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Huurovereenkomst en algemene bepalingen 
 

 

Algemeen 

In de huurovereenkomst en bijbehorende voorwaarden staan alle rechten en plichten die 

u als huurder heeft. In de huurovereenkomst is belangrijke informatie vastgelegd, zoals 

de ingangsdatum van de huur en de uiterste betaaldatum van de huur. 

 

Namens de eigenaar van de woning heeft vb&t de plicht de woning ter beschikking te 

stellen en de woning te onderhouden volgens de wettelijke normen. U heeft de plicht om 

goed voor de woning en de directe woonomgeving te zorgen, de woning zelf te bewonen 

en de huur tijdig te betalen. 

 

Door de huurovereenkomst te ondertekenen, zijn beide partijen verplicht om vanaf de 

ingangsdatum de gemaakte afspraken na te komen. Het betekent ook dat u akkoord bent 

gegaan met de algemene voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen. Lees deze 

voorwaarden daarom goed door, dan weet u precies wat we van elkaar mogen 

verwachten en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. 

 

Voor het gebruik van uw woning betaalt u elke maand huur. In het huurcontract staat 

welke huurprijs met u is afgesproken. Deze huurprijs bestaat uit twee delen: de kale 

huur en de servicekosten. De huren worden jaarlijks verhoogd, meestal per 1 juli.  

 

 

Opzegging huurovereenkomst 

U moet uw huurovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen. De wettelijke opzegtermijn is 

minimaal één maand (in sommige gevallen kan dit meer zijn). In verband met de te 

volgen procedure en in te plannen inspecties adviseren wij om een langere termijn 

(bijvoorbeeld 6 weken) aan te houden. Opzeggen kan alleen per de eerste van de 

maand. 

 

Met het formulier Opzegging huurovereenkomst kunt u de huurovereenkomst opzeggen. 

Let erop dat het formulier ook door de medehuurder(s) wordt ondertekend. Om er zeker 

van te zijn dat de opzegging ons bereikt, kunt u het formulier aangetekend versturen. U 

ontvangt dan een bewijs van verzending. Beëindigen van de huur kan ook per zelf 

opgestelde brief. U dient het formulier of de door u zelf opgestelde brief t.a.v. de 

contractadministratie te versturen. 

 

 

Wijzigingen huurovereenkomst  

 

Inwoning 

Een huurder kan een verzoek doen om (in veel gevallen tijdelijk) iemand bij zich in huis 

te mogen laten wonen. Als dit verzoek tot inwoning wordt toegestaan betekent dit dat er 

bij de huurder een extra persoon in de woning komt wonen, zonder dat deze op het 

huurcontract wordt bijgeschreven. Deze extra persoon hoeft geen familiale of relationele 

band te hebben met de huurder. Met andere woorden: iedereen kan een verzoek doen 

tot inwoning. vb&t beoordeelt of er toestemming wordt gegeven voor de inwoning. 

Daarbij wordt met name gekeken naar het verhuurde pand en de woonsituatie.  

 

De inwoner heeft, omdat deze niet wordt bijgeschreven op het huurcontract, niet de 

rechten die een huurder heeft, zoals bijvoorbeeld huurbescherming. De inwoner kan ook 

op een later tijdstip geen aanspraak maken op medehuurderschap. 
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U kunt een verzoek voor toestemming tot inwoning indienen met formulier 

Samenwonen/Inwoning. Op het aanvraagformulier staat ook vermeld welke documenten 

u moet meesturen. 

 

Samenwoning 

Bent u huurder en uw partner wil met u gaan samenwonen? Dan kunt u hiervoor een 

‘verzoek tot samenwoning’ doen. De samenwoner wordt niet bijgeschreven op het 

huurcontract en krijgt ook niet dezelfde rechten als de huurder. Na 2 jaar van 

samenwoning kan de samenwoner wel een verzoek doen om dezelfde rechten te krijgen 

als de huurder. Zie hiervoor het onderdeel ‘Medehuurderschap’.  

Medehuurderschap 

Als de huurovereenkomst op uw naam staat, bent u de hoofdhuurder. Bent u getrouwd of 

heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is uw partner automatisch medehuurder. Wij 

verzoeken u wel om vb&t, afdeling verhuur, hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij in 

onze administratie de juiste gegevens hebben. Hoofdhuurder en medehuurder zijn beiden 
aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen in de huurovereenkomst.  

U kunt medehuurderschap schriftelijk aanvragen. Hiervoor dient wel aan de volgende 

voorwaarden te zijn voldaan: 

- De samenwoner heeft gedurende tenminste 2 jaar zijn/haar hoofdverblijf in de 

gehuurde woning.  

- De samenwoner voert met de huurder een duurzame gemeenschappelijke 

huishouding.  

- De samenwoner moet -gelet op zijn financiële situatie- voldoen aan de 
huurvoorwaarden. 

Is aan deze punten voldaan kan het medehuurderschap worden aangevraagd door 

middel van het formulier medehuurderschap. Op het aanvraagformulier staat vermeld 

welke documenten u moet meesturen. Vul het aanvraagformulier in en stuur het met alle 
noodzakelijke documenten naar vb&t, afdeling verhuur. 

Overlijden 

Wanneer de hoofdhuurder overlijdt, zet de medehuurder de huurovereenkomst 

automatisch voort, indien er sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap. De 

medehuurder hoeft dan alleen een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een 

uittreksel uit het overlijdensregister naar ons te sturen. Wij zorgen er voor dat de 

huurovereenkomst op naam van de medehuurder komt te staan.  

 

Bent u op het moment van overlijden medehuurder en wilt u hoofdhuurder worden, dan 

dient u de voortzetting van de huurovereenkomst schriftelijk aan te vragen bij vb&t. Doe 

dat zo snel mogelijk, uiterlijk zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder. Stuur 

bij uw verzoek de volgende documenten mee:  

- uittreksel uit het overlijdensregister 

- actuele inkomensopgave  

- kopie van een geldig legitimatiebewijs  

- bewijs van het voeren van een duurzame gezamenlijke huishouding 

Echtscheiding  

In geval van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan de 

huurovereenkomst worden voortgezet doordat de hoofdhuurder de huur opzegt. U kunt 

ook al actie ondernemen wanneer u nog getrouwd bent of het partnerschap nog niet is 

beëindigd. In dat geval zegt de hoofdhuurder schriftelijk de huurovereenkomst op, met 
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minstens een maand opzegtermijn. Hij/zij meldt dan dat de woning wordt opgezegd ten 

gunste van de medehuurder. U kunt hiervoor het aanvraagformulier naamswijziging 

huurovereenkomst gebruiken. 

 

Let op:  

U kunt de rechter in een echtscheidingsprocedure verzoeken de woning aan u toe te 
wijzen. 


