan maken van veranderingen).
De regels hiervoor zijn beschreven in § 3.2.
Ondernemen de erfgenamen daarvoor geen
actie, dan doet de verhuurder dat zelf. Hij
heeft dan wel het recht om de kosten van de
oplevering en ontruiming op de erfgenamen
te verhalen.

Erfgenamen komen alleen onder de plichten van de huurovereenkomst uit als ze de
erfenis verwerpen. Zij kunnen de erfenis ook
‘beneficiair’ aanvaarden. Dat wil zeggen dat u
de erfenis wel aanvaardt, maar de eventueel
resterende schuld daaruit niet zelf hoeft te
betalen (zie ook de kadertekst).

Erfgenaam of niet?
Of u bij het leegkomen van de huurwoning van uw naaste in actie moet
komen of niet, hangt onder meer af
van of u erfgenaam bent. Als er geen
testament is, bepaalt de wet wie
erfgenaam is. Er zijn vier groepen
erfgenamen:
– groep 1 zijn de kinderen en partner.
Omdat het huurhuis leeg is gekomen, gaan we er in dit boek van uit
dat er geen partner (meer) is. Of dat
deze in een verzorgingshuis woont
en niet meer in staat is de oplevering van de woning goed te regelen;
– zijn er geen kinderen en/of partner,
dan komen de erfgenamen uit
groep 2: ouders, broers en zussen;
– zijn ook die er niet, dan worden de
familieleden in groep 3 erfgenaam:
de grootouders;
– als laatste komen in groep 4 nog de
overgrootouders in aanmerking.
Is er wel een testament, dan staan
daarin de erfgenamen. Of er een testament is, kunt u in het uiterste geval
gratis navragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). U kunt daarvoor
van de website een aanvraagformulier
downloaden. Het CTR geeft u dan door
bij welke notaris het testament is
opgemaakt. Bij deze kunt u vervolgens
navragen of u erfgenaam bent.
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Erfenis aanvaarden of niet?
Erfgenamen kunnen besluiten de
erfenis te verwerpen of aanvaarden.
Als u de erfenis verwerpt, hoeft u
geen actie te ondernemen voor het
opleveren van de woning. Dat hoeft
ook niet als er eventueel andere
erfgenamen zijn die de erfenis wel
aanvaarden. Het verwerpen van de
erfenis gaat via de rechtbank en er zijn
kosten aan verbonden (griffierechten).
Het is verstandig om, voordat u dit
doet, navraag te doen bij een notaris
of de Notaristelefoon. Er zijn namelijk
vele kleine lettertjes om op te letten.
Bijvoorbeeld dat u de erfenis alleen
helemaal kunt verwerpen, niet delen
ervan. Ook wordt verwerping alleen
toegekend als u zich absoluut niet als
erfgenaam gedraagt. Dat betekent dat
u bijvoorbeeld geen spullen uit de woning van uw overleden naaste haalt en
zich ook niet bemoeit met de zakelijke
afwikkelingen. U ziet dus ook af van
spullen die een dierbare herinnering
zijn.
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Aanvaardt u de erfenis wel, dan zijn er
twee mogelijkheden: ‘zuiver’ aanvaarden of ‘beneficiair’ aanvaarden. ‘Zuiver’ wil zeggen dat u alle opbrengsten,
maar ook alle schulden aanvaardt.
‘Beneficiair’ wil zeggen dat u niet
aansprakelijk bent voor eventuele tekorten of schulden. In beide gevallen
neemt u als erfgenaam alle rechten
en plichten over van de huurovereenkomst. U bent dus aansprakelijk voor
het betalen van de huur, een correcte
oplevering van de woning, het herstellen van de eventuele schade aan
de woning en het eventueel ongedaan maken van veranderingen. De
erfgenaam die beneficiair aanvaardt,
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is alleen aansprakelijk hiervoor als het
uiteindelijke saldo van de erfenis toereikend is. De erfenis moet dus méér
opleveren dan het kost om de eventuele huurachterstanden en de oplevering
van de woning te betalen. Is dat niet
zo, dan kan de erfgenaam hooguit een
deel van de kosten betalen.
Het is zinvol na te denken of u de
erfenis zuiver of beneficiair aanvaardt,
als uw naaste in een huurwoning
woonde. De woning kan niet worden
verkocht. Terwijl er wel eventueel
huurachterstanden zijn of hoge te
verwachten kosten bij de oplevering.
Als daar weinig bezittingen tegenover
staan, kan dat reden zijn de erfenis te
verwerpen. Maar bedenk wel dat u dan
ook geen recht heeft op de goederen
van de overledene.

4.3

Uw weg vinden
in de papierwinkel

Bij het overlijden van uw naaste komt er
veel op u af. Voor het regelen van de uitvaart
schakelt u een uitvaartondernemer in. Alle
andere zaken moet u echter zelf regelen en
dat zijn er veel. Er zijn hiervoor diverse handige boekjes in omloop; goede kans dat de
uitvaartondernemer er een voor u heeft. We
behandelen in deze paragraaf daarom alleen
uitgebreid de zaken die te maken hebben
met of nodig c.q. handig zijn voor de oplevering van de huurwoning. In een kadertekst
vindt u nog een checklist van andere zaken
die mogelijk moeten worden geregeld.
Waaraan moet u denken, of wat heeft u nodig
bij de oplevering van de huurwoning?

Akte van overlijden
Als iemand is overleden, moet dat vóór de
uitvaart worden gemeld aan de burgerlijke
stand van de gemeente waar de betreffende
persoon is overleden. Meestal zorgt de uitvaartondernemer hiervoor. Is dat niet zo, dan
moet u als erfgenaam zelf naar de burgerlijke
stand. De gemeente geeft na de aangifte van
het overlijden een ‘akte van overlijden’ af.
Deze heeft u nodig bij het afwikkelen van
allerlei zaken. Ook de verhuurder kan er naar
vragen als u het overlijden van uw naaste
doorgeeft.

Verklaring van Erfrecht
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Om toegang te krijgen tot tegoeden van de
overledene (denk aan bankrekeningen, maar
ook aan een eventuele levensverzekering
of de terug te ontvangen waarborgsommen
van de verhuurder), kan een Verklaring van
Erfrecht nodig zijn. Informeer bij de betreffende instanties of dit inderdaad zo is.
In de Verklaring van Erfrecht staat wie de
erfgenamen zijn van de overledene. U heeft
voor deze verklaring een notaris nodig.
Om de verklaring op te laten stellen, neemt
u mee: de akte van overlijden, een kopie van
het eventuele testament en/of codicil(len),
uw identiteitsbewijs, de volledige namen
van de erfgenamen en hun adres, burgerlijke
staat, geboortedatum en -plaats en Burger
servicenummer (BSN).
Het opstellen van een Verklaring van Erfrecht
kan enkele weken duren. Daarom is het soms
beter een Verklaring van Executele te laten
opstellen (zie hierna).

Een zaakvoerder
namens de erfgenamen
Als er meerdere erfgenamen zijn, is het
handig als iemand namens de anderen als
zaakvoerder of ‘gevolmachtigde’ optreedt.
Dan hoeft niet iedereen overal mee naar
toe om handtekeningen te zetten. Moge-

lijk heeft de overledene in het testament
iemand hiervoor aangesteld. Die persoon
heet de ‘executeur-testamentair’. Meestal
zijn ook diens bevoegdheden geregeld in het
testament. Dat kan alles zijn wat nodig is om
de erfenis goed af te handelen. De andere
erfgenamen mogen al die handelingen dan
niet meer uitvoeren.
Als er een executeur is, kan de notaris dat
vastleggen in een Verklaring van Executele. Deze wordt sneller afgegeven dan een
Verklaring van Erfrecht. Is er geen officiële
executeur, dan kunnen de erfgenamen samen
een ‘gevolmachtigde’ aanwijzen, die de
erfenis namens hen regelt. Zij kunnen
daarbij de volmacht beperken tot bepaalde
taken, of tot een bepaald bedrag.
Een ‘boedelvolmacht’ kan worden opgenomen in de Verklaring van Erfrecht. De
gevolmachtigde of executeur is vervolgens
degene die namens de erfgenamen ook het
contact met de verhuurder verzorgt over de
oplevering van de woning.

Bankzaken
U bent verplicht het overlijden van uw
naaste te melden bij de bank waar deze een
rekening had. Als deze rekening alleen op
naam van de overledene staat, wordt hij bij
overlijden geblokkeerd. De pasjes zijn niet
meer bruikbaar en de periodieke betalingen
en automatische incasso’s worden stopgezet.
Noodzakelijke betalingen zoals de huur,
gas, water en licht kunnen vaak wel blijven
doorlopen. De meeste banken hebben een
speciale Nabestaandendesk waar u dit kunt
navragen.
Na het overlijden wordt de tenaamstelling
van de rekening veranderd in ‘Erven van…’.
Alleen de gevolmachtigde of executeur
heeft de bevoegdheid om over de tegoeden
van deze bankrekening(en) te beschikken.
Daarvoor is een Verklaring van Erfrecht of
Executele nodig waarin deze persoon is
benoemd. Zodra de bank hierover beschikt,
kan de rekening worden gedeblokkeerd. Wat
u er vervolgens mee doet, bepaalt u zelf. Vaak
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zal de verhuurder de rekening graag willen
gebruiken voor de eindafrekening van de
huur en eventuele servicekosten. Aanhouden
van de rekening is ook handig in verband met
de eindafrekeningen van andere zaken, zoals
AOW, huur- en zorgtoeslag, e.d. Het is om deze
reden verstandig de rekening nog zeker een
jaar aan te houden. Op een bepaald moment
zal er niets meer mee gebeuren. U kunt dan
het eventueel resterende saldo opnemen en/
of verdelen over de erfgenamen. Vervolgens
kunt u de rekening opheffen.
Nog een tip: als u de zaakvoerder bent, zorg
er dan voor dat u via internetbankieren zo
snel mogelijk kunt inloggen op de rekening
van de ‘Erven van …’. De Nabestaandendesk
kan u daarbij helpen.

Nutsbedrijven
Bij de oplevering van de woning noteert u de
meterstanden en informeert u de nutsbedrijven. Gas, licht en water worden meestal
betaald via automatische incasso. De nuts
bedrijven zullen deze moeten stopzetten.
Hou in de gaten of dit inderdaad gebeurt.

Instanties die de
gemeente informeert
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Een zorg minder is alvast dat de gemeente
zelf, na de aangifte van het overlijden door
uw uitvaartondernemer of uzelf, een aantal
instanties informeert. Dat gebeurt automatisch via de verandering in de Basisregistratie Personen (BRP). De volgende instanties
worden op deze manier geïnformeerd:
–– de Belastingdienst;
–– de grotere pensioenfondsen;
–– de grote ziektekostenverzekeraars;
–– de Sociale Verzekeringsbank (in verband
met de AOW of Anw-uitkering);
–– de Rijksdienst voor het Wegverkeer;
–– de Dienst Uitvoering Onderwijs
(in verband met studiefinanciering);
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–– het UWV (in verband met uitkeringen
op grond van WW, Ziektewet,
WAO, WIA, WAZ of Wajong);
–– andere afdelingen binnen de gemeente
(bijvoorbeeld voor de bijstand en
gemeentelijke belastingen).
De gemeente kan niet 100% garanderen
dat dit allemaal helemaal goed verloopt.
Als u na een aantal weken niets van deze
instanties heeft gehoord, neem dan zelf even
contact op.
Uit de administratie van uw overleden naaste
kunt u afleiden welke zaken u verder nog
moet regelen bij het overlijden. In de
kadertekst vindt u een overzicht van de
meest voorkomende zaken. Daarmee weet u
ook welke instanties u verder mogelijk nog
moet informeren.

Checklist te regelen zaken
bij overlijden van uw naaste
Erfbelasting betalen
(en eventueel inkomstenbelasting)
Mogelijk moet u erfbelasting betalen
over de nalatenschap van uw naaste.
Dat hoeft niet als de waarde van de
erfenis lager is dan een bepaalde
grens. Zo zijn kinderen en kleinkinderen vrijgesteld van erfbelasting bij een
waarde lager dan ongeveer € 20.000,-.
Erfgenamen krijgen meestal automatisch een aangifteformulier. Is dat
niet zo, vraag het dan zelf aan bij de
Belastingdienst. U moet binnen acht
maanden na het overlijden aangifte
doen. Meer informatie vindt u onder
meer op de websites van de Belastingdienst en notaris.nl. Controleer ook
of u eventueel aangifte inkomstenbelasting moet doen. Dat is dan over
de inkomsten van uw naaste in het

jaar tot het moment van zijn of haar
overlijden.
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Wel of geen notaris inschakelen?
Voor het opstellen van een Verklaring
van Erfrecht of Executele heeft u altijd
een notaris nodig. U kunt deze ook
inschakelen voor andere zaken, zoals
het maken van een boedelbeschrijving
en/of akte van verdeling en het verzorgen van de aangifte erfbelasting.
Hieraan zijn wel kosten verbonden.
Een eenvoudige nalatenschap zou
u probleemloos zelf moeten kunnen
regelen.
Verzekeringen
Het kan zijn dat u in de administratie
oude polissen vindt die misschien niet
meer actueel zijn. Op de website van
de Nederlandsche Bank (www.dnb.nl)
kunt u uitzoeken of de verzekeringsmaatschappij nog bestaat. En zo nee,
welke rechtsopvolger deze heeft en
hoe u die kunt bereiken.
Hier een overzicht van de mogelijke
verzekeringen en wat u daarbij moet
doen.
– Sommige verzekeringen kunt
u meteen opzeggen: reis, rechts
bijstand, WA.
– Bij een levensverzekering vraagt u
bij de maatschappij na wat u moet
doen om de uitkering te ontvangen.
– Grote ziektekostenverzekeraars
worden door de gemeente geïnformeerd. Als u enkele weken na
het overlijden geen post heeft ontvangen van de verzekeraar, is deze
waarschijnlijk niet geïnformeerd.
Dat doet u alsnog zelf.
– Ga na of er uitvaartverzekering is,
die (een deel van) de kosten van de
uitvaart vergoedt.

– De inboedelverzekering laat u
doorlopen tot u de huurwoning
heeft opgeleverd.
De meeste verzekeringen kunt u
telefonisch opzeggen. Mogelijk moet
u de opzegging schriftelijk bevestigen, waarbij u de akte van overlijden
meestuurt. Alles op voorhand schriftelijk opzeggen kan ook handig zijn.
U maakt een standaardbrief op uw
computer, en wijzigt dan per verzekering de details. In de brief kunt u ook
vragen om teruggave van eventueel te
veel betaalde premies.
Auto
De eventuele auto van uw naaste is
onderdeel van de erfenis. De erfgenamen zijn verplicht het kentekenbewijs
binnen vijf weken na overlijden over
te schrijven op naam van één van de
erfgenamen of een nieuwe eigenaar.
De auto moet al die tijd verzekerd blijven. De verzekering vervalt pas als de
auto overgaat op een nieuwe eigenaar
(een erfgenaam of iemand anders).
U meldt dat aan de verzekeringsmaatschappij. Overschrijven van een kentekenbewijs kunt u doen bij een loket
van PostNL. Meer informatie vindt u op
de website van de Rijksdienst van het
Wegverkeer, www.rdw.nl.
Overige zaken
– Post laten nasturen kan via de
Nabestaandenservice van PostNL.
U kunt dit online aanvragen via
www.postnl.nl. Hieraan zijn wel
kosten verbonden.
– Identiteitsbewijzen hoeft u niet in
te leveren bij de gemeente
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– Denk verder aan: afzeggen lopende
afspraken met bijvoorbeeld thuiszorg, opzeggen abonnementen en
lidmaatschappen (bijvoorbeeld
ANWB, loterijen, telefoon en
internet, bibliotheek, kranten,
tijdschriften, kabel, parkeervergunning), nagaan en eventueel
verwijderen accounts op internet
(bijvoorbeeld sociale media en
webwinkels).
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Hoofdstuk 5

DE VERHUIZING

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Voorbereidingen
voor de verhuizing

5.1

Inleiding

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis
die veel tijd kost. Om het beslag op uw tijd
en zenuwen zo beperkt mogelijk te houden,
kunt u de verhuizing maar beter zo goed
mogelijk voorbereiden. Gelukkig is hier op
internet veel informatie over te vinden. Wij
maken in dit hoofdstuk dankbaar gebruik van
de uitvoerige informatie van de Consumentenbond. Via de website van de bond, www.
consumentenbond.nl, krijgt u toegang tot een
verhuischecklist. Wij nemen deze in grote
lijnen in dit boek over. Een aantal zaken in de
lijst is al in de vorige hoofdstukken uitvoerig
behandeld.
Heel handig is dat u zich via de site van de
Consumentenbond kunt abonneren op de
online verhuiscoach. U krijgt dan gratis per
e-mail stap voor stap de informatie die u
op dat moment nodig hebt. De frequentie
is afgestemd op uw planning. Er zijn drie
mogelijkheden: verhuizen binnen een maand,
binnen drie maanden of over drie maanden
of later.
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In dit hoofdstuk vindt u de verhuischecklist.
Daarnaast krijgt u uitleg over allerlei praktische dingen die u rond uw verhuizing moet
regelen. Verreweg de meeste zaken regelt u
vóór uw verhuizing, een aantal kan wachten
tot na de verhuizing. Daarnaast krijgt u informatie over de verhuizing zelf. U kunt kiezen
tussen zelf verhuizen of laten verhuizen door
een verhuisbedrijf. We gaan op beide mogelijkheden in. Zo kunt u een weloverwogen
keuze maken.

5.2

Verhuischecklist

In deze paragraaf vindt u een verhuischecklist. Een aantal van de daarin opgenomen
zaken wordt in de volgende paragrafen
verder uitgelegd, in alfabetische volgorde.

Verhuischecklist
Consumentenbond
Er is mede gebruik gemaakt van
de verhuischecklist van de
Consumentenbond.
Deze checklist kunt u downloaden
op www.consumentenbond.nl/huis

Voorbereiden van de verhuizing
Verzekeringen opzeggen, omzetten
en/of opnieuw afsluiten.
Gas, water en elektra regelen
voor nieuwe huis.
Abonnement(en) tv, vast bellen
en internet opzeggen, omzetten
en/of opnieuw afsluiten.
Opruimen, eventueel
weggooien van spullen.
Verhuisdag plannen.
Vrienden/familie vragen om te helpen met
inpakken, schoonmaken en/of verhuizen.
Bij zelf verhuizen: verhuiswagen en/
of aanhanger regelen, steekkarretje(s)
regelen, verhuisdozen afhalen
of verzamelen en zorgen dat er
verhuisdekens en labels zijn.
Bij laten verhuizen: offertes
verhuisbedrijven aanvragen en keuze
maken met goede afspraken.
Op tijd beginnen met inpakken en
het labelen van de verhuisdozen op
de kamers/ruimten in het nieuwe
huis waar ze naar toe moeten.
Indien nodig tijdelijke opslagruimte
voor bijvoorbeeld meubels regelen.
Meubels uit elkaar halen. De schroefjes,
pinnetjes e.d. goed bij elkaar houden
en zodanig tijdelijk bewaren dat ze
makkelijk zijn terug te vinden.
Sleutels oude huis verzamelen
en eventueel laten bijmaken.
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Indien nodig sleutels nieuwe
huis laten bijmaken.
Adreswijzigingen doorgeven (ook
van je gechipte huisdier).
Tijdelijk de post laten doorsturen.
(Digitale) verhuiskaarten regelen en zo
nodig postzegels halen. Adreslijst maken
van mensen die een verhuisbericht
moeten ontvangen, per mail of per post.
Vrije dagen of verlof
aanvragen en opnemen.
Kinderen voorbereiden op de verhuizing.
Opvang regelen op de verhuisdag
voor kinderen en huisdieren.
Reiskostenvergoeding
aanpassen op uw werk.
Parkeervergunning opzeggen,
aanvragen of omzetten.

Laatste dagen voor de verhuisdag
Oude huis schoonmaken.
Nieuwe huis schoonmaken.
Laatste meubels uit elkaar halen.
Eten en drinken regelen op de
verhuisdag (denk ook aan de afsluitende
borrel met de verhuisploeg).
Koelkast en vriezer leeghalen
en schoonmaken.
Wasmachinetrommel vastzetten.
Gordijnen en andere hangende spullen
afhalen, als deze niet zijn overgenomen
door de nieuwe bewoners.
Parkeerplaats regelen voor het
verhuisvervoer op de verhuisdag.
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De verhuisdag zelf
Verhuiswagen ophalen en terugbrengen.
Spullen verhuizen.
Het oude huis controleren
op vergeten spullen.
Belangrijke papieren, die u op de
verhuisdag of meteen de volgende
dagen daarna nodig heeft, apart
houden en zodanig bewaren dat ze
makkelijk zijn terug te vinden.
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Meterstanden opnemen van gas,
water en elektra in het oude huis.
Indien zo afgesproken de sleutels
van het oude huis inleveren.
Borrelen met de verhuisploeg.

Na de verhuizing
Verhuisberichten sturen of mailen.
Binnen vijf dagen na de
verhuizing uw adreswijziging
doorgeven aan de gemeente.
Gehuurde/geleende verhuisdozen
en andere materialen (denk
aan verhuisdekens en
steekkarretjes) terugbrengen.
Kennismaken met de buren.  

Niet vergeten bij verhuizen
naar een andere gemeente
Nieuwe huisarts, tandarts en
hypotheek regelen.
Nieuwe kinderopvang en/
of scholen regelen.
U aanmelden bij nieuwe
(sport)verenigingen.
Bij de nieuwe gemeente (of uw nieuwe
buren) informeren naar zaken als het
ophalen van huisvuil (op welke dagen
en in welke gescheiden fracties), het
verkrijgen van een eventueel afvalpasje
voor het afvalpark en hondenbelasting.
Bij de oude gemeente een deel van
de vooruitbetaalde gemeentelijke
belastingen terugvragen.
Navragen hoe bepaalde diensten die
u misschien bij de gemeente afneemt
(zoals bijstand en ondersteuning via
de Wmo), zijn geregeld in de nieuwe
gemeente. Deze diensten zult u
opnieuw moeten aanvragen.

5.3

Een aantal
‘regeldingen’
verder uitgelegd

Adreswijzigingen die
automatisch worden geregeld
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Nadat u uw verhuizing aangeeft bij de
gemeente (zie aan het eind van deze
paragraaf), wordt deze ook automatisch
ontvangen door de volgende instanties.
–– De Belastingdienst
Dit is relevant vanwege bijvoorbeeld de
inkomsten- en motorrijtuigenbelasting.
Let op: als u contactpersoon bent
voor een overledene waarvan de
belastingzaken nog niet zijn afgerond,
geeft u uw nieuwe adres wél zelf door
aan de Belastingdienst. Dat doet u bij
het Serviceteam Nabestaanden, met
uw eigen BSN (Burgerservicenummer)
en dat van de overledene bij de
hand. Daarnaast informeert u de
Belastingdienst ook als u huurtoeslag
ontvangt (zie later in deze paragraaf).
–– De grotere pensioenfondsen
–– De grote ziektekostenverzekeraars
–– De Sociale Verzekeringsbank
Deze verzorgt de AOW- of Anw-uitkering.
–– De Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
De RDW verwerkt uw nieuwe adres
– als u een auto heeft – automatisch in
het kentekenregister. Op de kentekencard
of het Tenaamstellingsbewijs/kentekenbewijs deel II mag het oude adres
blijven staan.
–– De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Deze dienst gaat onder meer over het
verstrekken van studiefinanciering
aan studenten van het mbo,
hbo en de universiteit.
–– Het Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV)
Het UWV verzorgt de uitkeringen
op grond van WW, Ziektewet,
WAO, WIA, WAZ of Wajong.

–– Het Waterschap
Het Waterschap in uw regio int
de waterschapsbelasting. Bij de
meeste mensen gaat het om de
‘zuiveringsheffing’. De hoogte
daarvan kan door uw verhuizing
naar een ander adres veranderen.
–– Andere afdelingen binnen de gemeente
Denk hierbij aan de Sociale Dienst
(in verband met de bijstandsuitkering)
en het bureau dat de gemeentelijke
heffingen en belastingen int.
Mocht u na een aantal weken geen bevestiging hebben gekregen van deze instanties,
dan is het verstandig even contact op te
nemen. U kunt dan alsnog zelf een adres
wijziging doorgeven. Vraag dan, als u contact
heeft, meteen naar hoe dat moet.

Adreswijzigingen die
u zelf moet regelen
U informeert een groot aantal instanties zelf
over uw verhuizing. Hoe lang van tevoren
dat moet gebeuren en op welke manier,
verschilt per instantie of bedrijf. Meestal is
vier tot zes weken vóór de verhuisdag vroeg
genoeg. Raadpleeg anders de website om dit
te achterhalen.
Hierbij een overzicht van wie u mogelijk
moet informeren over uw nieuwe adres.
–– Relaties
Familie (eventueel ook die in het
buitenland), vrienden en kennissen
(eventueel ook die in het buitenland),
oude buren, werkgever, scholen
en opleidingsinstituten.
–– Nutsbedrijven
Energieleverancier en drinkwaterbedrijf.
Zie hiervoor ook de verdere toelichting
elders in deze paragraaf.
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–– Financiële zaken
Bank(en), maatschappij voor de creditcard,
verzekeringsmaatschappijen (zie elders
in deze paragraaf ook de aparte uitleg
over de opstal- en inboedelverzekering,
de twee verzekeringen die aan het huis
zijn gebonden), financiële dienstverlener
(bijvoorbeeld degene die uw jaarlijkse
belastingaangifte verzorgt), notaris (in
verband met uw eventuele testamenten).
–– Medische zaken
Huisarts, tandarts, medische specialisten,
ziektekostenverzekering (als deze niet
al door de gemeente is geïnformeerd).
–– Lidmaatschappen
Landelijke verenigingen (bijvoorbeeld de
ANWB, Consumentenbond, Woonbond,
ouderenbond, etc.), plaatselijke
verenigingen (zoals voor sport,
muziek, tuin e.d.), vakbond, kerk.
–– Abonnementen
Dagblad, weekblad, tijdschriften,
bibliotheek, loterij, omroepblad.
–– Winkels
Webwinkels, ‘gewone winkels’ waar
u een klantenkaart van heeft of
meedoet aan een spaarsysteem.

Adreswijzigingen laten
regelen door een bedrijf
U kunt de adreswijzigingen ook laten regelen
door een bedrijf. Er zijn anno zomer 2018
drie bedrijven die dit aanbieden.

Funda adreswijzigingsdienst

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De woningzoekwebsite Funda geeft uw
nieuwe adres door aan alle door u uitgekozen bedrijven. Dit kost eenmalig € 5,- voor
één persoon en € 10,- voor meer dan één
persoon. Voor een heel gezin met kinderen
betaalt u dus € 10,-.
U vindt deze dienst op www.funda.nl, onder
‘Diensten’ en dan ‘Adreswijziging’. Eenmaal
geregistreerd en ingelogd, vinkt u online de
bedrijven aan die een adreswijziging moeten
krijgen. En voor welk gezinslid dit geldt. De
bedrijven zijn onderverdeeld in zo’n tien
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categorieën, van krant tot energie en mobiel
(van uw telefoon). De site geeft een overzicht
van de status van elke afzonderlijke adreswijziging. Ook laat de site zien welke informatie
de bedrijven misschien nog nodig hebben,
zoals een meterstand of polisnummer.
Funda zorgt er niet voor dat uw post wordt
doorgestuurd. Als u echter de dienst ruim
vóór uw verhuizing activeert (denk aan minimaal zes weken), dan zullen alle instanties en
bedrijven normaal gesproken uw adreswijziging hebben verwerkt op het moment dat u
daadwerkelijk verhuist.

Verhuisvriend.nl
Verhuisvriend.nl heeft net als Funda een
zeer uitgebreid bestand van landelijke en
lokale bedrijven en instanties waaraan ze
uw adreswijziging doorgeven. De service
kost eenmalig € 19,95. Na het betalen van
dit bedrag krijgt u toegang tot uw eigen persoonlijke digitale verhuisboekje. Daarin kunt
u aanvinken welke bedrijven moeten worden
geïnformeerd.
Heeft een bedrijf een schriftelijke bevestiging nodig, dan zorgt Verhuisvriend.nl voor
een voorgedrukte brief die u kunt ondertekenen en versturen. Van alle wijzigingen
ontvangt u een bevestiging online. Net als
Funda zorgt ook Verhuisvriend.nl er niet voor
dat uw post na uw verhuizing wordt doorgestuurd. Maar als u de dienst op tijd inschakelt
(minimaal zes weken vóór de verhuizing), is
dat volgens Verhuisvriend.nl ook niet meer
nodig. Alle bedrijven en instanties worden
dan op tijd geïnformeerd.
Er zijn woningcorporaties die de service van
Verhuisvriend.nl gratis aanbieden. Informeer
of dat in uw geval ook zo is.

PostNL
PostNL biedt een gecombineerde service aan.
Het bedrijf stuurt de post van uw oude naar
uw nieuwe adres en informeert de door u geselecteerde instanties en bedrijven. Voor het
doorsturen vraagt het bedrijf een bedrag per
week. Het weekbedrag wordt lager naarmate
u de post langer laat doorsturen. We gaan
hier verder op in onder ‘Post laten doorstu-

ren’ elders in deze paragraaf. Het doorgeven
van de adreswijzigingen is een extra dienst.
U krijgt dit er gratis bij als u de post laat
doorsturen. Nadeel is wel dat het bestand
aan bedrijven en instanties dat PostNL hierbij
hanteert, kleiner is dan dat van Funda en
Verhuisvriend.nl. Er is dus een grote kans dat
u de een of andere instantie toch nog zelf
moet informeren.

Slim kiezen bij het doorgeven
van adreswijzigingen

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

U heeft gelezen welke adreswijzigingen u zelf moet regelen en dat u
daarvoor een bedrijf kunt inschakelen.
Wat is nu wijs om te doen? Hierbij een
advies om slim te kiezen.
1. Inventariseer ruimschoots van
tevoren naar welke instanties en
bedrijven u een adreswijziging
moet sturen. U kunt dat doen aan de
hand van de lijst die is opgenomen
onder ‘Adreswijzigingen die u zelf
moet regelen’. Ruimschoots van
tevoren is in dit geval minimaal
een maand of twee.
2. Beslis of u tijd genoeg heeft om zelf
alle adreswijzigingen te versturen.
Zo niet, dan kunt u dit uitstellen tot
na de verhuizing en een doorstuurservice gebruiken (zie onder ‘Post
laten doorsturen’). Of u schakelt
een bedrijf in om uw adreswijzigingen te regelen. We hebben er
hierboven drie genoemd.
3. Vraag de adreswijzigingsdienst
ruim vóór de verhuizing aan.
Ga daarbij uit van minimaal zes
weken van tevoren.

4. Haalt u dit niet, vindt u het te duur
of doet u het liever zelf, dan is het
toch verstandig uw post een tijd
te laten doorsturen en de adres
wijzigingen later te regelen.
5. Inventariseer door welk bedrijf
uw meeste en belangrijkste post
wordt bezorgd.
6. Beslis aan de hand hiervan van
welk bedrijf u de post wilt laten
doorsturen (zie onder ‘Post laten
doorsturen’).
7. Maak een afspraak met de nieuwe
bewoners van uw vorige woning
dat ze de post die toch nog wordt
bezorgd, voor u bewaren. En spreek
af wanneer u die kunt komen halen.
8. Ga na uw verhuizing aan de slag
met de adreswijzigingen. U kunt
daarvoor alsnog de hierboven
genoemde bedrijven inschakelen,
terwijl u intussen de doorstuur
service gebruikt.

Drinkwater
Nederland heeft tien drinkwaterbedrijven,
die elk een eigen regio voorzien van drink
water. Blijft u in dezelfde regio wonen, dan
volstaat het om uw adreswijziging door te
geven aan uw bestaande drinkwaterleverancier. Dat kan bij alle drinkwaterbedrijven online. U geeft daarbij ook de meterstanden door
van uw vorige en nieuwe huis. U hoeft alleen
de zwarte cijfers voor de komma te noteren
en door te geven. Maak voor de zekerheid
een foto van de watermeter en bewaar deze
om de eindafrekening te kunnen controleren.
De eindafrekening krijgt u binnen een paar
weken van uw (oude) drinkwaterbedrijf.
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Verhuist u naar een andere regio, dan meldt
u zich af bij het vorige drinkwaterbedrijf en
aan bij het nieuwe. Dat doet u nog vóór de
verhuizing, ook nu met vermelding van de
meterstanden. Weet u niet welk drinkwaterbedrijf in uw nieuwe regio het water levert,
kijk dan op de site www.kraanwater.nu. Op
de homepage staat een interactieve kaart
waarop u uw waterbedrijf kunt vinden.

Energie (gas en licht)
Wel of niet wisselen?

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Er zijn veel Nederlanders die regelmatig
wisselen van energieleverancier. Mogelijk
doet u dat ook al. Anders is een verhuizing
misschien een aanleiding om dat te doen. Er
zijn echter situaties waarin dit sowieso niet
(of maar voor een deel) aan de orde is.
–– U had in uw vorige huis, of heeft in uw
eigen huis, geen mogelijkheid zelf een
leverancier van warmte te kiezen. Uw
huis werd of wordt dan verwarmd via
stadsverwarming of blokverwarming.
Bij stadsverwarming komen warmte
en warm water het huis in via een
netwerk van waterleidingen, dat
wordt gevoed met de restwarmte van
bijvoorbeeld een nabijgelegen fabriek of
elektriciteitscentrale. Bij blokverwarming
vindt de verwarming plaats door een
collectieve ketel. In beide gevallen bent
u daaraan gebonden. U kunt nog wel een
eigen leverancier van elektriciteit kiezen.
–– U heeft met uw huidige energieleverancier
een contract afgesloten voor een
bepaalde termijn. Dat kan een jaar zijn,
soms twee, drie of zelfs vijf jaar. Een
verhuizing is geen reden om het contract
tussentijds te mogen verbreken. Wilt u dit
toch doen, dan kan de energieleverancier
u een boete opleggen (de zogenaamde
‘opzegvergoeding’). In zo’n geval ligt het
voor de hand uw energieleverancier ‘mee
te nemen’ naar uw nieuwe woning en de
einddatum van uw contract af te wachten.
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Verhuizen zonder
wisseling van leverancier
U geeft de verhuizing tijdig (uiterlijk twee
weken van tevoren) door aan uw energie
leverancier. Dat kan doorgaans online via
uw persoonlijk account op de website of via
de app. U vermeldt de verhuisdatum, want
dat is de dag waarop uw leverancier begint
te leveren op het nieuwe adres en stopt met
leveren op het oude adres. Uw leverancier
kan tijdelijk zo nodig, als u nog in het oude
huis woont en het nieuwe huis opknapt, op
twee adressen energie leveren.
Zodra u uw verhuizing heeft aangekondigd,
krijgt u van de leverancier een meterstandenformulier per post. Of u krijgt per e-mail een
uitnodiging om de meterstanden via internet
door te geven. Neem in zowel het oude als
het nieuwe huis de meterstanden op; in het
oude samen met de nieuwe bewoner (dit
is dan uw ‘eindstand’), in het nieuwe huis
samen met de vorige bewoner (dit is uw
‘beginstand’). Maak er foto’s van om eventuele discussies later te voorkomen. En teken
beiden voor akkoord. De meterstanden geeft
u door aan uw leverancier. Dat doet u binnen
vijf dagen na de verhuizing, met het meterstandenformulier of via internet in uw eigen
account. De leverancier stuurt vervolgens
binnen maximaal zes weken een eindafrekening voor de geleverde energie in uw vorige
huis. Bent u het daar niet mee eens, neem
dan contact op met uw leverancier. Helpt dit
niet, dan kunt u een klacht indienen en in het
uiterste geval de Geschillencommissie Energie inschakelen. Meer informatie hierover
vindt u op www.consuwijzer.nl (zoeken op
‘Energie’ en ‘Energienota’).
Op dit moment worden de energiemeters in
Nederland stapsgewijs vervangen door zogenaamde ‘slimme meters’. De leveranciers
kunnen de meterstanden op deze meters
van een afstand aflezen. Het is mogelijk dat
uw energieleverancier dat ook doet bij een
verhuizing. Controleer ook dan de meterstanden, maak er foto’s van en laat iedereen
voor akkoord tekenen. Omdat de leverancier
meterstanden van twee partijen ontvangt
(de oude en nieuwe bewoner), kunnen er

namelijk verschillen ontstaan en moet de
leverancier de juiste standen gaan schatten.
Dat wordt voorkomen als u een foto maakt en
iedereen voor akkoord tekent.

deel van het jaar dubbel. U begint dan in uw
nieuwe gemeente vanaf de verhuisdatum
belastingen te betalen, terwijl u in oude gemeente al voor het hele jaar heeft betaald.

Overstappen naar een nieuwe leverancier

Om welke belastingen kan het gaan?
We lopen de vier gemeentelijke belastingen
kort langs.
–– Onroerende Zaak Belasting (OZB)
De OZB wordt alleen betaald door
huiseigenaren, niet door huurders. Voor de
meeste lezers van dit boek is dit dus niet
relevant. Verhuist u van een eigen woning
naar een huurwoning, dan kunt u de OZB
over uw oude huis niet terugvragen.
Deze wordt namelijk per definitie over het
hele jaar betaald, door de huiseigenaar
die op 1 januari eigenaar was. Van dubbel
betalen kan daardoor geen sprake zijn.
–– Rioolheffing
Deze belasting kan ook gelden voor
huurders en meestal is dat ook zo.
Verhuist u van een eigen woning naar een
huurwoning, dan kunt u bij vooruitbetaling
een deel van de rioolheffing terugvragen.
Kijk op de website van uw oude
gemeente hoe dit moet.
–– Afvalstoffenheffing
Deze belasting wordt bij iedereen
geheven. Bij vooruitbetaling kunt u
deze terugvragen. Kijk op de website
van uw oude gemeente hoe dat moet.
–– Hondenbelasting
Deze is uiteraard alleen van toepassing
voor hondenbezitters. Hiervoor geldt
hetzelfde als bij de afvalstoffenheffing:
kijk op de website hoe u in aanmerking
kunt komen voor teruggave van
een deel van de belasting.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De verhuizing kan voor u aanleiding zijn om
over te stappen naar een andere energieleverancier. Kijk dan om te beginnen (zie ook hierboven) of u niet nog een tijd vastzit aan een
contract met een bepaalde termijn. Daarnaast
heeft u te maken met een opzegtermijn. Bij
een energiecontract voor onbepaalde tijd
bedraagt de wettelijke opzegtermijn dertig
dagen. In totaal kan de overstap maximaal
zes weken duren, omdat u ook nog een
bedenktijd heeft van veertien dagen voor het
contract met uw nieuwe energieleverancier.
Welke leverancier u kiest, hangt af van een
groot aantal zaken. Hecht u bijvoorbeeld
veel waarde aan 100% groene energie?
Is het voor u goedkoper om een leverancier
te kiezen met een laag vastrecht en hoog
gebruikstarief (omdat u relatief weinig verbruikt) of juist omgekeerd (omdat u relatief
veel verbruikt)? Er zijn tal van websites die
u kunnen helpen bij het maken van de juiste
keuze. Voorbeelden zijn www.independer.nl/
energie, www.energievergelijker.nl,
www.kieskeurig.nl/energie_vergelijken en
www.consumentenbond.nl/
energie-vergelijken/vergelijker.  
Als u inderdaad overstapt naar een nieuwe
energieleverancier, hoeft u niet zelf het
contract op te zeggen. Dat wordt allemaal
geregeld door de nieuwe leverancier. Maar
houd er dus wel rekening mee dat de overstap enige tijd in beslag neemt.

Gemeentelijke belastingen
(en waterschapsbelasting)
terugvragen
Als u verhuist naar een andere gemeente, kan
het zijn dat u gemeentelijke belastingen kunt
terugvragen. Wanneer u in uw oude gemeente de belastingen aan het begin van het jaar
vooruit heeft betaald, betaalt u namelijk een

Tot slot nog de waterschapsbelasting:
verhuist u naar een andere gemeente waar
u ook met een ander waterschap te maken
krijgt, dan kunt u bij vooruitbetaling het
te veel betaalde terugvragen bij uw oude
waterschap. Kijk op de website van uw oude
waterschap om te zien hoe dat moet.
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Huurtoeslag
Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag
en verhuist van de ene naar de andere huurwoning, verandert hoogstwaarschijnlijk ook
het bedrag van uw maandelijks te betalen
huur. Dat heeft dan mogelijk ook consequenties voor de hoogte van uw huurtoeslag.
U moet daarom de nieuwe huur aan de
Belastingdienst doorgeven. Dat doet u zelf
via uw eigen account in ‘Mijn toeslagen’. Ga
daarvoor naar www.belastingdienst.nl en klik
op ‘Toeslagen’. Uw nieuwe adres verschijnt
automatisch in ‘Mijn toeslagen’. Dat gebeurt
één tot vijf dagen nadat u uw adreswijziging
heeft doorgegeven bij de gemeente. Zodra
uw nieuwe adres in ‘Mijn toeslagen’ staat,
kunt u zelf uw nieuwe huurprijs invoeren. De
Belastingdienst past vervolgens de huurtoeslag aan. Heeft u nog geen eigen account bij
de Belastingdienst, maak dat dan aan of laat
dat doen door iemand in uw omgeving die
daar handig in is.
Komt u in de nieuwe huurwoning in aanmerking voor huurtoeslag, terwijl u dat voor uw
vorige huis niet kreeg, dan kunt u die huurtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst.
Dit komt aan bod in § 8.5.

Inboedel- en opstalverzekering

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Er zijn twee verzekeringen die zijn gekoppeld
aan de woning: de inboedelverzekering en de
opstalverzekering. Over een opstalverzekering kunnen we kort zijn. Deze is alleen nodig
bij een koophuis. In dit boek gaan we niet in
op het verhuizen naar een koopwoning. Wel
behandelen we de situatie waarin u van een
koopwoning naar een huurwoning verhuist
(zie de § 2.4 en 3.3). In dat geval kunt u de
opstalverzekering opzeggen. U doet dat per
de datum dat u de sleutels overdraagt aan de
nieuwe eigenaar. Dat is namelijk het moment
dat ook het eigendom formeel overgaat.
Over de inboedelverzekering is meer te
zeggen. Deze dekt de schade aan spullen die
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niet ‘aard- en nagelvast’ aan het huis zitten.
Dat zijn bijvoorbeeld de meubels, gordijnen,
parketvloer, sieraden, smartphones, tv en
audio- en videoapparatuur. Het afsluiten van
een inboedelverzekering is niet verplicht,
maar wel verstandig. U bent dan gedekt
tegen schade door brand, waterschade, vandalisme, scherven van ruiten of spiegels, omvallen van kranen, bomen en heistellingen,
aanrijding en aanvaring, olie, rook en roet,
blikseminslag, ontploffing, diefstal en poging
tot inbraak, gewelddadige beroving, storm
(minimaal windkracht 7) en het onvoorzien
springen van leidingen door vorst.
We gaan hier in op een aantal vragen en/
of relevante zaken met betrekking tot de
inboedelverzekering.

Inboedelverzekering vernieuwen of niet?
Een verhuizing is een goed moment om uw
inboedelverzekering weer eens kritisch te
bekijken. Komt de verzekerde waarde nog
wel overeen met de werkelijke waarde? En
voldoet de verzekering nog aan wat u er op
andere gebieden van verwacht? Als u het
simpel wilt houden, verhuist u de inboedel
verzekering mee naar uw nieuwe huis. U
hoeft dan alleen een adreswijziging te sturen
naar uw verzekeringsmaatschappij. Die kijkt
misschien wel of uw premie verandert. Deze
is namelijk afhankelijk van waar u precies
woont en hoe groot de woning is.
Kiest u voor een nieuwe inboedelverzekering,
denk dan ook na over de volgende zaken:
–– De dekking: hierboven heeft u kunnen
lezen waartegen u met een ‘normale’
inboedelverzekering gedekt bent.
U kunt dit uitbreiden naar een ‘extra
uitgebreide’ dekking. Dan bent u ook
verzekerd voor schade door schroeien
of smelten, wateroverlast van buiten
door neerslag en vandalisme of diefstal
van tuinmeubilair, tuingereedschap,
wasgoed en vlaggenstokken dat zich
in de tuin of op het balkon bevond.
Ook bent u verzekerd voor schade aan de
inhoud van een koelkast en diepvriezer als
de stroom langer dan zes uur valt.

Met een allriskdekking bent u verzekerd
tegen elk onheil dat u kan overkomen,
met uitzondering van natuurrampen.
Als u onopzettelijk iets omstoot of uit
uw handen laat vallen, is de schade
daaraan ook gedekt. Niet gedekt echter
is schade die ontstaat door opzet,
eigen schuld of roekeloos gedrag.
–– Buitenshuisdekking: sommige spullen
neemt u vaak mee onderweg, zoals een
laptop of smartphone. U zou schade
onderweg kunnen meeverzekeren via de
inboedelverzekering. Maar u kunt deze
spullen natuurlijk ook apart verzekeren.
En op vakantie zijn deze spullen meestal
goed verzekerd via de reisverzekering.
Bij het afsluiten van een nieuwe inboedel
verzekering moet u dus tal van keuzes
maken. En die keuzes hebben ook bijna altijd
gevolgen voor de hoogte van de dekking én
van de premie die u moet betalen. Om u hierbij te helpen, zijn er websites waarop u de
verzekeringen van verschillende aanbieders
kunt vergelijken. Dit is mogelijk via onder
meer www.consumentenbond.nl/opstalverzekering/vergelijker/inboedel--en-op
stalverzekering-vergelijken, www.pricewise.
nl/verzekeringen en www.independer.nl/
inboedelverzekering.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Korting bij inbraakpreventie
Als uw nieuwe huurwoning extra is beveiligd
tegen inbraak, kan dat leiden tot een lagere
premie voor uw inboedelverzekering.
U kunt dan denken aan inbraakwerend
hang- en sluitwerk en extra verlichting bij
de buitendeur. De maatregelen moeten dan
wel voldoen aan bepaalde eisen. Bekend zijn
die van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Informeer bij de verhuurder of uw woning
extra is beveiligd. En informeer vervolgens
bij de verzekeringsmaatschappij wat dit betekent voor de premie. Of neem de eventuele
korting mee in de keuze van een nieuwe
inboedelverzekering.  

Dekking bij tijdelijke opslag of verdeling
van de inboedel over twee huizen
Rond de verhuizing kan het zijn dat uw spullen tijdelijk over twee huizen zijn verdeeld:
de vorige en de nieuwe. Of dat u een aantal
spullen tijdelijk opslaat. De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken ook dan de
inboedel. Wel zijn er grote verschillen in de
periode waarin dat gebeurt en de schade die
wordt gedekt. Kijk dat na in uw verzekeringspapieren of neem het eventueel mee in de
keuze van een nieuwe inboedelverzekering.
Om voor de dekking op twee adressen (en/of
een eventuele tijdelijke opslag) in aanmerking te komen, moet u uw verhuizing wel
vooraf doorgeven.

Internet, telefonie en tv
Internet, telefonie (vast en/of mobiel) en tv
worden steeds vaker als één pakket aangeboden. Dat is aanzienlijk goedkoper dan losse
abonnementen. Als u geen vaste telefoon
meer heeft en alleen mobiel belt, beperkt
het pakket zich tot internet, tv en mogelijk
mobiele telefonie. In zo’n geval hoeft u zich
alvast niet bezig te houden met het verhuizen
van de telefonie. Uw mobiele telefoon werkt,
zeker in Nederland, immers overal. Wel stuurt
u op tijd een adreswijziging naar uw provider
van mobiele telefonie. Zoals al behandeld
in het begin van deze paragraaf stuurt u die
adreswijziging zelf of laat u dat doen door
een bedrijf.
Hoe zit het met de verhuizing van uw internet, tv en vaste telefonie? Als u tevreden
bent met uw huidige provider, kunt u deze
normaal gesproken ‘meenemen’ naar uw
nieuwe adres. Niet elke provider is echter
overal in Nederland actief. Dat geldt vooral
als deze gebruik maakt van de kabel. Doe
daarom ruim vóór de verhuizing een post
codecheck op de website van uw provider.
Dan kunt u zien of deze ook actief is op uw
nieuwe adres. Is dat het geval, dan kunt u
hem dus ‘meenemen’. Het tijdstip waarop
u uw verhuizing moet doorgeven, verschilt
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daarbij per provider. Bij de ene kan dat tot
drie dagen van tevoren, de ander vraagt u
minimaal drie weken van tevoren uw verhuizing door te geven. Check op de website hoe
dat is bij uw provider.
Is uw provider niet op uw nieuwe adres actief
of wilt u sowieso veranderen, dan moet u
op zoek naar een nieuwe provider. Hou dan
wel rekening met een opzegtermijn. Veel
contracten hebben, als u ze afsluit, een duur
van één of twee jaar. U kunt gedurende die
tijd niet zo maar opzeggen. Wilt u dat toch
doen, bespreek dat dan met uw provider.
Deze heeft strikt genomen het recht om u
(een deel van) het resterende deel van het
contract te laten betalen. Het hangt dus van
de bereidwilligheid van de provider af wat
u moet betalen. Is de eerste periode van het
contract eenmaal voorbij, dan verandert uw
contract automatisch in een contract voor
onbepaalde tijd. De opzegtermijn is dan een
maand. Het kan zijn dat u overigens niet zelf
hoeft op te zeggen. Net als bij energie is het
mogelijk dat uw nieuwe provider dat voor u
regelt. Of hij geeft aan wat u daarvoor precies
zelf moet doen. Er zijn ook andere overstapservices zoals die van de Consumentenbond
of www.overstappen.nl.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Als u naar een nieuwe provider wilt overstappen, krijgt u net als bij de levering
van energie te maken met een waaier aan
keuzemogelijkheden. Welke u kiest, hangt af
van wat u wil. Wilt u bijvoorbeeld uitgebreide tv-pakketten met veel zenders of kunt
u volstaan met een beperkt pakket? Wilt u
supersnel internet of  heeft u meer geduld?
Ook hiervoor bestaan diverse websites die
u kunnen helpen. Voorbeelden zijn vergelijkinternet-tv-bellen.nl, www.pricewise.nl,
www.consumentenbond.nl/alles-in-1/vergelijker en www.internetvergelijk.nl.
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Uw telefoonnummer(s) en
mailadressen behouden
Mobiele telefoonnummer(s).
Deze kunt u bij verhuizing altijd
meenemen.
Vaste telefoonnummer(s)
Verhuist u binnen een regio met
hetzelfde netnummer, dan kunt u
het nummer behouden. Stapt u bij
de verhuizing over naar een andere
provider, dan moet u wel nummer
behoud aanvragen. Doe dat minimaal
tien dagen vóór uw oude abonnement
stopt. Nummerbehoud bij het overstappen naar een andere provider kost
maximaal € 10,- per telefoonnummer.
Mailadressen
Neemt u bij de verhuizing uw provider
‘mee’, dan blijven uw mailadressen
hetzelfde. Stapt u over naar een
nieuwe provider, ga er dan van uit dat
de aan de provider gekoppelde mailadressen komen te vervallen. Alleen
als u gebruik maakt van webmailadressen zoals Gmail en Outlook, heeft u
hier geen last van. Het is verstandig al
uw mailcontacten ruimschoots van te
voren in te lichten over het vervallen
van uw mailadressen. Het is wellicht
ook een idee om tijdens de verhuizing
tijdelijk, als u dat nog niet heeft, een
webmailadres aan te maken en gebruiken. Zo blijft u bereikbaar per mail,
ook als bij de installatie van het internet door uw nieuwe provider iets mis
gaat. Werkt uw nieuwe internetverbinding vlekkeloos, dan kunt u twee dingen doen: weer nieuwe mailadressen
aanmaken en deze melden aan al uw
contacten. Of door blijven gaan met
uw (tijdelijke) webmailadressen.

Parkeervergunning opzeggen,
aanvragen of omzetten
Deze paragraaf is bedoeld voor mensen
die een auto op hun naam hebben staan (of
leasen) en niet de beschikking hebben over
een garage of een eigen parkeerplaats. Als
dat voor u geldt en u in een wijk met betaald
parkeren woont, heeft u een parkeervergunning nodig. De regels hiervoor verschillen per
gemeente, maar we kunnen daar wel in het
algemeen iets over zeggen. Er zijn verschillende situaties denkbaar.

U had in uw oude wijk al een
parkeervergunning en heeft deze
ook nodig in uw nieuwe wijk
Mogelijk kunt u uw oude parkeervergunning
meenemen naar uw nieuwe adres. Parkeervergunningen zijn namelijk haast altijd aan
een bepaald gebied gebonden. Blijft u wonen
in hetzelfde gebied, dan houdt u uw parkeervergunning. Wel moet u uw adres doorgeven
aan de gemeentelijke dienst die over het
parkeren gaat. Kijk op de website hoe en
wanneer dat moet.  

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

U verhuist naar een ander ‘parkeervergunningengebied’ of heeft voor het
eerst een parkeervergunning nodig
U zult een parkeervergunning moeten aanvragen. Dat kan vaak online bij de gemeente.
Voor een vergunning betaalt u doorgaans een
vast bedrag per kwartaal of jaar. In sommige
steden kunt u na uw aanvraag van een
parkeervergunning te maken krijgen met een
wachttijd. Vaak kunt u de vergunning pas
aanvragen nadat u zich bij de gemeente op
het nieuwe adres heeft ingeschreven. Het
kan daardoor in de praktijk een paar weken
of maanden duren voor u de vergunning in
huis heeft. Naast een nieuwe vergunning
aanvragen moet u in dit geval ook uw oude
vergunning opzeggen (zie hierna).

U heeft op uw nieuwe adres geen
parkeervergunning meer nodig
In dit geval zegt u bij de gemeente uw oude
parkeervergunning op. Vraag dan ook na of u
recht heeft op teruggave van het vooruitbetaalde parkeergeld vanaf de datum dat u de
parkeervergunning niet meer kunt gebruiken.
Zoals eerder vermeld, verschilt het parkeerbeleid per gemeente. Kijk daarom op de
gemeentelijke website of u op uw nieuwe
adres een parkeervergunning nodig heeft,
wat u daarvoor moet doen en hoe het
opzeggen van uw eventuele oude parkeer
vergunning in zijn werk gaat.

Post laten doorsturen
De belangrijkste postbezorgingsbedrijven
in Nederland zijn PostNL en Sandd. Beide
bedrijven hebben een service om na uw
verhuizing de post van uw oude adres door
te sturen naar uw nieuwe adres.

PostNL
PostNL biedt een gecombineerde service om
adreswijzigingen door te geven (zie ‘Adreswijzigingen laten regelen door een bedrijf’)
en post door te sturen van uw oude naar uw
nieuwe adres. Dit geldt alleen voor post die
het bedrijf zelf verstuurt. De service kost
een bedrag per week. Het weekbedrag wordt
lager naarmate u langer gebruik maakt van
de dienst. De minimumduur is twee weken en
kost anno 2018 € 5,90. De andere opties zijn
vijf weken (€ 14,-), veertien weken (€ 31,50),
een half jaar (€ 44,20) of een heel jaar
(€ 75,40). Woonden op uw oude adres ook
mensen met een andere achternaam,
dan moet u daar een aparte doorstuurservice
voor aanvragen, met dus de bijbehorende
kosten daarvan.
De doorstuurservice van PostNL moet u
uiterlijk zeven dagen vóór de verhuisdatum
aanvragen. PostNL adviseert op haar website
om de post minimaal 26 weken te laten
doorsturen, om er zeker van te zijn dat u
geen belangrijke post mist.
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Sandd
Sommige post, vooral tijdschriften, wordt
verstuurd door Sandd. Ook dit bedrijf biedt
een doorstuurservice na uw verhuizing. En
net als bij PostNL geldt dit alleen voor de
post die Sandd zelf verstuurt. Ontvangt u
ook post via PostNL, dan moet u ook daar
de post laten doorsturen (zie hiervóór). Aan
de doorstuurservice van Sandd zijn kosten
verbonden. U betaalt voor elke achternaam
eenmalig € 25,- en daarna € 2,50 per bezorgdag (Sandd bezorgt twee keer per week).
Drie maanden de post door laten sturen kost
daarmee circa € 85,-. Dit is per achternaam.
Net als bij PostNL moet u de service namelijk
apart aanvragen (en betalen) voor huisgenoten met een andere achternaam.  
De doorstuurservice van Sandd dient u
minimaal drie weken vóór verhuizing aan te
vragen. Let op: Sandd stuurt geen adreswijzigingen naar de instanties en bedrijven
waarvan u post ontvangt. Dat moet u dus zelf
doen.
Zoals al eerder aangegeven in deze paragraaf, hoeft u geen gebruik te maken van de
mogelijkheid de post door te laten sturen. Als
u ruim vóór de verhuisdatum alle adreswijzigingen verstuurt (of laat versturen door een
bedrijf), kunt u normaal gesproken zonder
doorstuurservice. Hooguit spreekt u dan met
de nieuwe bewoners van uw vorige woning
af dat zij eventuele post voor u nog even
bewaren en eventueel willen doorsturen.

Schade tijdens de verhuizing
(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij
een verhuizing. En door een ongeluk, klein of
groot, kan aan andere mensen schade worden
toegebracht, letselschade of schade aan
spullen. In hoeverre die schade is verzekerd
en wordt vergoed, hangt af van de situatie.
Zo maakt het veel uit of u een AVP heeft, een
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren.
Een AVP dekt de schade die u zonder opzet
toebrengt aan anderen. Denk bijvoorbeeld
aan schade bij uw onderburen door het over-
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lopen van een gootsteen of lekkage van uw
wasmachine. Alhoewel een AVP niet verplicht
is, is het wel verstandig deze af te sluiten.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: de
premie kost misschien € 50,- per jaar. U bent
dan verzekerd tegen schade van pakweg een
miljoen euro. Voorwaarde is wel dat u de
schade niet met opzet heeft veroorzaakt.
Bij kinderen jonger dan veertien jaar gaat de
verzekering ervan uit dat er normaal gesproken geen sprake is van opzet. Daarom zijn de
ouders daarvoor aansprakelijk. En dan is de
schade doorgaans wel gedekt.
Met een AVP bent u ook tijdens een verhuizing verzekerd voor de schade die uzelf (of
uw bij u inwonende familieleden, als u de
AVP heeft afgesloten met gezinsdekking) aan
anderen toebrengt. Maar er zijn nog andere
schades mogelijk, door anderen veroorzaakt
of aan de verhuiswagen die u heeft gehuurd.
Hoe zit het daarmee?

Schade veroorzaakt door de
mensen die u helpen met verhuizen
Als mensen die u helpen met verhuizen daarbij schade toebrengen aan anderen, kunnen
ze u daarvoor niet aansprakelijk stellen.
U kunt die schade dus ook niet verhalen op
uw eigen AVP. Dat komt omdat uw helpers
een ‘vriendendienst’ verrichten en het risico
daarvan ligt volledig bij henzelf. De meeste
AVP’s hebben daarvoor een ‘vriendendienstclausule’. Daarmee kan degene die u helpt
de schade die hij daarbij veroorzaakt toch bij
de eigen AVP declareren. De gedekte schade
is doorgaans wel aan een maximum gebonden. Meestal is de uitkering beperkt tot rond
€ 12.500,-.

Schade aan of door de
verhuiswagen die u heeft gehuurd
Huurt u een verhuiswagen en veroorzaakt u
hiermee een schade, dan hoeft u geen beroep
te doen op uw AVP. De letsel- en materiële
schade die u met de verhuiswagen toebrengt
aan anderen, is gedekt door de verplichte
WA-verzekering van de verhuurder van de
wagen. Heeft het busje zelf ook schade,

dan komt die normaal gesproken voor uw
rekening. U kunt dit risico soms afkopen door
bij de verhuurder van het busje een allriskverzekering af te sluiten. Maar u betaalt dan
doorgaans een fors hogere verzekeringspremie. Of u heeft te maken met een hoog eigen
risico. Het is daarom altijd verstandig om
voorzichtig te rijden met het busje.

Schade aan de eigen inboedel
Ook met spullen uit uw inboedel kan iets mis
gaan tijdens de verhuizing. Het busje waarmee ze worden verhuisd, kan een ongeluk
krijgen. Of er vallen spullen van het gereedschap (de verhuislift of touwen) waarmee u
de spullen naar een verdieping moet hijsen.
Die schade wordt vergoed door de inboedel
verzekering. Datzelfde geldt meestal ook
voor diefstal en verlies van spullen tijdens
de verhuizing. Veroorzaakt u zelf bij het verhuizen schade aan uw eigen inboedel, omdat
u bijvoorbeeld iets laat vallen of tegen een
muur stoot, dan wordt dat niet vergoed.

Schade veroorzaakt door het
verhuisbedrijf dat u heeft ingeschakeld
Daarover kunnen we kort zijn: het verhuisbedrijf is daar zelf verantwoordelijk voor. Erkende verhuisbedrijven zijn daarvoor verzekerd.
Meer informatie hierover vindt u in § 6.2.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Tijdelijke opslag van spullen
Het kan handig zijn om tijdens uw verhuizing
tijdelijk (een deel van) uw spullen ergens
op te slaan. Als u geen familie of vrienden
heeft waar u dat kunt doen, moet u tijdelijk
een opslagruimte huren bij een particulier
of een bedrijf. Opslagruimtes zijn er in vele
soorten en maten, van een loods of schuur
bij een particulier of boer tot een garagebox,
container of ruimte in een opslaggebouw. Als
u tijdens de verhuizing gebruik maakt van
een verhuisbedrijf (zie § 6.2), kunt u ook daar
soms gebruik maken van tijdelijke opslag.
De prijs daarvan is dan opgenomen in het
totaalbedrag van de verhuizing.

Als u huurt bij een particulier, is het zaak
goede afspraken te maken over bijvoorbeeld
de prijs, aansprakelijkheid bij schade aan uw
spullen (denk aan lekkage) en de opzegtermijn. Maakt u gebruik van een opslagbedrijf
(zoals Shurgard en Allsafe), dan krijgt u te
maken met hun verhuurvoorwaarden. Deze
bedrijven verhuren in hun gebouwen ruimtes
in meerdere maten, op de begane grond en
op verdiepingen. U heeft in het algemeen
onbeperkte toegang tot uw spullen, u kunt
droog (overdekt) laden en lossen en kunt er
met de auto bij. Ook worden de gebouwen
verwarmd en gekoeld en zijn ze in het
algemeen goed beveiligd. De bedrijven
zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw
spullen. Controleer daarom of uw eigen
inboedelverzekering externe opslag dekt. En
of het bedrijf zelf een verzekering aanbiedt
(automatisch of op uw verzoek) en hoeveel
dat kost.
Een variant van de opslagruimtes in een
gebouw is de opslag van uw spullen in een
container. Voordeel hiervan is dat deze voor
de deur van uw oude woning wordt gezet om
in te laden. En voor de deur van uw nieuwe
woning om weer uit te laden. In de tussentijd
slaat het bedrijf de container op. Wilt u er bij,
dan zet het bedrijf de container voor u klaar.
Daarvoor moet u doorgaans een vergoeding
betalen. Bedrijven die containers verhuren
voor opslag vindt u makkelijk op internet.
Aan de tijdelijke opslag van spullen zijn uiteraard kosten verbonden. Om te beginnen
is dat de huur van de opslagruimte. Een bescheiden ruimte van ongeveer 24 m3 (dat is
2 bij 4 meter en een hoogte van 3 meter) kost
al gauw boven € 100,- per maand. Daarnaast
zijn er vaak eenmalige kosten zoals administratiekosten (bij afsluiting van het huurcontract), borg (bijvoorbeeld een maand huur) en
een speciaal slot. Vanwege de mogelijk hoge
kosten is het daarom raadzaam goed na te
denken of u tijdelijke opslag wel nodig heeft.
Kijk vervolgens hoeveel ruimte u nodig heeft.
De meeste aanbieders hebben hiervoor een
‘ruimtecalculator’ op hun website.
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Verhuizen met jonge kinderen

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Verhuizen kan een heftige gebeurtenis
zijn voor kleine kinderen.
Ze moeten afscheid nemen van hun
huis en misschien ook hun buurt en
vriendjes en/of vriendinnetjes.
De Consumentenbond heeft zeven tips
om kinderen goed voor te bereiden op
een verhuizing.
1. Vertel het niet te vroeg.
Vertel de verhuisplannen niet te
vroeg aan uw kind. Doet u dat namelijk wel, dan kunnen zeker jonge
kinderen steeds meer tegen de
verhuizing op gaan zien. Het beste
vertelt u het pas als er concrete
plannen zijn en vaststaat waar u
gaat wonen.
2. Leg uit wat verhuizen is.
Lees samen een kinderboek dat
over verhuizen gaat en uitlegt wat
verhuizen betekent. Daarnaast is
het goed om een beeld te schetsen
van de verhuizing. Vertel hoe leuk
het nieuwe huis is, wat voor mooie
kamer uw kind krijgt en dat hij
allemaal leuke nieuwe vriendjes
gaat ontmoeten.
3. Maak alvast kennis.
Neem uw kind een paar keer mee
naar het nieuwe huis om te wennen. Laat hem uitgebreid de nieuwe
kamer zien en maak een wandeling
door de buurt. Zo ontdekt u samen
waar de speeltuin is, waar u boodschappen kunt doen en waar de
school of peuterspeelzaal ligt.
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4. Licht de omgeving in.
Vertel aan de oude peuterspeelzaal
of school dat u gaat verhuizen. Zo
kunnen ze daarmee rekening houden en een afscheid organiseren.
Op de laatste dag kunt u uw kind
traktaties laten uitdelen. Ook goed
om te doen: neem afscheid van de
buurt door samen alle buren gedag
te zeggen.
5. Verhuis samen.
Geef uw kind een rol bij de verhuizing. Laat hem bijvoorbeeld
zelf een paar dierbare spulletjes
in een tas of rugzakje stoppen, die
hij vervolgens zelf meeneemt naar
het nieuwe huis. Het is goed om
uw kind erbij te laten zijn op de verhuisdag, maar zorg wel dat iemand
hem kan vermaken.
6. Neem vertrouwde spullen mee.
Is uw kind toe aan een groter bed?
Gebruik dan toch nog even het oude
bedje in het nieuwe huis. Oude
spullen dragen bij aan een vertrouwd en veilig gevoel. Ook is het
goed om uw kind enige invloed te
laten uitoefenen. Laat hem bijvoorbeeld een stukje muur verven of
kiezen uit drie behangstalen voor
de eigen kamer.
7. Geef genoeg aandacht.
Vergeet niet uw kind genoeg
aandacht te geven. Praat over de
verhuizing en toon begrip voor de
verdrietige gevoelens van uw kind.
Daarnaast is het belangrijk dat u,
net als in het vorige huis, snel weer
voor rust en regelmaat zorgt. Zo
voelt uw kind zich snel weer veilig
thuis.

Verhuizing doorgeven
aan de gemeente
U moet uw verhuizing doorgeven binnen
vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat
u verhuist. Geeft u de verhuizing later door,
dan mag de gemeente u een boete geven.
Bij belangrijke wijzigingen zoals een adres
wijziging bedraagt deze maximaal € 325,-.
Het doorgeven van uw verhuizing kan persoonlijk, schriftelijk of digitaal. Raadpleeg de
website van de gemeente om te achterhalen
hoe dat in uw gemeente precies is geregeld.
Bij de aangifte van de adreswijziging geeft u
zelf de verhuisdatum aan.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Om de adreswijziging goed te kunnen
verwerken, heeft de gemeente de volgende
gegevens van u nodig:
–– datum van verhuizing;
–– persoonsgegevens (naam,
geboortedatum, geboorteplaats);
–– oude en nieuwe adres;
–– telefoonnummer;
–– handtekening;
–– namen van personen die meeverhuizen;
–– geldig legitimatiebewijs van u zelf en
alle mensen die meeverhuizen (paspoort,
rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart
of vreemdelingendocument);
–– bewijs van het nieuwe adres
(het nieuwe huurcontract).
De gemeente stuurt u op het nieuwe adres
een schriftelijke bevestiging van de adres
wijziging. Deze wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen. Veel andere instanties
maken daar gebruik van en ontvangen zo
uw adreswijziging automatisch (zie ook het
begin van deze paragraaf). Een goede manier
om dit te kunnen controleren, is door in te
loggen op uw account op Mijn Overheid
(mijn.overheid.nl). Uw nieuwe adres wordt
daarin automatisch opgenomen.

Verlof van uw werk
Anders dan bij zwangerschaps- en zorgverlof
is er in Nederland geen wettelijk recht op
vrije dagen bij verhuizing. Het krijgen van
‘bijzonder verlof’ om te verhuizen wordt
geregeld in de CAO. En als die er niet is, wordt
het geregeld in de arbeidsovereenkomst, het
bedrijfsreglement of de Personeelsregeling.
Het is gebruikelijk dat mensen die verhuizen
daarvoor via de CAO twee vrije dagen krijgen.
Omdat hier sprake is van ‘bijzonder verlof’,
gaan deze vrije dagen niet ten koste van uw
normale vrije dagen. Of de twee dagen ook
voor u gelden, moet u zelf navragen bij uw
werkgever of controleren in uw CAO, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Het staat
u verder natuurlijk vrij om naast het ‘bijzonder verlof’ echte vrije dagen op te nemen.

Wisselen van zorgverleners
Als u naar een andere gemeente of een
andere wijk in uw oude gemeente verhuist,
is het niet verplicht om te wisselen van huisarts, apotheek en/of tandarts. Maar dat kan
natuurlijk wel handig zijn. U kunt de nieuwe
zorgverlener dan zelf uitkiezen. Eventueel
doet u dat in overleg met uw zorgverzekeraar.
Bedenk dan eerst wat u belangrijk vindt. Wilt
u bijvoorbeeld liever een vrouw als huisarts,
of iemand die speciale programma’s aanbiedt
voor mensen met specifieke aandoeningen?
Kiest u voor een kleine praktijk waar u altijd
met dezelfde arts te maken heeft, of voor een
grote die ook ’s avonds open is?
Of uw nieuwe zorgverlener voldoet aan minimale kwaliteitseisen, kunt u controleren op
www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener. Informeer uiteraard ook of u wel terechtkunt bij
de zorgverlener van uw eerste keuze. Nogal
wat artsen hebben namelijk een volle praktijk
en u komt daar moeilijk nog tussen. En vraag
bij uw zorgverzekeraar na of deze met uw
nieuwe zorgverlener wel een contract heeft
afgesloten. Dat kunt u ook bij de zorgverlener
zelf navragen.
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Als u wisselt van zorgverlener, is het gebruikelijk dat uw oude zorgverlener uw dossiers
dan wel het medicatieoverzicht overdraagt
aan uw nieuwe zorgverlener. Dat moet officieel met uw toestemming gebeuren. Als het
nog gaat om een oud papieren dossier, is het
gebruikelijk dat u dat meekrijgt van uw oude
zorgverlener en meeneemt naar de nieuwe.
Digitale dossiers kunnen rechtstreeks naar
de nieuwe zorgverlener, als deze tenminste
bekend is bij uw oude zorgverlener. Laat dat
dus weten. Zorgverleners zullen er ook zelf
naar vragen. Het is altijd goed om bij uw
eerste bezoek aan een nieuwe zorgverlener
te vragen of deze uw gegevens goed heeft
ontvangen. Zo niet, dan kunt u alsnog zelf
actie ondernemen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Als u voor de uitwisseling van medische
gegevens toestemming heeft gegeven via het
Landelijk Schakelpunt (www.volgjezorg.nl),
regelen de artsen de gegevensoverdracht bij
verhuizing normaal gesproken zelf.
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Hoofdstuk 6

DE VERHUIZING

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Het verhuizen zelf

6.1

Inleiding

De dag van de daadwerkelijke verhuizing
komt er aan. Van alle zaken waarover u een
besluit moet nemen, is dit misschien wel de
belangrijkste: gaat u zelf verhuizen, met hulp
van vrienden, bekenden en/of familieleden,
of laat u zich verhuizen door een verhuisbedrijf in te schakelen? De belangrijkste reden
om zelf te verhuizen, is dat het u een flinke
duit kan schelen. Een verhuisbedrijf inschakelen kost u minimaal een paar honderd euro
(een budgetverhuizer van en door studenten), maar loopt bij de inschakeling van een
erkende verhuizer snel op naar een bedrag
tussen € 1.500,- en € 2.000,-. Daar staat
tegenover dat het u veel werk bespaart.
Mogelijk hoeft u daardoor minder vrije dagen
op te nemen. Of als u zelfstandige bent, kunt
u langer doorwerken omdat u minder tijd in
de verhuizing hoeft te steken. Wat u betaalt
aan het verhuisbedrijf, kunt u dus min of
meer ‘terugverdienen’ via meer vrije tijd,
minder beslag op vrije dagen, minder stress
of meer tijd om als zelfstandige aan
uw betaalde opdrachten te werken.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De vraag wat voor u het handigst is, kunnen
wij niet voor u beantwoorden. Iedereen zal,
afhankelijk van de eigen specifieke omstandigheden, een eigen afweging moeten
maken. Wij geven in dit hoofdstuk wel uitvoerige informatie over wat er komt kijken bij het
zelf verhuizen dan wel inschakelen van een
verhuisbedrijf. Daarmee kunt u vervolgens
zelf een weloverwogen keuze maken.

6.2

Zelf doen

Verhuisdozen regelen
Als u zelf gaat verhuizen, heeft u dozen nodig
om uw spullen in te vervoeren. De eerste
vraag is dan hoeveel u er nodig heeft. Dat
hangt natuurlijk helemaal af van de grootte
van uw woning en huishouden en, samenhan-

gend daarmee, de hoeveelheid spullen die u
heeft. De website moveria.nl heeft hiervoor
handige richtlijnen:
–– alleenstaande: 10-15 verhuisdozen
per kamer, 15 dozen voor de keuken.
Denk voor boeken aan extra stevige
boekendozen en reken op twee
dozen per meter boeken. Voor
een 1- of 2-kamerwoning komt u
zo uit op 15-40 verhuisdozen;
–– stel: idem als bij alleenstaanden,
al zal het huis gemiddeld meer
kamers hebben. Reken voor een 2- of
3-kamerwoning op 40-60 verhuisdozen;
–– gezin met kinderen: reken ook hier
op 15 dozen per kamer en 20 dozen
voor de keuken. Reken voor een
eengezinswoning op 60-80 verhuisdozen.
Hoe komt u aan dozen? Dat kan op
verschillende manieren.

Verhuisdozen lenen bij vrienden,
kennissen en/of familie
Kijk wel of ze stevig genoeg zijn en niet ingescheurd. En maak goede afspraken over of de
dozen weer terug moeten en zo ja, wanneer.
Bespreek daarbij ook dat de dozen kapot
kunnen gaan. Voordeel van deze optie is dat
u normaal gesproken niets hoeft te betalen
voor de dozen. Nadeel is dat u waarschijnlijk
dozen krijgt in allerlei soorten en maten. Dat
stapelt niet prettig.

Fruitdozen uit de supermarkt
Dozen voor sinaasappels of ander fruit uit de
supermarkt zijn zeer stevig en goed bruikbaar
bij de verhuizing. Ze laten zich doorgaans
ook goed stapelen. Maar om er genoeg bijeen
te krijgen, moet u wel al zeer ruim vóór de
verhuizing beginnen met verzamelen. En hoe
krijgt u die dozen steeds thuis? Als u normaal
lopend of met de fiets boodschappen doet,
moet u met die onhandige dozen in de weer.
Maar om dan steeds de auto te nemen, terwijl
er misschien maar één of twee dozen zijn...
Houd er ook rekening mee dat steeds meer
spullen in supermarkten niet meer worden
aangevoerd met dozen, maar in herbruikbare
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kratten. De fruit- en andere stevige dozen
uit de supermarkt zouden dus op termijn wel
eens kunnen uitsterven.

Verhuisdozen huren
Via internet kunt u bedrijven vinden waarbij
u verhuisdozen kunt huren. Voordeel is dat u
er na de verhuizing weer snel vanaf bent.
Nadeel is dat dit tegelijkertijd ook een
tijdsdruk oplevert. Let bij het huren goed
op de voorwaarden. Meestal moet u een
borg betalen die u alleen terugkrijgt als u
de dozen weer onbeplakt, onbeschreven en
ongescheurd inlevert. Dat is niet handig en
ook moeilijk waar te maken tijdens een verhuizing. U zult ook bezorg- en verzendkosten
moeten betalen als u de dozen niet zelf kunt
of wilt ophalen en/of terugbrengen. Huren
kost, los van de eventuele extra’s zoals borg,
globaal tussen € 0,50 en € 1,50 per doos. Het
kan vaak ook bij de verhuurder van uw verhuisbusje (zie verderop in deze paragraaf).

Verhuisdozen kopen
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Verhuisdozen kunt u op tal van manieren
kopen. Om te beginnen zijn op Marktplaats
veel tweedehands dozen te koop. Let uiteraard goed op de kwaliteit daarvan en koop
zo veel mogelijk dezelfde maat zodat u goed
kunt stapelen. Heeft u liever nieuwe dozen,
dan kunt u daarvoor terecht bij bijvoorbeeld
bouwmarkten en verhuisbedrijven. Ook
online kunt u makkelijk verhuisdozen kopen
(bijvoorbeeld bij Bol.com, Hema, Praxis of
www.verhuisdozensale.nl). De prijzen liggen
globaal tussen € 1,50 en € 2,50 per stuk. Als
u dozen koopt, kunt u ook nog zoeken naar
allerlei speciale verhuisdozen. Naast de standaard verhuisdozen kunt u dozen kopen voor
kleding, glazen, boeken, kinderen en zolders
(met een schuine kant).

Andere manieren om aan
verhuisdozen te komen
Naast deze gebruikelijke manieren om aan
verhuisdozen te komen, zijn er misschien nog
andere mogelijkheden. Zoek bijvoorbeeld
eens op de site www.gratisaftehalen.nl/verhuisdozen. Of vraag op uw werk naar dozen.
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Veel bedrijven krijgen hun goederen of kantoorartikelen in stevige dozen aangeleverd.
Misschien wil de magazijnmedewerker die
een tijd lang voor u opzij leggen. Een derde
mogelijkheid is nog om uw dozen goedkoop tweedehands aan te schaffen en ze na
gebruik weer te verkopen. Dan heeft u netto
misschien toch gratis dozen.

Alternatieven voor kartonnen dozen
Er komen zo langzamerhand steeds meer
goede alternatieven voor verhuisdozen op de
markt. Vaak worden die aangeboden vanuit
duurzaamheidsoverwegingen. Zo kunt u bij
steeds meer bedrijven kunststof verhuiskratten huren. Deze zijn uiteindelijk veel beter
opnieuw te gebruiken dan kartonnen dozen.
De ultieme groene en duurzame verhuisdoos
of -krat bestaat overigens nog niet. Wel zijn
er diverse manieren om op een zo groen
mogelijke manier te verhuizen.

Slim inpakken (en inladen)
Met de volgende tips van onder meer de
Consumentenbond en Moveria.nl kunt u slim
inpakken en de verhuiswagen slim inladen.
–– Gebruik zo veel mogelijk dozen van
hetzelfde formaat. Die kunt u in de
verhuiswagen of aanhanger veel
beter stapelen. Daarmee gebruikt
u de laadruimte veel efficiënter.
–– Schrijf op de verhuisdoos wat de
inhoud is en waar de verhuisdoos in
het nieuwe huis naartoe moet. Doe dat
steeds op dezelfde plek, bijvoorbeeld
op de korte zijkant. Dat is handig als u
de verhuisdozen in de wagen uitlaadt.
–– Schrijf op de verhuisdoos of er
waardevolle of breekbare spullen in zitten.
–– Doe maximaal 10 tot 15 kilo in een
doos. Loop liever wat vaker heen
en weer dan dat u zich vertilt.
–– Een doos vol met boeken is niet te tillen.
Ook volle speciale boekenverhuisdozen
wegen flink wat. Een idee is om dozen
voor een deel met boeken te vullen
en verder op te vullen met kleding.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

–– Scheid de zware dozen van de lichte
dozen. De zware dozen komen onderin
de verhuiswagen, de lichte boven.
–– Is een verhuisdoos toch zwaar, tape
de onderkant dan voor de zekerheid
dicht zodat de bodem minder snel
scheurt. Til de verhuisdoos niet
aan de handgrepen omhoog, maar
ondersteun hem aan de onderkant.
–– Doe zware spullen zoals borden onder in
de doos. Zet breekbaar glaswerk rechtop.
–– Gebruik zo weinig mogelijk plastic
zakken met kleine spullen. Deze worden
niet goed beschermd en de tasjes
laden zich lastig. Het is wel handig
grotere zachte materialen (knuffels,
kussens, handdoeken, dekens, etc.) niet
in dozen te verpakken, maar in plastic
zakken. Daarmee kunt u gaten in de
lading in de verhuiswagen vullen.
–– Wikkel zware meubels pas in de
verhuiswagen in beschermmateriaal.
Ze zijn zonder bescherming makkelijker
te hanteren bij het sjouwen.
–– Haal meubels zo veel mogelijk uit
elkaar, zodat ze minder ruimte innemen
in de verhuiswagen. Vooral de poten
van een tafel of bed kunnen bij het
laden in de weg zitten. Verzamel de
schroefjes en pinnetjes in een stevig
plastic zakje en plak dit met tape vast
aan een deel van het meubelstuk.
–– Laad in het busje de zwaarste spullen als
eerste in, vlak achter de cabine. Zet zo veel
mogelijk spullen vast met spanbanden,
bijvoorbeeld door ze aan de houten latten
aan de zijkant van het busje vast te maken.
–– Laad de zwaarste spullen zo veel
mogelijk in het midden van het busje.
Zo komt er niet te veel gewicht aan één
zijkant. Lange voorwerpen en spiegels
kunt u het best aan de zijkant laden.
–– Spullen die niet te stapelen zijn,
laadt u als laatste in het busje. Denk
aan een fiets, grasmaaier, etc. Ook
komen hier de spullen die u bij het
uitladen meteen nodig heeft, zoals het
steekkarretje en het gereedschap om
meubels weer in elkaar te zetten.

–– Vervoer sommige spullen niet in het
busje maar met een auto: de meest
breekbare dingen, belangrijke papieren,
kostbare spullen en zaken die u de eerste
nacht nodig heeft (zoals toiletgerei).
–– Wijs bij het inladen één persoon aan die
verantwoordelijk is voor de indeling en
volgorde van laden. Hij of zij blijft in de
verhuiswagen en vertelt de sjouwers wat
als volgende moet worden gebracht.
–– Zorg voor voldoende helpers,
maar ook weer niet te veel om te
voorkomen dat mensen elkaar in de
weg gaan lopen. Of maak teams die
elk op een andere plek bezig zijn.

Help: de wasmachine
en koelkast moeten mee
De wasmachine is waarschijnlijk
(buiten een piano, maar die kunt u
maar beter niet zelf verhuizen) het
zwaarste en lastigste ding om zelf te
verhuizen. Hierbij tips om dit verantwoord te doen.
• Meet de wasmachine zelf en de
ruimtes waar ie doorheen moet
naar de plaats van bestemming.
Zo weet u of het überhaupt gaat
lukken om de machine zelf te
verhuizen (zie ook de laatste tip).
• Zorg dat alle water er uit is. Koppel
de wateraansluiting een dag van
tevoren los en laat deze goed uitlekken. Plak hem op de verhuisdag
vast met het uiteinde omhoog. Zo
kan er geen water uit lekken. Laat
verder het restant van het water
weglopen door het filter onderin
los te draaien. Het beste zet u de
wasmachine op een kleine verhoging en kantelt u hem om het water
eruit te laten lopen.
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• Zet de trommel vast tijdens het
vervoer. Elke wasmachine heeft
daarvoor beugels of pinnen. Kijk
in de gebruiksaanwijzing hoe dit
moet. Lukt het niet of ontbreken de
juiste spullen hiervoor, schroef dan
de bovenkant van de wasmachine
eraf en vul de open ruimte rond de
trommel met handdoeken of een
kussen. Ook daarmee kunt u de
trommel vastzetten.
• Omwikkel de wasmachine met
noppenfolie of een verhuisdeken
om hem te beschermen tegen beschadigingen tijdens het sjouwen.
• Sjouw de wasmachine met twee
personen en ga zo veel mogelijk
met een rechte rug de trap op en af.
Er zijn hiervoor ook speciale transportzakken te koop op internet.
Zoek op ‘witgoedzak’.
• Gebruik een steekwagen als u de
wasmachine alleen maar horizontaal hoeft te vervoeren. En voor op
de trap zijn er speciale trapsteekwagentjes te koop. Ook te vinden
op internet, maar uiteraard niet
goedkoop.
• Vervoer de wasmachine rechtop.
Bouw hem stevig in of zet hem vast
in de verhuiswagen om schuiven
tijdens het vervoer te voorkomen.
• Mocht het allemaal toch niet
lukken, omdat u de wasmachine
te zwaar vindt of de gang(en) en/
of trap in het nieuwe huis te smal
zijn voor het manoeuvreren met
de machine, schakel dan voor de
wasmachine een verhuisbedrijf in.
Zij zetten daarvoor een verhuislift
in.
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Minder zwaar, maar eveneens onhandig om te verhuizen, is de koelkast.
Veel van de bovengenoemde tips zijn
ook bruikbaar voor de koelkast. Aanvullend nog de volgende tips.
• Heeft uw koelkast een vriesvak,
ontdooi dit ruimschoots van tevoren. Het hangt van het type af hoe
u het water moet opvangen.
• Zet alle glazen plankjes en plastic
laden in de koelkast vast met tape,
zodat ze tijdens het vervoer niet
los en beschadigd kunnen raken.
• Zet de deur van de koelkast vast
met een spanband met de gesp aan
de voorkant. Om te voorkomen dat
deze de deur beschadigt, doet u
er een handdoek onder of omwikkelt u de hele koelkast met een
verhuisdeken.
• Vervoer ook de koelkast rechtop,
om te voorkomen dat het koelmiddel gaat schuimen. Moderne
koelkasten kunnen daarna, eenmaal op de nieuwe plek, weer snel
worden aangezet. Is de koelkast
toch liggend of gekanteld vervoerd,
laat hem dan twaalf uur rusten op
de nieuwe plek alvorens de stekker
weer in het stopcontact te steken.

Groen(er) verhuizen
Een verhuizing is per definitie niet milieuvriendelijk. U propt uw spullen in kartonnen
dozen die niet het eeuwige leven hebben,
vervoert ze in een benzineslurpend busje
naar uw nieuwe huis en waarschijnlijk
produceert u daarbij ook nog het nodige
afval. Hierbij enkele tips om minder milieu
belastend te verhuizen.
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–– Grijp uw verhuizing aan om spullen weg te
doen. Gooi ze dan niet weg, maar breng ze
naar een kringloopwinkel, geef ze weg of
verkoop ze via bijvoorbeeld Marktplaats.
–– Begin op tijd met inpakken om de dozen
zo efficiënt mogelijk in te pakken.
–– Gebruik herbruikbaar verhuismateriaal.
Kunststof verhuisdozen zijn sterker
en vaker te gebruiken dan kartonnen
dozen. Terwijl kunststof dozen tot 400
keer kunnen worden gebruikt, vallen
kartonnen dozen soms al na twee of
drie verhuizingen uit elkaar. Kunststof
dozen kunnen ook worden gerecycled
tot nieuwe dozen, terwijl het materiaal
uit kartonnen dozen na recycling een
minder hoogwaardige toepassing
krijgt. Omdat kunststof dozen steviger
zijn, stapelen ze bovendien prettiger.
Denk bij duurzamer materiaal ook aan
herbruikbaar noppenfolie en duurzaam
gemaakte verhuisdekens. Het is
allemaal prima te vinden op internet.
–– Gebruik handdoeken, beddengoed
of kleding om breekbare
spullen te beschermen.
–– Controleer of de bedrijven die u
inschakelt (van de verhuurder van het
busje tot het verhuisbedrijf) groen
werken. Erkende verhuizers moeten
voldoen aan bepaalde eisen op het gebied
van duurzaamheid. Enkele bedrijven
bieden de mogelijkheid de CO2-uitstoot
te compenseren. Er zijn ook bedrijven
die gebruik maken van elektrische
vervoermiddelen. Andere hebben
vervoermiddelen die biodiesel bijmengen.
Om te controleren of een verhuisbedrijf
duurzaam werkt, kunt u navragen of het
beschikt over het certificaat ISO 14001.
Dat is een internationaal keurmerk op
het gebied van milieumanagement.
–– Waar mogelijk kunt u kleinere
spullen geleidelijk naar uw nieuwe
huis meenemen met een (bak)
fiets of het openbaar vervoer.
Dan hoeft de verhuiswagen op de
verhuisdatum zelf misschien net
die ene keer minder te rijden.

–– Gebruik bij het schoonmaken van
uw oude en nieuwe huis ecologische
producten. Nog beter is het gebruik
van natuurlijke producten. Zwarte zeep
(ook wel bekend als Afrikaanse zeep)
is bijvoorbeeld heel geschikt om vette
aanslag te verwijderen. Een mengsel van
azijn, baking soda (natriumbicarbonaat) en
warm water werkt prima als allesreiniger.
–– Denk bij de inrichting van het nieuwe
huis aan tweedehandsspullen.
Koopt u toch nieuwe spullen, kies
dan voor een product met een
duurzaamheidskeurmerk, zoals het
Europese Ecolabel of het FSC-keurmerk.

Handige hulpmiddelen voor als
u zelf verhuist (van Moveria.nl)
• Steekkarretje voor het verplaatsen
van zware spullen en dozen.
• Meubelroller (een plateau met
zwenkwielen, ook wel ‘verhuishondje’ genoemd).
• Tilbanden of transportzakken
voor het makkelijker tillen van
grote en zware objecten.
• Stretchfolie, noppenfolie
en/of verhuisdekens voor het
beschermen van uw meubels.
• Plakband voor het vastplakken
van pakpapier en noppenfolie.
• Spanband of touw om te voorkomen dat de lading tijdens het rijden
gaat verschuiven of om deuren van
kasten of de koelkast vast te zetten.
• Een groot grond- of afdekzeil voor
op de bodem van de verhuiswagen,
om uw meubels te beschermen.
• Matrashoezen en meubelhoezen.
• Werkhandschoenen.
• Een opstapje of trap om de tilafstand naar het busje te verkleinen.
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Verhuiswagen huren
Er zijn talloze bedrijven waarbij u een verhuiswagen (verhuisbusje) kunt huren. Vele
daarvan hebben vestigingen verspreid over
heel Nederland. Andere zijn alleen in één
bepaalde gemeente of regio actief. Alvorens
u een verhuisbusje huurt, is het verstandig
om bij meerdere bedrijven offerte aan te
vragen. Dat doet u bij de bedrijven zelf of via
een website die als tussenpersoon fungeert
(zoals www.huren.nl, onder ‘Vervoer’ en
dan ‘Bedrijfswagens’). Het vergelijken van
de prijzen van de diverse aanbieders is niet
eenvoudig, omdat de voorwaarden nogal verschillen. Hierbij een overzicht van de zaken
die een rol spelen en waarop u zou moeten
letten. We gaan er daarbij van uit dat uzelf of
uw chauffeur een normaal rijbewijs B heeft.

Huurperiode
Een verhuurdag duurt meestal 24 uur, zodat
u het busje de volgende ochtend kunt terugbrengen. Maar er zijn ook verhuurders die
met een kalenderdag werken en dan moet
u het busje nog de avond na de verhuizing
terugbrengen. Kijk ook naar de mogelijkheden om een busje een heel weekend te
huren: hoe lang is dat dan precies en welke
eventuele weekendtoeslag wordt in rekening
gebracht?

verschilt per verhuurder. Het hangt van de
afstand tussen uw oude en nieuwe huis af
wat het voordeligst is. Hoe korter de afstand,
hoe slimmer het is om te kiezen voor een
verhuurder met een lage basishuur en een
hoge kilometerprijs.

Verzekering
Een gehuurde verhuiswagen is standaard
WA-verzekerd. U bent daarmee verzekerd
tegen de schade die u met het busje zou
toebrengen aan anderen. U kunt aanvullend
nog andere verzekeringen afsluiten: een
casco-, diefstal- en/of inzittendenverzekering
en soms zelfs een verzekering voor ruiten en
banden. Soms zijn deze (of één daarvan) in de
huurprijs inbegrepen. In andere gevallen kunt
u ze tegen een toeslag op de huurprijs extra
afsluiten. En als u meer dan één chauffeur
wilt inzetten voor het verhuisbusje, betaalt u
daar ook extra voor.

Borgsom
De verhuurder van de verhuiswagen zal in
alle gevallen een borg van u vragen. Deze
verschilt per verhuurder en hangt ook onder
andere af van het eigen risico dat u loopt
(zie verderop). Als u het verhuisbusje zonder
schade, schoon en met een volle tank weer
inlevert, krijgt u de borg volledig terug of
wordt het daarvoor gereserveerde bedrag
op uw creditcard ongedaan gemaakt.

Leeftijd van de chauffeur
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Sommige bedrijven verhuren geen busjes
aan chauffeurs jonger dan 21 jaar, of aan
chauffeurs die korter dan een jaar hun rijbewijs hebben. Het komt ook voor dat chauffeurs van een bepaalde leeftijd een toeslag
betalen of hun eigen risico (zie verderop) niet
kunnen afkopen.

Huurprijs
De huurprijs bestaat altijd uit een basis
bedrag, dat varieert met de grootte van het
busje en de laadruimte. In het basisbedrag
zit doorgaans ook een bepaald aantal vrije
kilometers. Rijdt u méér kilometers, dan betaalt u per extra kilometer een kilometerprijs.
Zowel het basisbedrag als de kilometerprijs
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Eigen risico
Als de verhuiswagen zelf schade oploopt,
bent u daar als chauffeur verantwoordelijk
voor. Verhuurders hanteren daar in het algemeen een eigen risico voor, het bedrag dat u
bij schade moet betalen. De hoogte daarvan
varieert sterk. En soms geldt het per gebeurtenis, anders voor de totale schade. Net zo
verschillend is de mate waarin het mogelijk is
het eigen risico af te kopen. Zowel het bedrag
tot waar u het risico kunt verlagen (bij een
enkele verhuurder kunt u het risico helemaal
afkopen) als de toeslag op de huurprijs die
u daarvoor betaalt, is bijna per verhuurder
anders. Als u geen ervaring heeft met het
rijden in een verhuisbusje, is het verstandig

uw eigen risico te verlagen. Houd er wel
rekening mee dat u bij sommige verhuurders
de schade toch zelf moet betalen als u nalatig
bent geweest. Een voorbeeld is dat u bij het
achteruit rijden ergens tegenaan rijdt.

Alleen een busje of méér?
Sommige verhuurders verhuren naast busjes
ook hulpmiddelen als steekkarretjes, verhuisdozen, meubelrollers en dekens. Daar hoeft u
dan zelf niet meer naar op zoek te gaan.

U heeft gekozen en gaat huren
Het is het handigst als de huurovereenkomst
wordt afgesloten door de chauffeur van het
verhuisbusje. Deze neemt het rijbewijs mee
en een creditcard of bankpas voor de borg.
Sommige verhuurders willen ook een paspoort of identiteitskaart zien en een recent
poststuk met adres.
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Spullen lenen via Peerby
of andere ‘deelwebsites’
Het is de moeite waard eens te
bekijken of u hulpmiddelen bij de
verhuizing zoals een steekkarretje,
verhuisdozen of een bakfiets kunt
lenen bij mensen bij u in de buurt.
Er zijn op internet meerdere websites
waarop mensen hun gereedschap
te leen aanbieden. Deze sites passen
in de opkomst van de deeleconomie,
waarin mensen geen spullen meer in
eigendom hebben, maar met elkaar
delen of aan elkaar uitlenen. De bekendste ‘deelwebsite’ voor gereedschap is www.peerby.com. U moet
zich wel op deze site registreren.
Vervolgens kunt u zien bij wie in uw
buurt u iets kunt lenen en voor welk
bedrag. Peerby heeft een speciale
categorie ‘Verhuizen’.

De afhandeling van een conflict achteraf
De meeste verhuurders van verhuisbusjes
zijn aangesloten bij de Bovag. Ze hanteren
daardoor evenwichtige algemene voorwaarden, die zijn opgesteld in overleg met
de Consumentenbond. Ook hebben ze een
onafhankelijke geschillenregeling. Als u
met de verhuurder een conflict heeft, kunt u
dat aankaarten bij de Geschillencommissie
Voertuighuur. Verhuurders aangesloten bij de
Bovag hanteren overigens niet allemaal dezelfde voorwaarden. Het blijft dus verstandig
op de kleine lettertjes te letten.

Aanhanger huren
Een goedkoop alternatief voor het huren
van een verhuiswagen is het huren van een
aanhangwagen. Voorwaarde is natuurlijk dat
uw auto beschikt over een trekhaak. Daarnaast mag iemand met een gewoon rijbewijs
B niet zo maar alles achter de auto hangen.
De aanhanger achter de auto mag (inclusief
lading) maximaal 750 kg wegen. Informatie
over het gewicht van de aanhanger vindt
u op het chassisplaatje. Daarop staat wat
deze inclusief lading maximaal mag wegen.
Trekt u meer dan 750 kg, dan mogen auto en
aanhanger (inclusief lading) samen niet meer
dan 3500 kg wegen. Met een rijbewijs B+ of
BE mag u meer trekken.
Bepalend hierbij is ook wat uw auto zelf ‘aan
kan’. Op het kentekenbewijs staat wat uw
auto geremd en ongeremd maximaal mag
trekken. Het maakt namelijk verschil uit of
de aanhanger een eigen rem heeft. In dat
geval mag hij zwaarder worden beladen.
Geremde aanhangers zijn bovendien veiliger.
Ze slingeren minder en remmen vanzelf als
ze losraken van de trekhaak. Let er verder op
dat de banden van de aanhanger een spanning hebben van 3 bar. Verder beschikken
aanhangers van maximaal 750 kg (gewicht en
lading) niet over een eigen wit kenteken. Zij
voeren het kenteken van de trekkende auto.
Als u zo’n lichtere aanhanger huurt, moet u
dus zelf zorgen voor zo’n kenteken. Witte
kentekens kunt u bij tal van bedrijven laten
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maken. U vindt ze makkelijk via internet en
de kosten liggen rond € 10,-. U loopt met zo’n
kentekenplaat in elk geval geen risico. Een
beschreven kartonnen bord met het kenteken
van uw trekkende auto kan u namelijk een
boete opleveren.
Voor het huren van een aanhanger geldt veel
van wat hierboven is vermeld bij de verhuiswagen. De verschillen in prijs en voorwaarden zijn minstens zo groot. Daarbij wordt de
prijs bij de ene verhuurder gebaseerd op het
trekgewicht, en bij de andere op de te vervoeren inhoud en/of het type (een éénasser
met twee wielen of dubbelasser met vier
wielen). Goed om te weten is verder dat voor
een aanhanger de WA-verzekering van de
trekkende auto geldt.

6.3

Een verhuisbedrijf
inschakelen

Verhuizen levert normaal gesproken veel
stress op. Die kunt u verminderen door een
verhuisbedrijf in te schakelen. Maar kies dan
wel een goed bedrijf uit waaraan u voor uw
gevoel een fatsoenlijke prijs betaalt. Anders
kan het inschakelen van een verhuisbedrijf
zo maar weer voor nieuwe stress zorgen.
Hoe maakt u een goede keuze uit de honderden professionele en minder professionele
(bijvoorbeeld door studenten gerunde)
verhuisbedrijven in Nederland? In deze
paragraaf geven we een aantal tips om in
het woud van verhuisbedrijven uw weg te
vinden.

Prijs of kwaliteit?

Tussen zelf verhuizen en laten
verhuizen: de Meubeltaxi

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Heeft u te weinig helpers om zelf te
verhuizen, maar vindt u een volledige
verhuizing door een verhuisbedrijf
te duur, dan is er een tussenweg: de
Meubeltaxi. De Meubeltaxi levert een
‘Sjouwfeur’ met verhuisbusje en hulpmiddelen als dekens, spanbanden,
meubelrollers en steekwagen.
De Sjouwfeur helpt u met verhuizen.
Hij zorgt voor het efficiënt laden van
de verhuiswagen en het goed vast zetten van de lading. U bepaalt helemaal
zelf of u meer hulp wilt. Hoe meer de
Sjouwfeur doet, hoe hoger de kosten.
De Meubeltaxi is actief in meerdere
Nederlandse steden en rekent geen
borg of eigen risico. Meer informatie
vindt u op www.demeubeltaxi.nl.
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De eerste vraag die u zich moet stellen bij
het inschakelen van een verhuisbedrijf is:
ga ik voor de laagste prijs, voor de hoogste
betrouwbaarheid of voor de gouden middenweg tussen deze twee? Vervolgens vraagt
u bij een aantal bedrijven offerte aan.
U vergelijkt dan de prijs en de voorwaarden
die ze hanteren op het gebied van bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij schade. Gaat u
voor de laagste prijs, dan zijn verhuisbedrijven met studenten doorgaans de beste keuze
(bijvoorbeeld www.studentverhuizers.nl).
Staat betrouwbaarheid voorop, dan bent u
normaal gesproken het beste uit met een erkend verhuisbedrijf. Daartussenin zitten dan
de vele niet-erkende, maar wel professionele
verhuisbedrijven in Nederland.

Erkend of niet-erkend verhuisbedrijf?
Nederland heeft een Organisatie van Erkende
Verhuizers (te vinden op www.erkendever
huizers.nl). Daar zijn zo’n 230 verhuisbedrijven bij aangesloten. Deze bedrijven voldoen
aan eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Zij worden hierop regelmatig
onafhankelijk getoetst. Ook is er een systeem
waarbij ze van hun klanten een recensie krijgen. Daarnaast hanteren erkende verhuizers
algemene voorwaarden die zijn opgesteld in

samenwerking met de Consumentenbond.
Zo zijn uw spullen tijdens de verhuizing goed
verzekerd (zie verderop in deze paragraaf).
Normaal gesproken bent u bij deze verhuisbedrijven dan ook in goede handen. Maar…
ze zijn gemiddeld genomen wel duurder
dan niet-erkende verhuisbedrijven en zeker
duurder dan budget-verhuisbedrijven.
Erkende verhuizers vindt u via de boven
genoemde site van de landelijke branche
organisatie. Andere verhuisbedrijven vindt u
op internet, of via websites die als tussenpersoon fungeren. Tik in de zoekbalk van uw
internetbrowser ‘verhuisbedrijf vinden’ in en
u komt er vele tegen. Voorbeelden zijn www.
alleverhuizers.nl, www.verhuisoffertes.com
en www.goedkoopsteverhuisbedrijf.nl.
Voordeel van deze sites is dat u zo offertes
krijgt van meerdere verhuisbedrijven tegelijk. Nadeel kan zijn dat de prijs iets hoger
wordt, omdat deze tussenpersoon uiteraard
ook betaald moet worden. Wilt u sowieso in
zee gaan met een erkend verhuisbedrijf, dan
kunt u volstaan met zoeken via www.erken
deverhuizers.nl.
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De prijs: all-in of op uurbasis?
U kunt verhuisbedrijven op twee manieren
betalen voor hun werk, via een all-inprijs of
via een uurtarief met nacalculatie. Bij een
all-inprijs staat de prijs van tevoren vast,
ongeacht het aantal uren dat het bedrijf aan
uw verhuizing besteedt. Het risico ligt dus
bij het bedrijf. Dat kan voor u als klant goed
of slecht uitpakken. Het verhuisbedrijf zal bij
een all-inprijs uiteraard wat ruimer het aantal
uren berekenen, om zich tegen het risico te
kunnen indekken. Bij een uurtarief ligt het
risico bij u. U krijgt vooraf wel een offerte
met een schatting van het aantal uren, maar
de daarin opgenomen prijs wordt na afloop
van het werk aangepast aan de hand van het
werkelijk aantal gewerkte uren. Het is dan
extra belangrijk dat het verhuisbedrijf vooraf
een goede inschatting maakt van het aantal
uren (zie hierna). Dat verkleint de kans op
onaangename verrassingen na de verhuizing.

Goede inschatting maken van
de te verhuizen inboedel
Het is verstandig als het verhuisbedrijf even
bij u langskomt voor het een offerte uitbrengt. Pas dan kan het een goede inschatting maken van de te verhuizen inboedel
en een zo realistisch mogelijke prijsopgave
doen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat
dit gebeurt. Sommige bedrijven maken al op
basis van een beperkt aantal gegevens een
offerte. Andere verstrekken u uitgebreide
formulieren waarmee u zelf de omvang van
uw inboedel inschat. De manier waarop dat
gebeurt, kan ook nog eens sterk verschillen.
Gevolg is dat bij offertes in de praktijk vaak
grote verschillen ontstaan in de omvang van
de inboedel, en daarmee ook in de prijs die
bedrijven vragen. Het advies is daarom om
bedrijven altijd te vragen langs te komen
voor het uitbrengen van een offerte.
Ook als ze dat zelf niet aanbieden.

Verhuisdozen
U kunt er bij een verhuisbedrijf van uitgaan
dat deze ook de verhuisdozen levert waarin u
uw spullen inpakt. U krijgt ze daarbij meestal
in bruikleen, zodat u ze na gebruik weer terug
kunt brengen. Vraag of u dan alle dozen moet
inleveren of er enkele kunt achterhouden om
definitief spullen in te bewaren.

Alleen verhuizen of méér?
Verhuisbedrijven kunnen meer doen dan
alleen het vervoer van uw spullen. Ze kunnen
ook uw spullen uitpakken en weer inruimen,
of bijvoorbeeld lampen ophangen en kasten
demonteren en weer in elkaar zetten. Voor
deze extra service vragen ze een bedrag per
uur en dat kan per bedrijf fors uiteenlopen.
Daarnaast bieden de meeste verhuisbedrijven ook de mogelijkheid om tijdelijk spullen
op te slaan. Ook de prijzen hiervan kunnen
flink verschillen. Vraag dus na wat bedrijven
voor de extra service vragen. Ook verhuizen
in het weekend kan als extra service worden
beschouwd. Vraag dus ook na of bedrijven
een weekendtoeslag hanteren.

Het verhuizen zelf

59

Hoe is uw inboedel verzekerd?
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Erkende verhuisbedrijven hanteren zoals
gezegd uniforme algemene voorwaarden. Ze
zijn opgesteld samen met de Consumentenbond. Belangrijke onderdelen daarvan zijn:
–– een Garantiecertificaat: hiermee bent u
ervan verzekerd dat de verhuizing altijd
doorgaat, ook als het door u verkozen
verhuisbedrijf tussentijds failliet gaat;
–– een inboedelverzekering tot een
bedrag van € 100.000,- op basis van
nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig
is om bij verlies of kapot gaan nieuwe
spullen van dezelfde soort en kwaliteit
aan te schaffen. Is de dagwaarde echter
minder dan 40% van de nieuwwaarde,
dan wordt de dagwaarde vergoed. En bij
verlies of diefstal van sieraden geldt een
maximum-vergoeding van € 5.000,- per
gebeurtenis;
–– geen eigen risico bij schade. Alleen
schades lager dan € 23,- worden niet
uitgekeerd. Daarboven wordt het hele
bedrag vergoed;
–– toegang tot de Geschillencommissie
Verhuizen bij een conflict met uw
verhuisbedrijf.
Niet-erkende verhuisbedrijven hebben hun
eigen voorwaarden. Het is zaak die nauwkeurig te bekijken voor u met hen in zee gaat. De
hierboven beschreven voorwaarden kunnen
hierbij als richtsnoer dienen.
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De Verhuisfamilie
De Verhuisfamilie is een stichting
die ‘minvermogende’ burgers zonder
vangnet, die door omstandigheden
genoodzaakt zijn om te verhuizen,
ondersteunt bij hun verhuizing.
De Verhuisfamilie is in 2014 opgericht
en werkt in heel Nederland.
De Verhuisfamilie wil zo veel mogelijk
eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging
maken wie wel of niet in aanmerking
komt. Een aanvraag kan niet worden
ingediend door de hulpvrager, maar
alleen door een hulpverlener, zoals
wijkverpleging, zorginstellingen,
ouderenbonden, gemeenten of goede
doelen. Daarnaast komen alleen lokale
verhuizingen in aanmerking (in de
omgeving van de huidige woonplaats).
Na het indienen van een aanvraag gaat
de Verhuisfamilie op zoek naar een
erkende verhuizer die belangeloos
mee wil werken. Daarnaast worden er
vrijwilligers gezocht die helpen met
het in- en uitpakken van de inboedel.
U kunt de Verhuisfamilie bereiken
via contact@verhuisfamilie.nl of
telefonisch via 088-99 66 770
(op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur).
Info: www.verhuisfamilie.nl.
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Hoofdstuk 7

HET NIEUWE HUIS BETREKKEN

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De nieuwe
huurwoning
aanvaarden

7.1

Een opnamestaat
maken

In § 3.2 zijn we ingegaan op de opnamestaat
bij het verlaten van uw huurwoning. Een
soortgelijke opnamestaat kan ook aan de
orde zijn bij het aanvaarden van de nieuwe
huurwoning. De opnamestaat beschrijft de
staat waarin de woning verkeert bij het begin
van uw huurperiode. Het is voor u als huurder
niet zo belangrijk dat die opnamestaat
wordt gemaakt. Zoals al uitgelegd in § 3.2
is de wetgeving op dit gebied namelijk in
augustus 2003 veranderd. Sindsdien ligt de
bewijslast voor gebreken bij de verhuurder.
Hij moet in de toekomst, als u de huurwoning
weer verlaat, bewijzen dat bepaalde schade
of gebreken er nog niet waren bij het begin
van uw huurperiode en dat u die dus heeft
veroorzaakt.
Daarom zal de verhuurder tegenwoordig zelf
een opnamestaat willen maken. Het is voor
u belangrijk te controleren of die klopt en
dat alle eventuele gebreken aan de woning
er in staan. De Woonbond heeft hiervoor een
model opgesteld dat u kunt vinden in bijlage
3. U kunt de opnamestaat van uw verhuurder
hiermee vergelijken. Klopt de beschrijving
van de toestand van uw nieuwe woning bij
het begin van uw huurperiode, onderteken de
opnamestaat dan samen met de verhuurder.
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7.2

Overname van spullen
en/of veranderingen

Als uw verhuurder of de vorige huurder u
vraagt te betalen voor de overname van spullen en/of veranderingen in de woning, wat
zijn dan uw rechten? Bepalend hiervoor is of
het gaat om ‘roerende’ of ‘onroerende’ zaken.
Roerende zaken zijn niet ‘aard- en nagelvast’
met de woning verbonden. Denk bijvoorbeeld aan losliggende vloerbedekking (zoals
een tapijt, kliklaminaat of parketvloer), een
gasfornuis, gordijnen of luxaflex. De verhuur-

der of vorige huurder mag u vragen hiervoor
te betalen, maar u bent nooit verplicht deze
zaken over te nemen. Als de verhuurder u
vraagt overnamekosten te betalen, mogen
deze niet hoger zijn dan de werkelijke waarde
van de spullen. Is dat wel zo, dan is er sprake
van een ‘onredelijk voordeel’ (zie ook de
volgende paragraaf). Zorg er daarom voor
dat u kunt aantonen hoeveel u voor welke
spullen heeft betaald, bijvoorbeeld met een
kwitantie, bankafschrift of getuigen.
Neemt u spullen over van de vorige huurder,
dan is het raadzaam dit vast te leggen op een
overnameformulier. Veel verhuurders hebben
zo’n formulier waarvan u gebruik kunt maken.
De prijs van de spullen is een kwestie van
onderhandelen. Zie verder de informatie die
hierover is opgenomen in § 3.2.
Naast de roerende zijn er de onroerende
zaken, die wel ‘aard- en nagelvast’ aan de
woning zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld
aan een keuken, plavuizen vloer of ligbad. Hiervoor mag een verhuurder u nooit
overnamekosten vragen. Deze zaken zijn
namelijk onderdeel van de woning die u
heeft gehuurd. Ook de vorige huurder mag u
hiervoor geen overnamekosten vragen, ook
al heeft hij de zaken met toestemming van
de verhuurder zelf aangebracht en betaald.
Als de vorige huurder ze er niet uit sloopt en
meeneemt, worden deze veranderingen bij
verhuizen eigendom van de verhuurder en
daarmee onderdeel van de woning.

7.3

Mogelijke
bijkomende kosten

Inleiding
Bij het aanvaarden van de nieuwe huurwoning kan het zijn dat de verhuurder u
bijkomende kosten in rekening wil brengen.
Hiervoor hebben we al de overnamekosten
behandeld. Daarnaast kan het gaan om ver-
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huurkosten, bemiddelingskosten, sleutelgeld
en een waarborgsom (of bankgarantie).
In deze paragraaf leggen we uit welke van
deze kosten zijn toegestaan en welke regels
er dan gelden. Woningcorporaties en grote
commerciële verhuurders zijn hiervan in het
algemeen wel op de hoogte. Bij kleine particuliere verhuurders is dat minder vanzelfsprekend. Zeker bij hen is het dus raadzaam
hier goed op te letten.

Bemiddelingskosten
Wat voor de verhuurkosten geldt, geldt
ook voor de bemiddelingskosten (ook wel
‘courtage’ genoemd). Zeker kleine particuliere verhuurders, maar ook grotere commerciële verhuurders, werken vaak met een
makelaarskantoor of bemiddelingsbureau
om voor hun leeggekomen woningen nieuwe
huurders te vinden. Deze tussenpersonen
willen nog wel eens bemiddelingskosten in
rekening brengen, vaak een maand huur plus
BTW. Dit mag echter alleen als zij nadrukkelijk
door u zelf in de arm zijn genomen. Dus niet
als ze voor de verhuurder werken. En ook niet
als u de huurwoning heeft gevonden door te
reageren op een advertentie op internet of in
de krant. Ook als de tussenpersoon beweert
wel voor u te werken, wil dat niet zeggen dat
u hem bemiddelingskosten moet betalen.
Het gaat om de feiten: in opdracht van wie
werkt de bemiddelaar? Dat is in veel gevallen
gewoon de verhuurder.
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Onterecht betaalde bemiddelingskosten
kunt u tot vijf jaar na het betalen ervan
terugvorderen. Dat doet u om te beginnen
door een brief te sturen aan de tussenpersoon waarin u verzoekt het bedrag terug te
betalen. Gebeurt dat niet, dan kunt u vervolgstappen ondernemen, door bijvoorbeeld een
incassobureau, deurwaarder of advocaat in te
schakelen. In het uiterste geval begint u een
procedure bij de kantonrechter om uw recht
te halen.
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Sleutelgeld
Het vragen van ‘sleutelgeld’, als voorwaarde
om de woning te kunnen krijgen, is verboden.
Er staat ook helemaal geen prestatie tegenover. De verhuurder doet er niks voor en
steekt het geld in zijn eigen zak. Heeft u toch
sleutelgeld betaald, dan kunt u dit terugvorderen. Op de website van de Woonbond vindt
u een modelbrief waarmee u sleutelgeld bij
de verhuurder kunt terugvorderen.

Verhuurkosten
Een verhuurder kan verhuurkosten (ook wel
administratiekosten of contractkosten genoemd) in rekening brengen om zo de kosten
te dekken die hij moet maken voor het opnieuw verhuren van de woning. Denk aan het
opstellen van het huurcontract, het organiseren van de bezichtigingen van de woning, het
maken van de opnamestraat, het adverteren
met de woning of het kennismakingsgesprek
met de nieuwe huurders. Dit zijn echter
allemaal activiteiten die alleen of vooral in
het belang zijn van de verhuurder zelf en niet
van de huurder. Daarom heeft de Hoge Raad
(de hoogste rechtsinstantie in Nederland)
in 2012 bepaald dat deze kosten niet bij de
huurder in rekening mogen worden gebracht.

Waarborgsom
Verhuurders mogen bij aanvang van de
huurovereenkomst een waarborgsom vragen.
Zij houden dit bedrag achter de hand tot aan
het eind van de huurovereenkomst, als u de
huur zou opzeggen en de woning leeg moet
opleveren. In § 3.2 is dit al aan de orde gekomen. Met de waarborgsom kan de verhuurder
de eventuele schade herstellen die u aan de
woning heeft aangebracht. Of een eventuele
huurachterstand dekken. Is van schade of een
huurachterstand geen sprake, dan betaalt
de verhuurder de waarborgsom aan u terug.
Betaal daarom een waarborgsom altijd via
de bank of vraag bij ontvangst om een

getekende kwitantie. Dan kunt u bewijzen
dat u heeft betaald.

Te veel betaalde
kosten terugvragen

Over de hoogte van de waarborgsom zegt
de wet niet méér dan dat deze redelijk moet
zijn. Rechters oordelen daar verschillend
over. Maar een waarborgsom van één of twee
keer de maandhuur wordt in het algemeen
redelijk genoemd. De verhuurder hoeft over
de waarborgsom volgens de wet geen rente
te vergoeden, tenzij u dat met hem afspreekt
en laat opnemen in de huurovereenkomst.
In zo’n geval spreekt u ook af welke rente
vergoeding wordt betaald en wanneer
(bijvoorbeeld eens per jaar of eens in de vijf
jaar). Het wel of niet vergoeden van rente
kan een rol spelen bij de beoordeling of een
waarborgsom redelijk is. Met rente kan een
waarborgsom van drie maanden best redelijk
zijn, zonder rente zullen rechters het eerder
als onredelijk beschouwen.

Als er sprake is van onterecht, of te veel
betaalde kosten, kunt u die achteraf terugvragen. U moet hiervoor uw verhuurder
of een andere betrokken partij (zoals een
bemiddelingsbureau) schriftelijk sommeren
het te veel betaalde terug te storten op uw
rekening. Wordt daar niet op ingegaan, dan
kunt u de rechter inschakelen. Aan de daarvoor noodzakelijke dagvaardingsprocedure
zijn wel kosten verbonden. Vraag daarom
vooraf juridisch advies over hoe u dit kunt
aanpakken en welke kans van slagen u heeft.
Dat advies kunt u onder meer inwinnen bij
de Woonbond.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De verhuurder mag in plaats van een
waarborgsom ook een bankgarantie vragen.
Daarbij geeft uw bank de garantie dat ze
uw verplichtingen nakomt als u dat zelf niet
kunt. Mocht de verhuurder u aan het eind van
de huurovereenkomst aansprakelijk stellen
voor een huurachterstand of schade en u
kunt dit niet betalen, dan neemt de bank
deze betaling over. U moet daarvoor wel aan
de bank jaarlijks administratiekosten betalen
en van een rentevergoeding kan geen sprake
zijn. Daarom is een waarborgsom, als u het
geld kunt missen, aan te bevelen.
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Hoofdstuk 8

HET NIEUWE HUIS BETREKKEN

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De
huurovereenkomst

8.1

Inhoud van de
huurovereenkomst

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Een huurovereenkomst is normaal gesproken
een schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder. Een mondelinge overeenkomst is echter ook rechtsgeldig. Om bij
problemen aanspraak te maken op huurbescherming, zult u wel op de een of andere
wijze het bestaan van de huurovereenkomst
moeten bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld met
een getuigenverklaring, een huisvestingsvergunning van de gemeente en/of een door u
als huurder ondertekende brief van de verhuurder waarin u aangeeft de woning te accepteren. Nog beter is natuurlijk een bank
afschrijving van de huur. Wil de verhuurder
dat u contant betaalt, vraag dan altijd om een
ondertekende kwitantie met een beschrijving
van de periode waarvoor u heeft betaald.
U heeft recht op zo’n kwitantie. Betaal dus
niet als de verhuurder die niet wil geven.
De Woonbond adviseert u om met de
verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst af te sluiten. Daar moeten bij voorkeur
de volgende zaken in staan:
–– wie de huurder is;
–– wie de verhuurder is;
–– het adres en een omschrijving van het
gehuurde (zoals hoeveelheid kamers, wel
of niet met tuin, berging en/of garage);
–– de huurprijs (bij voorkeur uitgesplitst
in kale huur en servicekosten);
–– een specifieke aanduiding van
de aanvullende leveringen en
diensten waarvoor de huurder
servicekosten betaalt. Denk aan de
schoonmaak- en elektrakosten van de
gemeenschappelijke ruimte(n) in een
flatgebouw of de stookkosten van een
collectieve verwarmingsinstallatie;
–– de ingangsdatum van het huurcontract;
–– de looptijd van de huurovereenkomst
(bij een tijdelijk huurcontract);
–– de hoogte van de waarborgsom;
–– de handtekeningen van de
huurder en de verhuurder.

Het kan zijn dat de verhuurder in het huurcontract verwijst naar algemene voorwaarden. De toegevoegde waarde daarvan is niet
groot. Veel rechten en plichten bij het verhuren en huren van woningen zijn geregeld in
de wet. Als een verhuurder desondanks toch
algemene voorwaarden hanteert, is dat een
reden voor argwaan. Het zou zo maar kunnen
dat de verhuurder u daarmee aan onredelijke
bepalingen wil binden die volgens de wet
niet zijn toegestaan. De regels in de wet gaan
in zo’n geval voor.
Onredelijke bepalingen zijn bijvoorbeeld
dat al het onderhoud binnenshuis voor uw
rekening is, dat de verhuurder de huur zonder
tussenkomst van de rechter kan beëindigen,
dat u niets aan de woning mag veranderen,
dat de huur steeds met een minimum-huurperiode van een jaar kan worden verlengd of
dat u altijd aan een renovatie moet meewerken. Om te voorkomen dat u hiermee wordt
opgezadeld, is het zaak het huurcontract en
eventuele algemene voorwaarden goed te
lezen. Het is volstrekt normaal dat de verhuurder u daar de tijd voor geeft. Twijfelt
u over de rechtmatigheid van sommige
bepalingen in uw huurovereenkomst, neem
dan contact op met de Woonbond. Verder is
in  bijlage 1 van dit boek een modelhuurcontract opgenomen. Daarmee zit u altijd goed.

8.2

De huurprijs
en servicekosten

Kale huurprijs of all-inhuur
In de meeste gevallen zult u voor de nieuwe
huurwoning een ‘kale’ huurprijs betalen.
Toch komen nog steeds all-inprijzen voor.
U betaalt dan één bedrag voor de huur en
bijkomende kosten, zoals servicekosten (zie
verderop), water, gas en licht. Zo’n all-inhuur
is erg onhandig. U kunt zo niet controleren
hoeveel huur u betaalt en hoeveel bijkomende kosten. Volgens de wet mag de verhuurder
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u namelijk niet méér vragen aan bijkomende
kosten dan de werkelijke hoogte daarvan. Hij
mag er dus niet aan verdienen. Daarom bent
u gebaat bij een uitsplitsing van de all-inhuur en doet u er goed aan de verhuurder te
vragen deze uitsplitsing te maken.
Wil hij dat niet doen, dan stuurt u als eerste
stap zelf een schriftelijk voorstel naar de
verhuurder, met daarin de voorgestelde kale
huurprijs, het voorgestelde voorschot voor
de servicekosten en de voorgestelde datum
van ingang van de splitsing. Deze datum ligt
minimaal twee maanden later dan de datum
van uw voorstel. U vindt voor uw voorstel een
modelbrief op www.huurcommissie.nl (zoek
op ‘Onderwerpen’, ‘Huurprijs en punten’ en
‘Splitsen all-inprijs’).

Sociaal (gereguleerd)
of geliberaliseerd
Het maakt een groot verschil of uw huurwoning behoort tot de sociale (gereguleerde) of
geliberaliseerde huursector. Een woning met
(in 2018) een aanvangshuur boven € 710,68
(deze grens wordt jaarlijks door de minister
vastgesteld) is ‘geliberaliseerd’, een woning
met een lagere huur is ‘sociaal’. Het verschil
tussen beide is groot. In een sociale huurwoning gelden veel meer regels voor de huurprijs dan in een geliberaliseerde huurwoning.
Het gaat daarbij om de hoogte van uw eerste
huurprijs (de ‘aanvangshuur’) en van de jaarlijkse huurverhoging.

Sociale huurwoning
Als de verhuurder niet vóór de door u voorgestelde datum van splitsing reageert op uw
voorstel, kunt u een procedure starten bij de
Huurcommissie. Deze stelt de kale huurprijs
automatisch vast op 55% van de all-inhuur
en de bijkomende (service)kosten op 25%.
Op basis hiervan kunt u controleren of uw
aanvangshuur niet te hoog is (zie verderop
in deze paragraaf) en heeft u een houvast
bij de verplichte jaarlijkse afrekening van de
servicekosten. De door de Huurcommissie
vastgestelde huurprijs en voorschot van de
servicekosten gelden vanaf de eerste dag van
de maand nadat de commissie uw verzoek tot
uitsplitsing heeft ontvangen. Ze gelden dus
niet met terugwerkende kracht tot het begin
van de huurovereenkomst. Als u voor uw
nieuwe huurwoning een all-inhuur betaalt,
is het daarom zaak zo snel mogelijk een
uitsplitsing te laten maken.
(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Zolang er geen uitsplitsing is tussen kale huur
en voorschot voor de servicekosten, kunt u
de jaarlijkse huurverhoging weigeren. Het is
voor u namelijk niet mogelijk de redelijkheid
daarvan te beoordelen (of laten beoordelen
door de Huurcommissie). Voor de procedure
bij de Huurcommissie betaalt u een bedrag
aan leges van € 25,-. Als u een inkomen heeft
op bijstandsniveau, komt u in aanmerking
voor vrijstelling.
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Voor de hoogte van de aanvangshuur geldt
het Woningwaarderingsstelsel, ook wel het
‘puntensysteem’ genoemd. Hierin wordt de
kwaliteit van de woning uitgedrukt in een
aantal punten. De belangrijkste zaken die
meetellen zijn de oppervlakte van de woning,
de voorzieningen, het type woonruimte, de
woz-waarde en het Energielabel. Bij elk aantal punten hoort een ‘maximaal toegestane
huurprijs’. De aanvangshuur mag nooit hoger
zijn dan deze huur, wel lager.
Behalve de aanvangshuur wordt ook de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bij een sociale huurwoning gereguleerd. Jaarlijks stelt
de minister hiervoor een maximum-percentage vast. Bij mensen met een inkomen boven
een bepaalde grens gelden hogere maxima
(de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’).

Geliberaliseerde huurwoning
Hier is het Woningwaarderingsstelsel niet
van toepassing en gelden geen maxima voor
de jaarlijkse huurverhoging. Beide zaken
worden bepaald in onderling overleg tussen
de verhuurder en de huurder, en kunnen in
het huurcontract worden opgenomen.

In een geliberaliseerde huurwoning bent u
niet helemaal zonder rechten. Ten eerste mag
de huur, net als bij een sociale huurwoning,
maar één keer per jaar worden verhoogd. Ten
tweede kunt u laten toetsen of het wel terecht is dat uw huurwoning is geliberaliseerd
(zie hierna). Gezien de grote verschillen
tussen een sociale en een geliberaliseerde
huurwoning is het raadzaam om dat bij
twijfelgevallen inderdaad te doen.

Uw aanvangshuur controleren

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

U heeft het recht om bij de Huurcommissie
te laten controleren of de huurprijs die in uw
huurovereenkomst staat redelijk is. Daarvoor
kunt u tot zes maanden na het ingaan van de
overeenkomst een verzoek indienen bij de
Huurcommissie. Deze kijkt vervolgens naar
de ‘maximale redelijke’ huurprijs van de woning volgens het Woningwaarderingsstelsel.
Er kunnen nu drie dingen gebeuren.
–– De maximaal redelijke huurprijs is hetzelfde of hoger dan uw feitelijke huurprijs.
U betaalt dus een redelijk bedrag en er
is geen reden hier iets aan te doen.
–– De maximaal redelijke huurprijs is lager
dan wat u moet betalen, en bovendien
lager dan de liberalisatiegrens van
€ 710,68 (in 2018). U betaalt dus te veel.
De Huurcommissie verlaagt dan uw huur
tot de ‘maximaal redelijke’ huurprijs.
Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot
de datum waarop uw huurovereenkomst
is ingegaan.
–– De maximaal redelijke huurprijs is
lager dan wat u moet betalen, maar
ligt boven de liberalisatiegrens. De
Huurcommissie verlaagt de huurprijs
niet, ook al betaalt u strikt genomen te
veel. De huurwoning behoort namelijk tot
de geliberaliseerde sector en dan is de
huurprijs, zo is de gedachte, een gevolg
van onderhandelingen tussen verhuurder
en huurder.

Het controleren en eventueel laten toetsen
van uw aanvangshuur kan u dus wat opleveren, zeker als u in eerste instantie meer moet
betalen dan € 710,68 (zie de kadertekst).
Als die huur te hoog is en wordt verlaagd,
belandt u alsnog in de sociale huursector,
met alle voordelen die daarbij horen. De procedure om uw aanvangshuur te laten toetsen
door de Huurcommissie, kost € 25,- aan legeskosten. U krijgt dat bedrag terug als u gelijk
krijgt en uw huur inderdaad te hoog blijkt.
De Huurcommissie kan u echter niet helpen
om in dat geval de te veel betaalde huur van
de eerste maanden terug te krijgen. Daar
moet u zelf achteraan.
Het is daarom verstandig de Huurcommissie
snel na het ingaan van de huurovereenkomst
in te schakelen. Dan loopt het eventueel
terug te betalen bedrag voor de verhuurder
minder op. Om alvast zelf na te gaan of u
hiervoor eventueel in aanmerking komt, kunt
u op de website van de Huurcommissie, www.
huurcommissie.nl, de ‘huurprijscheck’ doen.
Klik op ‘Onderwerpen’, ‘Huurprijs en punten’
en dan ‘Huurprijscheck en puntentelling’.

De huur laten toetsen loont!
De Woonbond deed in 2017 onderzoek
naar huurders met een nieuw huurcontract in de vrije sector die hun
huur lieten toetsen door de Huurcommissie. Deze huurders kregen in 58%
van de gevallen gelijk en dat leverde
een huurverlaging op van gemiddeld
€ 278,- per maand. Een beter bewijs
voor het nut van deze procedure
(officieel ‘toets aanvangshuur’
genoemd) bestaat niet.
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Huurverlaging wegens
onderhoudsgebreken
Heeft uw nieuwe huurwoning (ernstige)
onderhoudsgebreken, dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor via de Huurcommissie
tijdelijke huurverlaging te vragen. U moet
de gebreken dan wel hebben gemeld bij de
verhuurder en deze moet zes weken de tijd
hebben gehad ze te herstellen. Voor de melding van de gebreken kunt u op www.huur
commissie.nl een modelbrief downloaden.
Herstelt uw verhuurder de gebreken niet, dan
kunt u de Huurcommissie inschakelen. Deze
kan een tijdelijke huurverlaging opleggen
tot 20%, 30% of 40% van de door u te
betalen huurprijs. De lagere huurprijs blijft
geldig tot de verhuurder de gebreken heeft
hersteld. De Huurcommissie kan overigens
niet de verhuurder dwingen de gebreken
te herstellen. Ook kan zij geen rol spelen in
het terugbetaald krijgen van de eventueel te
veel betaalde huur tot aan het moment van
huurverlaging. Houd er verder rekening mee
dat er sprake moet zijn van ernstige gebreken
(zie de kadertekst) en dat u legeskosten moet
betalen. Deze bedragen € 25,-.

Voorbeelden van ernstige
onderhoudsgebreken

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De Huurcommissie hanteert een uitgebreid ‘Gebrekenboek’ waarin staat
bij welke gebreken u mogelijk recht
heeft op tijdelijke huurverlaging. Er
is een onderscheid tussen A-gebreken
(huurverlaging tot 20% van de huidige
huurprijs), B-gebreken (verlaging tot
30%) en C-gebreken (verlaging tot
40%).
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Voorbeelden van A-gebreken
• de woning is niet aangesloten op
het riool of een alternatief systeem
daarvoor;
• de vertrekken in de woning kunnen
niet worden geventileerd;
• er is geen daglicht in de woon
kamer of slaapkamer.
Voorbeelden van B-gebreken
• ernstige schimmelvorming
of houtrot in keuken, woonkamer
of slaapkamer;
• gebrekkige afvoer van gassen
van de verwarmingsinstallatie;
• lekkage van regenwater;
• stankoverlast uit de bodem;
• slecht of niet functionerende
rioolaansluiting;
• opeenstapeling van ernstig
achterstallig onderhoud, zoals zeer
slecht buitenschilderwerk, houtrot
in kozijnen en ernstig kierende
buitendeuren en -ramen.
Voorbeelden van C-gebreken
• stank- en vochtoverlast door
tekortschietende ventilatie;
• voortdurende ernstige geluids
overlast van de installaties;
• ernstige scheuren in de binnen
muren en plafonds;
• ernstige lekkages van
waterleidingen;
• verstoord woongenot door een
opeenstapeling van gebreken.
Een compleet overzicht vindt u op
www.huurcommissie.nl. Zoek op
‘Gebrekenboek’.

Servicekosten
In de huurovereenkomst kan staan dat u
naast de ‘kale huurprijs’ servicekosten moet
betalen. U betaalt deze als vergoeding van
bepaalde diensten die de verhuurder u
levert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de
verhuurder de rekeningen voor gas, water
en elektra voorschiet, de woonruimte heeft
gemeubileerd, onderhoud doet dat wettelijk
voor rekening van de huurder is, gemeenschappelijke ruimtes laat schoonmaken en
verlichten, de ramen laat wassen of een
huismeester inzet. De verhuurder mag voor
al deze zaken een maandelijks voorschot
vragen. De opgetelde voorschotten moeten
één keer per jaar worden verrekend met de
werkelijk gemaakte kosten. Daarvan krijgt u
dan een afrekening, waarna u servicekosten
moet bijbetalen of terugkrijgt.

• onderhoud dat wettelijk voor
rekening van de huurder is (de
‘kleine herstellingen’), bijvoorbeeld ontstoppen binnenriolering,
klein onderhoud aan geiser of boiler, schoorsteenvegen en dakgoten
schoonmaken. De verhuurder mag
de kosten van een aantal kleine
herstellingen overigens alleen
doorberekenen als de huurder deze
klusjes ook zelf zou kunnen doen;
• de huismeester, voor zover die
taken verricht die in het belang
zijn van de huurder;
• Btw over service waarvoor de
verhuurder ook btw heeft moeten
betalen;
• administratiekosten.

De diensten waarover de huurder service
kosten betaalt, moeten duidelijk staan omschreven in de huurovereenkomst of op een
andere manier schriftelijk zijn overeengekomen. In de kadertekst vindt u een overzicht
van de zaken waarvoor een verhuurder wel
en geen servicekosten mag vragen.

De verhuurder mag een aantal zaken
niet via de servicekosten in rekening
brengen, omdat de huurder hiervoor
al betaalt in de huur:
• het verhuurdersonderhoud,
waaronder onderhoud aan lift,
hydrofoor, stortkoker en overige
mechanische installaties;
• aanleg van gemeenschappelijke
groenvoorzieningen;
• openbaar toegankelijke
parkeerplaatsen en bestratingen;
• schade door vernielingen in
gemeenschappelijke ruimten;
• de Onroerende Zaak Belasting
(ozb);
• de premie voor de
opstalverzekering;
• beheer en administratiekosten
van de woonruimte;
• de kosten van de huismeester,
voor zover diens taken in het
belang zijn van de verhuurder.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Servicekosten die wel en niet
zijn toegestaan
De meest voorkomende leveringen
en diensten waarvoor een verhuurder
servicekosten in rekening mag
brengen:
• gas (stookkosten), water en elektra;
• glasverzekering;
• schoonmaak gemeenschappelijke
ruimten;
• elektra gemeenschappelijke
voorzieningen (verlichting, lift);
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Overige diensten
In een huurcontract kunnen nog meer zaken
worden overeengekomen dan alleen de
huurperiode, de huurprijs en de diensten
waarvoor u servicekosten betaalt. De meest
voorkomende extra zaken zijn een parkeerplaats en de afname van zorgdiensten van
een specifieke leverancier (in een zorgwoning). Er is dan feitelijk sprake van ‘koppelverhuur’: u kunt de woning alleen huren
met parkeerplaats (ook als u die niet nodig
heeft) en als u gebruik maakt van de specifiek
benoemde zorgdiensten.
Wettelijk is dit toegestaan. Kijk bij een
parkeerplaats wel in het huurcontract na of
de huur hiervan inderdaad onlosmakelijk is
verbonden met de woning. Is dat zo en heeft
u geen auto, kijk dan of u de parkeerplaats
zelf kunt onderverhuren aan iemand anders.
De verplichte afname van zorgdiensten kan
mogelijk in strijd zijn met de Mededingingswet. U doet er goed aan hierover contact op
te nemen met de Woonbond.

8.3

Typen
huurovereenkomsten

Huurovereenkomst
voor onbepaalde tijd

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Om volledig te kunnen genieten van huurbescherming, heeft u een huurovereenkomst
voor onbepaalde tijd nodig. Daarin staat geen
einddatum van de huur genoemd. De huur
wordt elke maand automatisch verlengd en
wil de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen, dan moet hij aan strenge voorwaarden voldoen.
De laatste jaren raken tijdelijke huurcontracten echter meer in zwang, evenals speciale
contracten voor specifieke doelgroepen. Ze
komen aan bod in de rest van deze paragraaf.
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Tijdelijke huurcontracten
Met welke varianten van een tijdelijk huurcontract kunt u worden geconfronteerd?
Hieronder vindt u een overzicht. We geven
daarbij steeds aan wanneer u er mee te
maken kunt krijgen en (kort) welke bijzonderheden er gelden. Voor een uitgebreidere
beschrijving van de verschillende vormen
van tijdelijk huren verwijzen we naar bijlage
2. Daarin staat welke rechten u heeft bij de
verschillende tijdelijke huurcontracten.

Zelfstandige woningen
maximaal twee jaar
Woningcorporaties en commerciële of particuliere verhuurders mogen hun woningen
verhuren voor een tijdelijke huurperiode
van maximaal twee jaar. Corporaties mogen
dit alleen doen bij specifieke groepen
(zie bijlage 2). Andere verhuurders mogen
het altijd doen. Wordt uw huurperiode na
afloop van het tijdelijk contract verlengd,
dan wordt dit automatisch een huurcontract
voor onbepaalde tijd.

Onbepaalde tijd met
minimum-huurperiode
In uw huurcontract staat dat u de woning
minimaal een jaar (dit kan ook korter of
langer zijn) moet huren. U mag zelf vóór
het eind van deze periode niet opzeggen.
Dit type huurcontract is wettelijk toegestaan
en kan voor alle typen huurwoningen worden
toegepast.

Tussenhuur
Huurovereenkomsten met een vooraf bepaalde begin- en einddatum (het zogenaamde
‘ontruimingsbeding’) zijn alleen rechtsgeldig
als de eigenaar of oorspronkelijke huurder de
woning na verloop van tijd (weer) zelf gaat
bewonen. Dit kan na een jaar zijn, maar ook
korter of langer.

Tijdelijk huren op grond van Leegstandwet
Bij een tijdelijke huurovereenkomst op basis
van de Leegstandwet wordt de huurwoning
op termijn gesloopt, ingrijpend gerenoveerd
of verkocht. De verhuurder heeft hiervoor
een vergunning nodig van de gemeente.
Controleer of dit het geval is.

Tijdelijk huren voor een groot huishouden
Dit huurcontract is mogelijk bij huishoudens
van minimaal acht personen. De verhuurder
kan het contract opzeggen op het moment
dat het huishouden nog maar uit vijf per
sonen of minder bestaat. De bedoeling is om
zo de woning weer vrij te maken voor een
ander groot huishouden.

Wat vindt de Woonbond?
De Woonbond is geen voorstander
van tijdelijke huurcontracten. Wonen
is een eerste levensbehoefte die niet
onderhevig zou moeten zijn aan het
winstbejag van verhuurders. Het is
daarom goed dat huurders via een
huurcontract van onbepaalde tijd
volledige huur(prijs)bescherming
genieten. Bij tijdelijke huurcontracten
wordt (een deel van) die bescherming
teniet gedaan.

Jongerencontract
Voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar kan
een tijdelijk huurcontract gelden van vijf
jaar. Dit kan eenmalig worden verlengd met
hoogstens twee jaar. Het jongerencontract
mag alleen worden toegepast bij woningen
die specifiek zijn bestemd voor jongeren,
of dat nu studenten, promovendi of andere
jongeren zijn.

Tijdelijk huren van onzelfstandige
woonruimte
Een tijdelijk huurcontract voor onzelfstandige
woonruimte heeft een maximale huurperiode
van vijf jaar, maar het kan ook korter zijn.

Campuscontract

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Dit contract kan worden toegepast voor studenten en promovendi in studentenkamers
of -woningen. De huurder moet de kamer of
woning verlaten na afronding van de studie
of promotie.

Huren bij een hospita
Als u een onzelfstandige woonruimte huurt
in de woning waarin de verhuurder zelf ook
woont, heeft u de eerste negen maanden nog
geen huurbescherming. De verhuurder kan
alleen in deze ‘proefperiode’ de huur zonder
opgave van reden opzeggen.

8.4

Aanvullende regels in
de huurovereenkomst

Boetebeding
Mag de verhuurder in de huurovereenkomst
een boetebeding opnemen, waarin staat dat
u een boete moet betalen als u bepalingen
uit de huurovereenkomst of de algemene
voorwaarden van de verhuurder overtreedt?
Ja, dat is toegestaan. Zo’n overtreding is
bijvoorbeeld dat u de huur (veel) later betaalt
dan volgens de huurovereenkomst zou
moeten. De boete mag niet buitensporig
hoog zijn. Anders gezegd: hij moet in verhouding staan tot de zwaarte van de overtreding.
En de verhuurder mag niet te lang wachten
om de boete op te leggen. Dus niet twee jaar
wachten en dan opeens een boete vragen
voor die ene keer dat u de huur te laat
betaalde.
We gaan hier verder niet in op de procedure
rond zo’n boete. Dat valt buiten het onderwerp van dit boek. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de Woonbond.
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Verbod op onderverhuur
Een bepaling in het huurcontract die zegt dat
u de woning (of delen daarvan, bijvoorbeeld
één kamer) niet mag onderverhuren, is zeer
gebruikelijk. Onderverhuur van de hele zelfstandige woning is zelfs wettelijk verboden,
tenzij de verhuurder daarmee akkoord gaat.
Onderverhuur van delen van de woning mag
volgens de wet wel als u ook zelf nog in het
huis woont. Is er geen verbod opgenomen in
het huurcontract, dan mag u dus als hospes of
hospita optreden. Als u dat zou willen, moet
u dus goed in het huurcontract kijken of dat
niet wordt verboden.

Verhuurdersverklaring

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Er zijn verhuurders die als voorwaarde bij
de huurovereenkomst een verklaring vragen
van uw vorige verhuurder. Dat is een soort
‘Verklaring van goed gedrag’. Er staat in of u
wel of geen huurachterstand heeft gehad en
of u zich als ‘goed huurder’ heeft gedragen,
dus of u geen overlast heeft veroorzaakt
of bijvoorbeeld een hennepkwekerij heeft
gehad in de woning.
Het afgeven of vragen van een verhuurdersverklaring is niet verboden. Als de verhuurder alsnog weigert u de woning te verhuren
vanwege een ongunstige verhuurdersverklaring of omdat uw vorige verhuurder geen
verklaring wil geven, kunt u daar feitelijk
weinig aan doen. Alleen als u al een huurovereenkomst heeft getekend, kunt u daar
via de rechter een beroep op doen. Schakel
daarvoor juridische hulp in.
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Wat is een zelfstandige woning?
In het Burgerlijk Wetboek 7, artikel
234, staat wat moet worden verstaan
onder een ‘zelfstandige woning’.
Volgens dit artikel is een woning
zelfstandig als deze beschikt over
een eigen:
• toegangsdeur die van binnen en
van buiten kan worden afgesloten;
• (woon)slaapkamer;
• keuken met aanrecht, aan- en
afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
• toilet met waterspoeling.

8.5

Huurtoeslag aanvragen

Mogelijk komt u in de nieuwe huurwoning in
aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag
is een financiële bijdrage voor huishoudens
met een laag inkomen om de huur te kunnen
betalen. Om er voor in aanmerking te komen,
moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.
We zetten ze in deze paragraaf op een rij en
leggen uit hoe u huurtoeslag aanvraagt.
De basisvoorwaarden om huurtoeslag te
kunnen ontvangen, zijn dat u:
–– 18 jaar bent of ouder (mensen jonger
dan 18 jaar kunnen alleen huurtoeslag
krijgen als ze een kind hebben en
de beide ouders zijn overleden);
–– met uw verhuurder een
huurcontract heeft getekend;
–– een zelfstandige woning of woonwagen
(met erkende standplaats) huurt
(zie ook de kadertekst). U krijgt geen
huurtoeslag voor een kamer, recreatieof vakantiewoning of woonboot;
–– bij de gemeente staat ingeschreven
op uw woonadres;
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–– de Nederlandse nationaliteit heeft of
een geldige verblijfsvergunning;
–– een inkomen, huur en vermogen heeft
onder een bepaald maximum.
Voor het inkomen, de huur en het eventuele vermogen gelden grenzen. Ter indicatie
geven we hieronder de grenzen die gelden
voor de huurtoeslag in 2018. Ze worden
normaal gesproken jaarlijks aangepast en
verschillen naar leeftijd, wel of niet ontvangen van AOW en samenstelling van het
huishouden (alleenstaand of samen). U
betaalt altijd een deel van de huur zelf. Dat
is de minimum-huur. Welk deel van de huur
daarboven u gecompenseerd krijgt via de
huurtoeslag, hangt af van uw inkomen en de
hoogte van de huur. Bij de huur gaat het om
de kale huur plus een aantal specifiek omschreven servicekosten: de schoonmaak- en
energiekosten van de gemeenschappelijke
ruimten, de kosten voor een huismeester en
de kosten voor dienst- en recreatieruimten.
Voor elk van deze vier posten kunt u maximaal € 12,- per maand bij uw huur optellen,
ook als u meer betaalt.
U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl. Op de
homepage gaat u naar Toeslagen, waar u
kunt inloggen op Mijn Toeslagen. Om hiervan
gebruik te kunnen maken, heeft u een DigiD
nodig. Daarmee kunt u zich op websites van
de overheid identificeren. Heeft u nog geen
DigiD, dan kunt u deze aanvragen op https://
digid.nl/aanvragen.
Huurtoeslag kunt u met terugwerkende
kracht aanvragen tot 1 september van het
volgende jaar. U kunt op de website van de
Belastingdienst een proefberekening doen
om snel te achterhalen of u eventueel in
aanmerking komt voor huurtoeslag. Daarvoor
gaat u op de homepage naar Toeslagen, en
dan naar ‘Hoeveel toeslag kan ik krijgen?’.

De huurovereenkomst
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Woningruil

Toestemming nodig
van verhuurders
Een specifieke vorm om een nieuwe huurwoning te vinden, is woningruil. U ruilt van
woning met een ander. U moet daarvoor
toestemming vragen aan uw verhuurder.
Dat doet u schriftelijk. Verhuurders, zeker
woningcorporaties, stellen voorwaarden
aan woningruil. Het is verstandig deze te
raadplegen als u een eventuele ruilwoning
heeft gevonden. Voldoen u en uw ruilpartner aan de voorwaarden, dan is de ruil zo
goed als rond. Wel moet u mogelijk nog een
huisvestingsvergunning aanvragen bij de
gemeente. Informeer daarom altijd, alvorens
u het huurcontract tekent, in uw nieuwe gemeente of u een vergunning nodig heeft en
zo ja, of u aan de eisen daarvoor voldoet.
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Nieuwe
huurovereenkomsten
Als beide verhuurders akkoord gaan met de
ruil, komen er bijna altijd nieuwe huurovereenkomsten. Daarbij kunt u te maken krijgen
met alle zaken die in dit boek zijn behandeld.
Specifiek aan woningruil is dat van beide
woningen de oude en nieuwe huurder
bekend zijn. Dat maakt het hele proces van
de oplevering en eventuele overname van
spullen waarschijnlijk een stuk eenvoudiger.
Maar let daarbij wel op. Mogelijk neemt u uw
nieuwe huurwoning over in de staat waarin
hij verkeert en daarmee neemt u ook de
verantwoordelijkheid over voor eventuele
gebreken of schade in de woning. Het is de
vraag of u dat wel wilt.
Los van de oplevering en overname van
spullen gelden alle zaken die in dit boek zijn
behandeld ook voor woningruil. U moet dus
toch gewoon de huur opzeggen, u kunt te
maken krijgen met een waarborgsom, mogelijk wil de nieuwe verhuurder een tijdelijk
huurcontract afsluiten (wat voor u reden kan

zijn de ruil af te blazen), misschien wordt
u geconfronteerd met servicekosten, etc.
U vindt over al deze en andere onderwerpen
voldoende informatie in dit boek.

En als de verhuurder
niet toestemt?
Mogelijk voldoet u niet aan de voorwaarden
voor woningruil. Dan kunt u naar de kantonrechter om de woningruil toch te laten
doorgaan en vaststellen. Dit heet juridisch
‘indeplaatsstelling’. U moet wel een ‘zwaarwichtig belang’ hebben bij de woningruil.
Dat is bijvoorbeeld het geval als u naar een
benedenwoning moet verhuizen omdat het
traplopen te zwaar wordt. Een ander voorbeeld is dat u elders in het land moet gaan
werken en uw gezinsleven er te sterk onder
lijdt als u niet verhuist.
Ook al heeft u een zwaarwichtig belang
bij ruil, dan nog kan de rechter uw verzoek
afwijzen. Dit is het geval als uw ruilpartner
onvoldoende duidelijk kan maken dat hij
de huur van uw woning (die u wilt verlaten)
kan betalen. Ook zal deze aan de rechter
de eventueel noodzakelijke huisvestingsvergunning moeten overleggen. Als de
rechter de ‘indeplaatsstelling’ toewijst en
de woningruil vaststelt, blijven de bestaande huurovereenkomsten gehandhaafd. Het
enige dat verandert, is dat de verhuurders
andere huurders hebben gekregen. U zet de
bestaande huurovereenkomst van de oude
huurder dus voort en treedt in zijn plaats. Wel
kan de rechter nadere voorwaarden stellen
aan de woningruil. Dat kan bijvoorbeeld zijn
dat de andere huurder een waarborgsom aan
de verhuurder moet betalen.

Woningruil
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Bijlagen

Huurovereenkomst
Voor zelfstandige woonruimte

Huurprijs en servicekosten

Ondergetekenden;
naam verhuurder

..............................................................................................................

Artikel 3

adres		

..............................................................................................................

1
Huurder betaalt voor het gebruik van de in artikel 1 genoemde woning aan verhuurder een huurprijs. Deze huurprijs bedraagt bij aanvang
van de huurovereenkomst 1 ..................................................................... per maand.

postcode

..............................................................................................................

plaats

..............................................................................................................

2
De huurprijs kan jaarlijks op de wettelijk voorgeschreven wijze
worden verhoogd.

		

en

Artikel 4

naam huurder(s)

..............................................................................................................

		

..............................................................................................................

adres		

..............................................................................................................

postcode

.............................................................................................................

plaats

.............................................................................................................

komen het volgende overeen:

Woonruimte
Artikel 1
1
Verhuurder verhuurt met ingang van ............. - ............. - ....................
(dag-maand-jaar) aan huurder de woning gelegen aan de/het

1
De huurovereenkomst omvat naast het gebruik van de in artikel
1 genoemde woning ook de volgende leveringen en diensten, die door
verhuurder worden verzorgd. Het maandelijks voorschotbedrag bedraagt 1 ..................................................................... per maand.
Het bedrag is als volgt samengesteld:
Gas						1 ...........................................
Elektriciteit				1 ...........................................
Water						1 ...........................................
Internet / televisie / telefoon			
1 ...........................................
Schoorsteenvegen				1 ...........................................
Glazenwassen				1 ...........................................
Schoonmaken gemeenschappelijke ruimten
1 ...........................................
1 ...........................................
..........................................................................................................
1 ...........................................
..........................................................................................................
1 ...........................................
..........................................................................................................
1 ...........................................
..........................................................................................................
1 ...........................................
..........................................................................................................
1 ...........................................
..........................................................................................................
(doorhalen wat niet van toepassing is, aanvullen waar nodig)

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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te

2
De woning is een zelfstandige woonruimte en dient als zodanig
te worden gebruikt. In de huur van de woning is mede begrepen het gebruik van de volgende ruimten: schuur/garage/carport/zolder/tuin/
dakterras/balkon/.............................................. /.............................................. /
.............................................. / .............................................. / .............................................. /
(doorhalen wat niet van toepassing is, aanvullen waar nodig)

2
Verhuurder verstrekt ieder jaar vóór 1 juli aan huurder een naar de
soort uitgesplitst overzicht van de in rekening gebrachte servicekosten
in het voorgaande kalenderjaar met vermelding van de wijze waarop
deze kosten zijn berekend.
3
Geeft het overzicht een tegoed aan, dan betaalt verhuurder dit
tegoed binnen één maand aan huurder terug. Tekorten worden door
huurder ook binnen één maand aangezuiverd, tenzij huurder het niet
eens is met de servicekostenafrekening en dit schriftelijk aan verhuurder
kenbaar maakt.

Het bouwjaar van de woning is .................................

Artikel 5

Artikel 2

Huurder voldoet de huurprijs en het voorschot op de servicekosten,
in totaal 1 ............................................. iedere maand voor de vijfde van de
maand door middel van overmaking naar IBAN: .............................................
.................................................................................................. ten name van .................................

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

.......................................................................................................................................................................

Tijdsduur

mc01q217

Huurprijswijzigingen en geschillen
als de huurovereenkomst betrekking
heeft op zelfstandige woonruimte met
een geliberaliseerde huurprijs

2
Als de huurder ingrijpende veranderingen in of aan de woning
wil aanbrengen, vraagt hij vóóraf toestemming aan de verhuurder. De
verhuurder brengt voor de behandeling van deze verzoeken geen kosten
in rekening.

Artikel 6

3
De verhuurder geeft toestemming wanneer de voorgenomen verandering de verhuurbaarheid van de woning niet schaadt, dan wel niet
leidt tot een waardedaling van de woning. Bovendien geeft de verhuurder toestemming als de voorgenomen veranderingen noodzakelijk zijn
voor een doelmatig gebruik van de woning of het woongenot verhogen.

1
Indexeringsclausule Als deze huurovereenkomst betrekking
heeft op een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs spreken verhuurder en huurder af dat de huurprijs voor het eerst
per ............. - ............. - .................... en daarna ieder jaar wordt aangepast. De
jaarlijkse huurprijswijziging is gebaseerd op de Consumentenprijsindex voor alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het cbs en
is het inflatiepercentage van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar
van de huurverhoging.
2
Een voorstel tot jaarlijkse huurprijswijziging moet ten minste
twee maanden voor de voorgestelde datum van ingang van de wijziging
schriftelijk worden gedaan en dient te vermelden:
a) de geldende huurprijs;
b) het percentage waarmee de huurprijs wordt gewijzigd;
c) de voorgestelde huurprijs;
d) de voorgestelde datum van ingang van de voorgestelde huurprijs.
Als deze huurovereenkomst betrekking heeft op een zelfstandige
3
woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs spreken verhuurder en
huurder af om geschillen, waaromtrent de huurcommissie bevoegd
zou zijn uitspraak te doen indien artikel 3 Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte (Uhw) daaraan niet in de weg zou staan, voor advies aan
de huurcommissie voor te leggen. Het door de huurcommissie te geven
advies geldt tussen huurder en verhuurder als bindend advies.

Oplevering bij aanvang van de huur

4
De verhuurder kan aan zijn toestemming niet de voorwaarde verbinden dat de veranderingen bij verhuizing van de huurder ongedaan
worden gemaakt.
5
De huurder herstelt de gebreken aan de door hem aangebrachte
veranderingen.
6
De verhuurder kan aan zijn toestemming een beperkt aantal voorwaarden verbinden, die betrekking hebben op:
• het voorkomen van schade aan de constructie van de woning of het
gebouw;
• (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;
• aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;
• verzekering, belasting en aansprakelijkheid.
7
Huurder en verhuurder spreken voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk af of een vergoeding wordt verstrekt en hoe die op
grond van een vergoedingsregeling wordt berekend.
8
Door de huurder op eigen kosten aangebrachte veranderingen
leiden niet tot een verhoging van de huurprijs.

Artikel 9
Artikel 7
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1
Verhuurder en huurder stellen samen bij aanvang van de huurovereenkomst een opnamestaat vast. Deze opnamestaat omvat een
nauwkeurige omschrijving van de staat van de woning en de daarin
aanwezige inventaris. Verhuurder en huurder ontvangen beiden een van
de betreffende datum voorzien en door beiden ondertekend exemplaar
van de opnamestaat. De opnamestaat maakt onderdeel uit van deze
overeenkomst.
2
Huurder heeft het recht tot vier weken na het opmaken van de
opnamestaat bij aangetekend schrijven in aanvulling daarop gebreken
aan de verhuurder te melden.
3
Verhuurder is verplicht alle ingevolge lid 1 en 2 geconstateerde
gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Wijzigingen aan de woning
tijdens de huurperiode

De verhuurder mag niet zonder schriftelijke toestemming van de huurder wijzigingen in en aan de woning aanbrengen. Huurder is slechts
gehouden deze toestemming aan verhuurder te geven indien dit gelet op
de zwaarwegende belangen aan de zijde van de verhuurder in redelijkheid van huurder gevergd kan worden.

Oplevering van de woning bij einde van de huur
Artikel 10
1
Zo spoedig mogelijk na huuropzegging zal de woning op initiatief
van verhuurder door de huurder en verhuurder samen worden gecontroleerd. De staat waarin de woning verkeert zal worden vastgelegd in een
schriftelijk rapport. Verhuurder en huurder ontvangen beiden hiervan
een van de betreffende datum voorzien en door partijen ondertekend
exemplaar. Het rapport omschrijft de voor rekening van huurder komende herstelwerkzaamheden. Geen andere herstelwerkzaamheden
dan in het rapport omschreven kunnen door verhuurder in rekening
worden gebracht, tenzij de herstelwerkzaamheden pas noodzakelijk
zijn geworden nadat het rapport is opgemaakt.

Artikel 8
1
De huurder is volledig vrij in het aanbrengen van veranderingen
en toevoegingen in en aan de woning die zonder noemenswaardige
kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.

2
Huurder zal de woning schoon en in een vergelijkbare staat van
onderhoud (normale slijtage uitgezonderd) opleveren als de staat van
onderhoud bij aanvang van de huurovereenkomst. Toegestane wijzigingen in en aan de woning hoeft huurder niet ongedaan te maken.

3
Voor zover bij aanvang van de huur geen opnamestaat als bedoeld
in lid 1 van artikel 7 is opgemaakt, zal verhuurder, indien daarover een
geschil bestaat, moeten bewijzen dat de woning bij aanvang van de
huurovereenkomst in een betere staat verkeerde dan bij einde van de
huur.
4
Huurder krijgt nadat het in het eerste lid bedoelde rapport is
opgemaakt tot het einde van de huurperiode de tijd de voor zijn rekening komende herstelwerkzaamheden alsnog te (laten) verrichten. Is
het tijdvak tussen het moment dat het rapport is opgemaakt en het
moment dat de huurovereenkomst eindigt korter dan twee weken, dan
krijgt huurder toch tot twee weken nadat het rapport is opgemaakt de
tijd om de hiervoor gestelde herstelwerkzaamheden alsnog te (laten)
verrichten, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
5
Daarna houdt verhuurder een eindinspectie waarvoor huurder
tijdig wordt uitgenodigd om vast te stellen of huurder aan zijn opleveringsverplichting heeft voldaan. Van deze eindinspectie wordt ook een
rapport opgemaakt. Zonodig krijgt de huurder na de eindinspectie nog
twee werkdagen de gelegenheid tot het herstel van bij de eindinspectie
geconstateerde gebreken, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd
te zijn.

Overige verplichtingen verhuurder
Artikel 11
Verhuurder is verplicht de woning bij aanvang van de huur aan huurder ter beschikking te stellen en huurder de sleutels van de woning te
overhandigen.

Artikel 12
Verhuurder verschaft huurder het rustig genot van de woning en respecteert de privacy van huurder.

Artikel 13
Verhuurder zal tijdens de huurperiode alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woning verrichten, voor zover deze niet ten
laste van huurder komen.

2
Huurder verricht de onderhoudswerkzaamheden die voor zijn
rekening komen. Voor rekening van huurder zijn:
a) het witten, sauzen, behangen en schilderen binnen de woning;
b) het vervangen van gebroken ruiten;
c) het verrichten van kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars en contactdozen, deurbel en dergelijke;
d) het schoonhouden en ontstoppen van closetten, wastafels, gootstenen, douches, putten en goten, voorzover deze bereikbaar zijn voor
de huurder;
e) het onderhoud van waterkranen en het treffen van voorzieningen
aan de waterleidingen ter voorkoming van bevriezing;
f) het onderhoud van de tuin die bij de woning hoort;
g) het jaarlijks vegen van de schoorsteen, voorzover deze bereikbaar
is voor de huurder.
Deze werkzaamheden komen echter niet voor rekening van huurder wanneer deze het gevolg zijn van handelen of nalaten van verhuurder.

Einde van de huurovereenkomst
Artikel 17
1
Opzegging van de overeenkomst gebeurt door middel van een
aangetekende brief of deurwaardersexploot.
2
Huurder kan de overeenkomst tegen elke dag van de maand opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
Door opzegging door huurder wordt de huurovereenkomst beëindigd.
3
Verhuurder kan de overeenkomst opzeggen tegen de eerste van de
maand. Verhuurder neemt daarbij een opzegtermijn van drie maanden
in acht. Deze termijn wordt voor ieder jaar dat de huurovereenkomst
heeft geduurd met een maand verlengd tot maximaal zes maanden.
Verhuurder geeft schriftelijk de gronden aan die tot de opzegging hebben geleid.
4
De overeenkomst wordt door opzegging door verhuurder niet
beëindigd, tenzij huurder binnen zes weken schriftelijk verklaart in te
stemmen met huurbeëindiging. Na huuropzegging door verhuurder
kan de rechter op vordering van verhuurder de datum bepalen waarop
de overeenkomst zal eindigen.

Artikel 14
5
Verhuurder en huurder kunnen tijdens de huurperiode de overeenkomst op een door hen te bepalen datum met wederzijds goedvinden
beëindigen.

Overige verplichtingen huurder

Slotbepaling

Artikel 15

Artikel 18

Huurder moet de woning als een goed huurder gebruiken. Huurder is
verplicht de woning zelf te bewonen en is gehouden de woning behoorlijk en conform de overeengekomen bestemming te bewonen. Huurder
zal niet zonder toestemming van verhuurder de gehele woning onderverhuren, wederverhuren of in gebruik afstaan. Huurder mag geen
hinder en overlast aan omwonenden veroorzaken.

Verhuurder en huurder ontvangen ieder een exemplaar van deze overeenkomst.
Aldus in .......................... voud opgemaakt te .......................................................................
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Verhuurder zal tijdens de huurperiode alle gebreken opheffen zodra
deze gemeld zijn. Verhuurder is aansprakelijk voor de schade die uit
deze gebreken voortvloeit.

.......................................................................................................................................................................

op ............................ - ............................ - .............................................. (dag-maand-jaar)

Artikel 16
1
Huurder is gehouden kenbare onderhoudsgebreken die voor rekening van verhuurder komen direct aan verhuurder te melden. Huurder
is verplicht dringende werkzaamheden die voor rekening van verhuurder
zijn, te gedogen.

Handtekening verhuurder: 		

Handtekening huurder:

Toelichting
Algemeen De huurovereenkomst kan worden aangegaan met één of
meerdere huurders. Indien er meerdere huurders zijn hebben zij ieder een
zelfstandig huurrecht, waarbij geldt dat zij ieder hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de nakoming van alle verplichtingen. De verhuurder kan iedere
huurder afzonderlijk aanspreken voor bijvoorbeeld een huurachterstand
ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
Artikel 1 Onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan een woning die
een eigen voordeur heeft en is voorzien van een keuken, toilet en wasruimte. Kortom een woning waarin men kan verblijven zonder afhankelijk te
zijn van essentiële voorzieningen buiten de woning.
Artikel 2 In principe worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd
gesloten. Slechts in bepaalde uitzonderlijke situaties is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldig.
Artikel 3 Lid 1 en 2. Hier moet de kale huurprijs vermeld worden. De
huurprijs kan jaarlijks worden gewijzigd. De regels die hierbij gelden staan
in de wet. De redelijkheid van de huurprijs en van de huurverhoging kunnen meestal worden berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel.
Bij een geschil over de huurprijs kunnen huurders en verhuurders zich in
bepaalde gevallen tot de huurcommissie wenden.
Artikel 4 Hier wordt een opsomming gegeven van de bijkomende leveringen en diensten. Als er geen service is overeengekomen, kan dit
artikel worden geschrapt. Het bedrag dat de huurder maandelijks voor
de afgesproken leveringen en diensten betaalt is een voorschotbedrag.
Jaarlijks moet de verhuurder een gespecificeerde afrekening verstrekken.
Bij geschillen over de afrekening kunnen huurder en verhuurder zich tot
de huurcommissie wenden. De verhuurder mag het voorschotbedrag alleen verhogen als hij een servicekostenafrekening heeft verstrekt (en deze
verhoging noodzakelijk blijkt).
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Artikel 6 Als de huurovereenkomst betrekking heeft op zelfstandige
woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs, dan is de huurprijsbescherming niet in zijn geheel van toepassing. Allereerst is uw woning
geliberaliseerd als u op of na 1 juli 1994 een woning bent gaan huren met
een huurprijs die boven de op dat moment geldende huurtoeslaggrens
ligt. Daarnaast is uw woning geliberaliseerd als u huurder bent van een
nieuwbouwwoning die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met
een overeengekomen huurprijs boven de huurtoeslaggrens van het betreffende jaar. Bij geliberaliseerde woningen kunnen verhuurder en huurder
zelf afspraken maken over het percentage van de jaarlijkse huuraanpas
sing. Daarom is in deze huurovereenkomst een regeling opgenomen
met betrekking tot deze jaarlijkse huuraanpassingen. Geschillen over de
huurprijs en de servicekosten (zowel over de afrekening als over het voorschot) kunnen voor advies voorgelegd worden aan de huurcommissie.
De huurcommissie treedt hier op als bindend adviseur.

Artikel 7 De opnamestaat (zie bijlage) moet goed worden ingevuld en
zowel door de huurder als de verhuurder worden ondertekend. Let hierbij
op o.a. scheuren in de muren, toilet of wastafel, lekkages, klemmende ra
men en deuren, het functioneren van de installaties, hang- en sluitwerk,
maar ook op ontbrekende zaken zoals spiegels, radiatorknoppen e.d.
Artikel 8 en 9 In artikel 8 is bepaald dat de verhuurder wijzigingen moet
accepteren, die zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Voor ingrijpende wijzigingen is toestemming vereist. Door
de huurder aangebrachte veranderingen kunnen niet leiden tot een hogere
huurprijs.
Verhuurder en huurder kunnen afspraken maken over een vergoeding
voor de door de huurder betaalde veranderingen bij zijn verhuizing. De
verhuurder heeft voor het aanbrengen van veranderingen in de woning
de toestemming van de huurder nodig.
Artikel 11-14 De verhuurder moet, op verlangen van de huurder, gebreken verhelpen. Hier gaat het bijvoorbeeld om stankoverlast door kapotte
riolering of vochtoverlast die samenhangt met de bouwconstructie van
de woning, burenoverlast of ongedierte. De schade die bij deze gebreken
ontstaat komt voor rekening van de verhuurder. Bijvoorbeeld de schade
aan behang door vochtoverlast. Ook moet de verhuurder al de noodzake
lijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden verrichten voorzover deze
niet ten laste van de huurder komen.
Artikel 15 Hier is o.a. bepaald dat de huurder de woning zelf moet bewonen. De huurder mag de woning niet in zijn geheel onderverhuren of aan
derden in gebruik geven. Wel mag de huurder, als hij ook zelf in de woning
woont, een kamer verhuren zonder toestemming van de verhuurder.
Artikel 16 Alle onderhoud dat niet ingevolge artikel 16 voor rekening komt
van de huurder is voor rekening van de verhuurder. Voor de huurder is
het belangrijk precies te weten welk onderhoud voor zijn rekening komt.
Alleen de onderhoudswerkzaamheden die in dit artikel staan opgesomd
zijn voor rekening van de huurder. Het mag hier uitsluitend gaan om onderhoudswerkzaamheden die genoemd zijn in het Besluit kleine herstellingen.
Artikel 17 Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt betekent dit
niet dat de huurder de woning ook moet verlaten. Altijd zal de rechter
hierover een uitspraak moeten doen. Slechts in bepaalde gevallen zal de
rechter tot beëindiging van de huurovereenkomst besluiten.

De Woonbond heeft veel zorg besteed aan de samenstelling van dit modelcontract. Bij het
gebruik van het modelcontract dient u zich te realiseren dat de inhoud ervan afhankelijk
is van de bedoelingen en wensen van de contractpartijen. De Woonbond kan daarbij
desgewenst advies verlenen.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Woonbond, Postbus 3389, 1001 AD Amsterdam
020-551 77 00 • www.woonbond.nl

Bijlage 2
Vormen van tijdelijk huren

Zelfstandige woningen
maximaal twee jaar

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

In dit contract maken verhuurder en huurder
een afspraak over de lengte van de huurperiode. De tijdelijke huur mag maximaal
twee jaar duren. Woningcorporaties mogen
dit contract bij sociale huurwoningen alleen
aanbieden in de volgende gevallen:  
–– de huurder werkt of studeert tijdelijk
in een andere plaats, of in Nederland;
–– de huurder moet zijn woning verlaten
vanwege renovatie of sloop en heeft
tijdelijk andere woonruimte nodig;
–– de huurder krijgt noodopvang;
–– de huurder heeft een tweede- of
laatste-kanshuurovereenkomst;
–– de huurder heeft een tijdelijke
huurovereenkomst in combinatie
met woonbegeleiding.
Andere verhuurders mogen dit contract altijd
toepassen. Huurt u een woning in de geliberaliseerde sector en doet u dit bij een commerciële of particuliere verhuurder, dan loopt
u dus kans om hiermee te maken te krijgen.
De duur van het tijdelijk huurcontract is dus
maximaal twee jaar, maar kan ook korter zijn.
Het contract eindigt op de einddatum die in
het huurcontract staat. Tussen één en drie
maanden voor deze datum moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren over
het einde van de huurperiode. Gebeurt dat
niet binnen deze termijn, dan ontstaat vanzelf een huurcontract voor onbepaalde tijd.
De verhuurder kan een tijdelijk huurcontract
niet tussentijds opzeggen; de huurder kan dat
wel met een opzegtermijn van één maand.
Tijdens de looptijd van het contract geniet u
huurprijsbescherming. Het Woningwaarderingsstelsel bepaalt de maximale aanvangshuur en u kunt deze door de Huurcommissie
laten toetsen. U kunt dat doen tot uiterlijk zes

maanden na afloop van het tijdelijk contract.
Eerder klagen heeft natuurlijk als nadeel dat
de verhuurder u dan lastig vindt en u geen
aansluitend huurcontract voor onbepaalde
tijd zal aanbieden. Vandaar deze mogelijkheid om nog achteraf in actie te komen tegen
een mogelijk te hoge huurprijs.
Belangrijk bij deze vorm van een tijdelijk
huurcontract is dat u uw inschrijfduur als
woningzoekende niet kwijtraakt.

Onbepaalde tijd met
minimum-huurperiode
Een verhuurder kan de woning aanbieden
voor onbepaalde tijd, maar wel met een
minimum-huurperiode aan het begin van de
huur. Dat doen verhuurders om huurderswisselingen zo veel mogelijk te voorkomen. De
minimum-periode is doorgaans een jaar, maar
het kan ook langer of korter zijn. Gedurende
deze periode mogen de verhuurder en uzelf
de huur niet opzeggen. Dat staat dan meestal
in het huurcontract. Als de minimum-periode
is verstreken, verandert het huurcontract
in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
De verhuurder mag de huur alleen onder
strikte voorwaarden opzeggen.
Een bepaling in het huurcontract dat u als
huurder akkoord gaat met beëindiging van
de huur na bijvoorbeeld een jaar, is niet
rechtsgeldig. De verhuurder kan u daar niet
aan houden. Alleen als u daarvoor tijdens
de huurperiode, dus na het afsluiten van de
huurovereenkomst, een aparte overeenkomst
afsluit (de ‘beëindigingsovereenkomst’), zult
u wel na het verstrijken van de afgesproken
termijn moeten vertrekken.

Tussenhuur
In tijdelijke huurcontracten voor ‘tussenhuur’
moet duidelijk de reden van de tussenhuur
vermeld staan en de einddatum hiervan.
Dit kan bijvoorbeeld een jaar zijn, maar ook
korter of langer. Er is sprake van tussenhuur
in de volgende twee gevallen:
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–– de woningeigenaar heeft de woning
een tijd niet nodig (door bijvoorbeeld
een tijdelijke baan in het buitenland),
maar wil er daarna zelf gaan wonen.
Dit heet ook wel een huurcontract
met een ‘diplomatenclausule’;
–– de eigenlijke huurder vertrekt voor een
tijd om bijvoorbeeld een wereldreis te
maken. De verhuurder kan gedurende
deze tijd de woning tijdelijk aan iemand
anders verhuren. Deze moet vertrekken
zodra de hoofdhuurder terugkeert.
Verhuurder en tussenhuurder kunnen het
contract bij de einddatum verlengen met
een nieuw contract voor tussenhuur. Voor de
opzegging van de huurovereenkomst moet
de verhuurder de wettelijke opzegtermijn
van minstens drie maanden in acht nemen.
Verhuurder en (tussen)huurder kunnen in
principe niet tussentijds opzeggen.
De (tussen)huurder heeft huurprijsbescherming: de hoogte van de huur kan worden
getoetst aan het Woningwaarderingsstelsel
en voor de jaarlijkse huurverhoging geldt
het door de minister gestelde wettelijke
maximum.
Op de website van de Woonbond vindt u een
modelcontract waarmee huurder en verhuurder de tussenhuur volgens de wettelijke
regels kunnen afspreken.

Tijdelijk huren op grond
van Leegstandwet

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Bij een tijdelijke huurovereenkomst op basis
van de Leegstandwet wordt de huurwoning
op termijn gesloopt, ingrijpend gerenoveerd
of verkocht. De verhuurder heeft hiervoor
een vergunning nodig van de gemeente.
Controleer of dit het geval is. De gemeente
geeft de vergunning af voor een bepaalde
termijn en die moet ook duidelijk vermeld
staan in het huurcontract. Staan vergunning
en termijn in het huurcontract, dan is uw
bescherming beperkt. Voor alle huurovereenkomsten op grond van de Leegstandwet geldt
een minimale huurperiode van zes maanden.
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Om tussentijds te kunnen opzeggen, geldt
voor de huurder een opzegtermijn van
maximaal een maand en voor de verhuurder
van drie maanden.
Laat de verhuurder toe dat u blijft zitten,
terwijl de periode van de vergunning is
afgelopen, en accepteert hij ook de doorgaande huurbetaling, dan ontstaat een
normale huurovereenkomst met volledige
huur(prijs)bescherming. Maar zoals gezegd
is deze bescherming onder de Leegstandwet
zelf beperkt. Het maakt daarbij wel verschil
uit wat er precies met uw woning gebeurt.
–– Bij een woning die op termijn wordt
gesloopt of ingrijpend gerenoveerd
stelt de gemeente de maximale
huurprijs vast op grond van het
Woningwaarderingsstelsel. De verhuurder
mag de woning uiteraard voor een
lagere prijs verhuren, maar niet voor een
hogere. De vergunning kan tot maximaal
vijf of zeven jaar worden verlengd.
–– Bij tijdelijke woonruimte in een
voormalig(e) kantoor, verzorgingshuis
of school geldt de vergunning voor
verhuur op grond van de Leegstandwet
voor maximaal tien jaar.
–– Bij een particuliere koopwoning verstrekt
de gemeente een vergunning voor vijf
jaar. Verlengen is niet mogelijk. Anders
dan bij een sloop- of renovatiewoning
is er geen huurprijsbescherming.

Tijdelijk huren voor
een groot huishouden
Dit huurcontract is mogelijk bij huishoudens
van minimaal acht personen. De verhuurder
kan het contract opzeggen op het moment
dat het huishouden nog maar uit vijf personen of minder bestaat. De bedoeling is om
zo de woning weer vrij te maken voor een
ander groot huishouden. De verhuurder mag
de huurder jaarlijks vragen om een kopie van
de gegevens uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (brp). De huurder moet deze
kopie vervolgens binnen drie maanden leveren. De verhuurder kan het contract opzeggen

als uit de brp blijkt dat het huishouden nog
maar uit vijf personen bestaat (of minder) of
als de huurder niet ingaat op het verzoek een
kopie te verstrekken. De opzegtermijn voor
de verhuurder bedraagt vervolgens minimaal
drie en maximaal zes maanden.

Jongerencontract
Voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar kan
een tijdelijk huurcontract gelden van vijf
jaar. Dit kan eenmalig worden verlengd met
hoogstens twee jaar. Het jongerencontract
mag alleen worden toegepast bij woningen
die specifiek zijn bestemd voor jongeren,
of dat nu studenten, promovendi of andere
jongeren zijn. Aan het eind van de huurperiode moet de verhuurder de huur opzeggen
volgens de wettelijke opzegtermijn van
minimaal drie maanden. Doet hij dat niet,
dan wordt het automatisch een huurcontract
voor onbepaalde tijd. Bij het aangaan van het
jongerencontract blijft de inschrijfduur als
woningzoekende in stand.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Tijdelijk huren van
onzelfstandige woonruimte
Ook als u een onzelfstandige woonruimte
gaat huren en de keuken, de badkamer en/of
het toilet gaat delen met uw medebewoners,
kunt u te maken krijgen met een tijdelijk
huurcontract. De maximum-huurperiode
van dit contract is vijf jaar, maar het kan ook
korter zijn. Dit moet duidelijk vermeld staan
in het contract. Tussen één en drie maanden
voor de einddatum van het contract moet de
verhuurder schriftelijk informeren over het
einde van de huurperiode. Gebeurt dat niet,
dan ontstaat vanzelf een huurcontract voor
onbepaalde tijd.
U kunt dit tijdelijke contract zelf tussentijds
opzeggen, met een opzegtermijn van een
maand. De verhuurder kan dit niet. Verder
houdt u met dit contract de inschrijfduur als
woningzoekende.

Campuscontract
Een campuscontract is bedoeld voor studenten en promovendi die in studentenkamers
of -woningen wonen. Zij moeten bij zo’n
contract de kamer of woning verlaten binnen
een half jaar na afronding van de studie of
promotie. Zolang het niet zo ver is, hebben
ze volledige huur(prijs)bescherming.
De verhuurder kan het campuscontract
opzeggen met een opzegtermijn van drie
maanden, zodra de student of promovendi
de studie of promotie heeft afgerond. De
verhuurder mag daarvoor jaarlijks controleren of de student nog staat ingeschreven
bij de onderwijsinstelling of controleren of
de promovendus nog steeds bezig is met de
voorbereiding op de promotie. Hij mag de
huurder vragen om een bewijs van inschrijving of een verklaring van de onderwijs
instelling te overhandigen. De huurder heeft
drie maanden de tijd om hiervoor te zorgen.
Laat hij dit na, dan is dat voor de verhuurder
een reden om het campuscontract te kunnen
opzeggen.
In het campuscontract moet duidelijk staan
dat de woonruimte is bedoeld voor studenten of promovendi en dat deze na afloop van
het contract opnieuw aan deze doelgroep
wordt verhuurd.

Huren bij een hospita
Als u een onzelfstandige woonruimte huurt
in dezelfde woning waar ook de verhuurder
woont, geldt er een proefperiode van negen
maanden. Onzelfstandig wil in dit geval
zeggen dat u één of meer van de essentiële
voorzieningen (keuken, badkamer, toilet)
deelt met uw hospes of hospita. Deze kan
gedurende de eerste negen maanden de
huur zonder opgave van reden opzeggen,
bijvoorbeeld omdat het niet klikt. Hij moet
dan wel de opzegtermijn van drie maanden
hanteren. Wordt de huur niet opgezegd
binnen de eerste negen maanden, dan wordt
het huurcontract vanzelf een huurcontract
voor onbepaalde tijd en geniet u volledige
huurbescherming.
Bijlagen
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Bijlage 3

Opnamestaat
Opnamestaat van de woning gelegen aan:
adres

naam huurder

woonplaats

datum einde huur

naam verhuurder

Begin van de huur

Einde van de huur

Begin van de huur

Einde van de huur

staat
onderhoud

staat
onderhoud

staat
onderhoud

staat
onderhoud

herstel op
kosten van

Woonkamer
plafond
wanden
vloer
schoorsteen
deuren
ramen
vensterbank
kasten
gas/elektra
inventaris, t.w.:

herstel op
kosten van

herstel op
kosten van

Keuken
plafond
wanden
vloer
schoorsteen
deuren
ramen
vensterbank
tegelwerk
aanrecht
kranen
kasten/kastjes
afvoer
boiler/geiser
gas/elektra
inventaris, t.w.:

algemeen
bijzonderheden
Slaapkamers
plafonds
wanden
vloeren
deuren
ramen
vensterbanken
kasten
gas/elektra
wastafels
spiegels
inventaris, t.w.:
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herstel op
kosten van

algemeen
bijzonderheden
Douche/badruimte
plafond
wanden
vloer
deuren
ramen
vensterbank
tegelwerk
douche
bad
kranen
afvoer
boiler/geiser
toilet/lavet/bidet
wastafel
spiegel
gas/elektra
inventaris, t.w.:
▼

algemeen
bijzonderheden

Opnamestaat
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Begin van de huur

Einde van de huur

Begin van de huur

Einde van de huur

staat
onderhoud

staat
onderhoud

staat
onderhoud

staat
onderhoud

herstel op
kosten van

Toiletten
plafonds
wanden
vloeren
deuren
potten
spoeling
fonteinen
inventaris, t.w.:

algemeen
bijzonderheden
Diverse ruimten
hal
gang
overloop
trappen
balkon
berging
zolder
garage
tuin
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herstel op
kosten van

herstel op
kosten van

Diverse voorzieningen
cv-installatie:
• radiatoren
• thermostaten
• cv-ketel
• warmtemeters
• vulslangset
• expansievat
sleutels:
• deuren
• kasten
bel
voordeur
wasmachineaansluiting
en afvoer
kabelaansluiting
telefoonaansluiting
huistelefoon
schilderwerk
brievenbus
meterkast
buitenkraan
overige, t.w.:

algemeen
bijzonderheden

Datum opname bij begin huur:

herstel op
kosten van

-

-

Datum opname bij einde huur:

handtekening huurder:

handtekening huurder:

handtekening verhuurder:

handtekening verhuurder:

-

-
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Colofon

Verhuizen voor huurders
Alles wat u moet weten als u verhuist
uit en/of naar een huurwoning
Eerste druk, september 2018

Samenstelling

Consulenten
Gratis ondersteuning, activiteiten en symposia
vanuit drie regiokantoren, voor lidorganisaties
van de Woonbond.

John Cüsters

Huurderslijn

Eindredactie

Telefonisch advies. Uitsluitend voor persoonlijke
leden en bestuursleden van lidorganisaties. 

Kees de Jong
Mark Ubbink

• 020 - 551 77 55 / ma - do: 10.00 - 13.00;
di: 18.30 - 20.00

Productie

Energie besparen

René Jongeneelen

Foto’s

Hulp voor huurders(organisaties) die werk
willen maken van energiebesparing in hun
woning of straat.

Getty Images

• www.woonbond.nl/energie-besparen

Drukwerk & afwerking

WKA

Senefelder Misset Doetinchem

De dienstverlening bij het lidmaatschap is niet
onbeperkt. Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) biedt betaalde dienstverlening
voor huurdersorganisaties via adviseurs,
opleiders/trainers en onderzoekers. Woonbondleden krijgen korting. Ook overheden, verhuurders
en anderen kunnen bij het wka terecht.

Uitgever
Woonbond
Postbus 3389
1001 AD Amsterdam
020 - 551 77 00
www.woonbond.nl

• www.wka-centrum.nl

Aanvullingen / opmerkingen

Tijdschriften

redactie@woonbond.nl

Huurpeil is het vakblad voor de huursector.
Viermaal per jaar. Gratis voor lidorganisaties.
Huurwijzer is een laagdrempelig magazine voor
huurders en bewonerscommissies. Viermaal
per jaar. Gratis voor leden/lidorganisaties.

ISBN / EAN
978-90-6965-122-4
(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De Woonbond is de landelijke belangenorganisatie voor huurders(organisaties) en woningzoekenden. Ruim 1,6 miljoen leden zijn aangesloten
via lokale huurders- en bewonersorganisaties.
Zo’n 8000 huurders zijn persoonlijk lid.

NUR
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Publicaties

© 2018 Woonbond

Woonbondpublicaties over een breed scala aan
onderwerpen kunt u bestellen in onze webwinkel.
Leden krijgen korting.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
printouts, kopieën, of op welke andere manier
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

• www.woonbond.nl/webwinkel

Nieuwsbrieven
Iedereen kan zich gratis aanmelden voor een
e-mailabonnement op diverse nieuwsbrieven.
Leden hebben meer keuze.
• www.woonbond.nl/nieuwsbrieven
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