
  

 

HUURCONTRACTCHECK 
 

DOE NU DE HUURCONTRACTCHECK!  
Ben je van plan om op jezelf te gaan wonen? Dan kun je bijvoorbeeld een 

kamer of studio huren. Voordat je in je nieuwe woning kan intrekken, zal je 

waarschijnlijk eerst een huurcontract moeten ondertekenen. Het is daarbij 

belangrijk dat je het contract goed doorleest voordat je het ondertekent! Zo’n 

contract staat vol met regels waar jij (de huurder) je aan moet houden maar 

ook regels waar je huurbaas (de verhuurder) zich aan moet houden. Weet je 

niet zo goed waar je op moet letten bij je huurcontract? Het beantwoorden 

van onderstaande eenvoudige vragen kan je daar misschien bij helpen.  Als je 

de vragen beantwoord hebt, krijg je een advies waaruit blijkt of jij je 

huurcontract veilig kan ondertekenen of dat er wellicht nog dingen zijn waar je 

op moet letten.   

 
 

 

Tarik Salkić, Sjoerd Barra, Carmen van Tuijl en Marjon 
Simmelink in samenwerking met Huurteam Zuid-Limburg 



1. Hoe heb je de woning gevonden die je wilt gaan huren? 
  

Makelaar 

Je hebt je woning via een makelaar 
gevonden. Als een makelaar je 
geholpen heeft bij het vinden van 
een huurwoning kun je er in 
principe van uitgaan dat de 
huurbaas een geschikte verhuurder 
is. De verhuurder kan het 
huurcontract opstellen maar het 
kan ook zo zijn dat de makelaar dit 
doet. In beide gevallen is het 
verstandig het contract goed te 
lezen.  
verstandig het contract goed te 
lezen.  
 

Woningcorporatie  Sociale media Familielid of kennis Anders  

Je hebt je woning 
gevonden via een 
woningcorporatie. In 
dit geval kan je er van 
uitgaan dat de 
huurbaas een 
geschikte verhuurder 
is. Lees wel altijd het 
huurcontract goed 
door.  
 

Je hebt je woning via sociale media 
gevonden. Tegenwoordig worden veel 
huurwoningen via sociale media 
gevonden, zeker onder studenten. Dit 
hoeft niet slecht te zijn, maar je moet 
wel opletten.  
Er zijn makelaars en 
woningcorporaties die huurwoningen 
aanbieden via sociale media. In zo’n 
geval kun je er meestal van uitgaan 
dat de huurbaas een geschikte 
verhuurder is. (alhoewel je ook bij een 
dergelijke verhuurder het 
huurcontract goed moet nalezen).  
Is de verhuurder van de door jou 
gevonden woning echter geen 
professionele partij, dan is het extra 
belangrijk om het huurcontract goed 
door te lezen en te controleren op 
fouten en onrechtmatigheden. Vraag 
in ieder geval om een bezichtiging 
voor het tekenen van het contract. 
Twijfel je over de betrouwbaarheid of 
legitimiteit van jouw (toekomstige) 
verhuurder? Denk dan goed na of je 
het contract wilt ondertekenen of 
niet.  
 

Je hebt je woning gevonden 
via een familielid of kennis. 
Als je gaat huren van 
iemand die je goed kent, 
zorg ook dan voor een goed 
huurcontract. Reken niet 
alleen op de goede relatie 
tussen jou en de 
verhuurder. Je weet nooit 
wat er kan gebeuren in de 
toekomst en het is daarom 
altijd wijs om goede 
schriftelijke afspraken te 
maken.   
 

Je hebt je woning niet via een 
makelaar, sociale media, 
woningcorporatie of familie of 
kennis gevonden maar op een 
andere manier. Twijfel je over de 
betrouwbaarheid of legitimiteit 
van jouw (toekomstige) 
verhuurder? Denk dan goed na 
of je het contract wilt 
ondertekenen of niet.  
Op basis van de door jou 
ingevulde vragen, krijg je een 
beter beeld van de legitimiteit 
van jouw huurcontract.  
 



Je hebt aangegeven dat er naast jouw naam nog één of meer andere namen in het huurcontract 
staan. Wees hiermee heel voorzichtig. Als er meer namen op een huurcontract staan, betekent dat 
dat elke persoon in het contract de huur moet betalen en elk afzonderlijk aansprakelijk is voor 
schade. Ook kan één van de personen in het huurcontract niet zomaar verhuizen. Hij kan niet voor 
‘zijn deel’ van het contract eruit stappen. Alle medehuurders en de verhuurder moeten instemmen 
met het vertrek van een huurder, anders rusten op hem nog steeds alle rechten en plichten die 
voortvloeien uit het huurcontract. Huren met meerdere mensen in het contract is dus geen aanrader 
(en dan vooral als het gaat om 3 of meer personen).  
Met zijn tweeën in het huurcontract staan, hoeft geen probleem te zijn. Misschien ga je wel 
samenwonen met je vriend of vriendin. Indien dit het geval is, hou het bovenstaande dan wel in acht.  
 

2.  Heb je de woning van te voren bezichtigd?  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Staat alleen jouw naam in het huurcontract of huur je de woning samen met één of meer andere? 
  

Ja Nee  

Je hebt aangegeven dat je de woning die je wilt gaan huren 

niet van te voren hebt bezichtigd. Het is verstandig dit wel te 

doen. Ook al zit er een beschrijving van het gehuurde bij 

jouw contract met foto’s en een plattegrond, ga dan toch 

kijken. Op die manier kom je niet voor vervelende 

verrassingen te staan als de woning niet aan de omschrijving 

voldoet. 

Geen opmerkingen 

Ik huur met één of meer andere Ik huur alleen  

Geen opmerkingen 



4. Zijn je persoonlijke gegevens en het adres van de woning die je wilt huren juist en goed geschreven?  
 

 

 

 

 

 

 

  

Je hebt aangegeven dat je persoonlijke gegevens en/of het adres van de woning niet juist en/of niet goed 

geschreven zijn. Een simpele typefout is geen probleem maar als er een totaal andere naam of adres in het 

contract staat, is het wel belangrijk dat dit wordt aangepast. Neem contact op met je verhuurder en geef aan 

wat er fout is, zodat de gegevens kunnen worden aangepast. 

Geen opmerkingen 

Nee  Ja  



5. Wordt de woning die je wilt huren omschreven in het huurcontract? Denk hierbij aan een plattegrond die als bijlage aan het huurcontract is 
toegevoegd samen met een beschrijving in welke staat de woning verkeert (bijvoorbeeld witte muren, houten vloer, keuken, balkon enz.).  

 

  Nee  

Je hebt aangegeven dat de woning die je wilt huren niet wordt omschreven 
in het contract. Meestal wordt er in een huurcontract omschreven wat de 
staat van de woning is. Dit is belangrijk omdat de woning bij het opzeggen 
van het contract weer in diezelfde staat moet worden opgeleverd. Staat er 
echter geen omschrijving in jouw contract dan wordt ervan uitgegaan dat de 
staat waarin jij de woning oplevert bij opzegging van het huurcontract ook 
de staat was van hoe je de woning hebt ontvangen. Het is aan jouw 
verhuurder om te bewijzen dat er schade is aangebracht of andere 
wijzigingen aan de woning hebben plaatsgevonden. Hij kan je echter niet 
voor alles aansprakelijk stellen. Dingen die door ouderdom kapot zijn gegaan 
of beschadigd zijn, kunnen jou niet worden toegerekend (denk bijvoorbeeld 
aan een douche die al 15 jaar oud is). Ook zijn er kleine dingen die je aan de 
woning mag veranderen of toevoegen. Het gaat hierbij om dingen die 
gemakkelijk en goedkoop weer kunnen worden hersteld (bijvoorbeeld het 
boren van een gat in de muur om een schilderij op te hangen). Grotere 
veranderingen kunnen alleen worden aangebracht met toestemming van de 
verhuurder (denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een nieuwe keuken). 
Als door de verandering de woning niet in waarde daalt, zal de verhuurder 
de verandering moeten toestaan.   
Het is aan te raden om wel een beschrijving van de woning aan het contract 
toe te voegen om discussie achteraf te voorkomen.  

 

Je hebt aangegeven dat de woning die je wilt huren wordt omschreven in 
het huurcontract. Dit is belangrijk omdat de woning bij het opzeggen van 
het contract weer in dezelfde omschreven staat moet worden 
opgeleverd. Doe je dit niet dan kan de verhuurder je aansprakelijk stellen 
voor geleden schade. Hij kan je echter niet voor alles aansprakelijk 
stellen. Dingen die door ouderdom kapot zijn gegaan of beschadigd zijn, 
kunnen jou niet worden toegerekend (denk bijvoorbeeld aan een douche 
die al 15 jaar oud is). Ook zijn er kleine dingen die je aan de woning mag 
veranderen of toevoegen. Het gaat hierbij om dingen die gemakkelijk en 
goedkoop weer kunnen worden hersteld (bijvoorbeeld het boren van een 
gat in de muur om een schilderij op te hangen). Grotere veranderingen 
kunnen alleen worden aangebracht met toestemming van de verhuurder 
(denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een nieuwe keuken). Als 
door de verandering de woning niet in waarde daalt, zal de verhuurder 
de verandering moeten toestaan.   
 

Ja  



Ja  

Je hebt aangegeven dat het 
huurcontract kan worden 
opgezegd in de eerste 12 
maanden. Dit betekent dat 
zowel jij als de verhuurder het 
contract op ieder moment kan 
opzeggen, met in achtneming 
van de opzegtermijn.  
 

6. Is jouw huurcontract een contract voor bepaalde tijd (d.w.z. je contract heeft een einddatum) of voor onbepaalde tijd (d.w.z. je contract heeft geen 
einddatum)? 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaalde tijd  Onbepaalde tijd 

Is de duur van het huurcontract voor bepaalde tijd van de onzelfstandige 

woning meer dan 5 jaar? 

 

Is de duur van het huurcontract voor 

bepaalde tijd van de zelfstandige woning 

meer dan 2 jaar? 

 

Kun je het huurcontract voor onbepaalde tijd 

opzeggen tijdens de eerste 12 maanden? 

 

Is de woning die je wilt huren een zelfstandige woning (woning waarbij 
geen ruimtes zoals wc, badkamer of keuken worden gedeeld met 
anderen) of een onzelfstandige woning (woning waarbij ruimtes zoals 
wc, badkamer en/of keuken worden gedeeld)?  
 

Zelfstandige woning  

Onzelfstandige woning 

Nee  

Je hebt aangegeven dat het 
huurcontract niet kan worden 
opgezegd in de eerste 12 
maanden. Als er een dergelijke 
bepaling in het contract staat, 
bedenk dan goed of je voor zo’n 
lange periode wil ‘vastzitten’ 
aan het huurcontract.   
 

5 jaar of korter Meer dan 5 jaar  Twee jaar of korter Meer dan 2 jaar 



Je hebt aangegeven dat de duur van 
het contract 2 jaar of korter is. Dit 
contract eindigt wanneer de 
overeengekomen termijn van de 
huur is verstreken zonder dat de 
verhuurder hoeft op te zeggen. De 
verhuurder moet jou echter wel 
schriftelijk op de hoogte stellen dat 
het contract ten einde loopt. Dit 
moet tussen 1 maand en 3 maanden 
voor het eindigen van het contract. 
Als de verhuurder jou niet (op tijd) 
op de hoogte stelt van het eindigen 
van het huurcontract zal jouw 
contract in principe worden verlengd 
voor onbepaalde tijd.  
Zelf kun je dit contract ook 
tussentijds opzeggen. Dit doe je 
door dit aan je verhuurder mede te 
delen. De opzegtermijn is in dit geval 
de periode tussen betalingen van de 
huur. Gewoonlijk zal dit één maand 
zijn.  
Verlenging van het contract is niet 
mogelijk voor bepaalde tijd. Als jij en 
je verhuurder het contract willen 
voortzetten, wordt dit automatisch 
een contract voor onbepaalde tijd.  
 

Je hebt aangegeven dat de duur van 

het contract meer dan 5 jaar is. Een 

dergelijk contract eindigt niet door 

het verstrijken van de 

overeengekomen termijn van de 

huur. Als de verhuurder het contract 

wil beëindigen moet hij het contract 

opzeggen door dat bij jou te melden 

(uiteraard na het verstrijken van de 

termijn van de huur). Hetzelfde geldt 

voor jou als huurder. Je kunt pas 

opzeggen nadat de termijn 

verstreken is. 

Je hebt aangegeven dat de duur van het 
contract 5 jaar of korter is. Dit contract eindigt 
wanneer de overeengekomen termijn van de 
huur is verstreken zonder dat de verhuurder 
hoeft op te zeggen. De verhuurder moet jou 
echter wel schriftelijk op de hoogte stellen dat 
het contract ten einde loopt. Dit moet tussen 1 
maand en 3 maanden voor het eindigen van 
het contract. Als de verhuurder jou niet (op 
tijd) op de hoogte stelt van het eindigen van 
het huurcontract zal jouw contract in principe 
worden verlengd voor onbepaalde tijd.  
Zelf kun je dit contract ook tussentijds 
opzeggen. Dit doe je door dit aan je 
verhuurder mede te delen. De opzegtermijn is 
in dit geval de periode tussen betalingen van 
de huur. Gewoonlijk zal dit één maand zijn.  
Verlenging van het contract is niet mogelijk 
voor bepaalde tijd. Als jij en de verhuurder het 
contract willen voortzetten, wordt dit 
automatisch een contract voor onbepaalde 
tijd.  
 

Je hebt aangegeven dat de duur 
van het contract meer dan 2 jaar 
is. Een dergelijk contract eindigt 
niet door het verstrijken van de 
overeengekomen termijn van de 
huur. Als de verhuurder het 
contract wil beëindigen moet hij 
het contract opzeggen door dat 
bij jou te melden (uiteraard na 
het verstrijken van de termijn van 
de huur). Hetzelfde geldt voor jou 
als huurder. Je kunt pas opzeggen 
nadat de termijn verstreken is.  
 

 

 

 

 

 

  



Nee  

Meer dan 1 maand 1 maand 

7. Staat er een opzegtermijn in het huurcontract?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hoe lang is jouw opzegtermijn?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen  Je hebt aangegeven dat er geen opzegtermijn in je 
huurcontract staat. Het is niet verplicht om dit in het 
huurcontract op te nemen maar wel wenselijk. Verzoek 
jouw verhuurder om een opzegtermijn in het contract op 
te nemen. Normaal gezien is de minimale opzegtermijn 
van een huurcontract één maand. 
 

Ja  

Je hebt aangegeven dat jouw opzegtermijn meer 
dan 1 maand is. De meeste huurcontracten 
hebben een opzegtermijn van 1 maand maar dit 
mag ook langer zijn. Het hangt ervan af wat jij met 
je verhuurder overeenkomt. De opzegtermijn mag 
echter niet meer zijn dan 3 maanden. Als jouw 
opzegtermijn langer dan 3 maanden is, vraag jouw 
verhuurder dan om dit te wijzigen voor je tekent.  
 

Je hebt aangegeven dat 
jouw opzegtermijn 
minder dan 1 maand is. 
Dit mag niet. Wettelijk 
gezien moet jouw 
opzegtermijn op zijn 
minst 1 maand zijn.  
 

Je hebt aangegeven dat jouw 
opzegtermijn 1 maand is. In 
verreweg de meeste 
huurcontracten is een 
opzegtermijn opgenomen van 
1 maand omdat dit de 
wettelijke minimum termijn is.  
 

Minder dan 1 maand 



9. Hoe zal de huur worden betaald? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat de huur met een 
overboeking via de bank zal worden 
betaald. Indien de huur elke maand 
overgemaakt dient te worden, is er geen 
reden tot wantrouwen. Dit is een erg 
gangbare manier van betalen, net zoals de 
automatische incasso. Wel kan een 
automatische incasso handiger zijn omdat 
je zo niet kan vergeten om te betalen, 
maar jij en je verhuurder mogen iets 
anders overeenkomen als dat de voorkeur 
heeft. 
 

Je hebt aangegeven dat de huur 
via pin zal worden betaald. Er is 
in dit geval geen grote reden tot 
wantrouwen. Het is echter wel 
vreemd als dit de enige 
betaalmogelijkheid is. Als je er 
zelf voor kiest om te pinnen, dan 
is dat toegestaan. Echter is het 
niet heel gangbaar.  
 

Je hebt aangegeven dat de 
huur contant zal worden 
betaald. Dit kan een 
aanwijzing zijn dat er iets 
niet goed is. Hoewel het is 
toegestaan om de huur 
contant te voldoen, is het 
niet gangbaar. Vaak is er dan 
reden om te denken dat de 
verhuurder niet volledig 
betrouwbaar is. Als de 
verhuurder dan ook vraagt 
om de huur contant te 
betalen, geven wij het advies 
om de huurovereenkomst 
niet te ondertekenen.  
 

Je hebt aangegeven dat de huur via een 
automatische incasso zal worden 
betaald. In dit geval zal elke maand (of 
een andere overeengekomen periode) 
de huurprijs afgeschreven worden van 
je rekening. Hiervoor dien je een 
machtiging te geven, welke vaak mee 
wordt gestuurd bij je huurcontract. Het 
betalen via een automatische incasso is 
in principe een makkelijke en handige 
manier om de huur te betalen. Indien je 
hiermee instemt, dien je wel goed te 
controleren of het rekeningnummer en 
alle betaalgegevens correct zijn.   
 

Overboeking via de bank Pinbetaling Contant Automatische incasso 



Anders 

Je hebt aangegeven dat het rekeningnummer waarnaar je de huur moet overschrijven niet uit Nederland 
afkomstig is. Het is van belang om erachter te komen waar dit rekeningnummer wél vandaan komt. Elk 
rekeningnummer begint met een landcode. Deze landcode bevat 2 letters, de landcode van Nederland is: NL. Zo 
kan er dus gecontroleerd worden uit welk land het rekeningnummer afkomstig is. Als het rekeningnummer 
afkomstig is uit landen binnen Europa en vooral België, Duitsland of Luxemburg zal dit waarschijnlijk geen 
problemen opleveren. Wanneer het gaat om landen buiten Europa kan dit een rode vlag zijn binnen de 
huurovereenkomst. Het is dus van belang om goed te kijken naar de afkomst van het rekeningnummer. Wanneer 
u twijfelt aan de afkomst/betrouwbaarheid van het rekeningnummer kunt u contact opnemen met huurteam 
Zuid-Limburg om zo duidelijkheid te krijgen over de betrouwbaarheid van een rekeningnummer. 
 

10. Wanneer zal de huur worden betaald? 
 

 

 

 

 

 

 

11. Is het rekeningnummer waarnaar je de huur moet overschrijven uit Nederland afkomstig?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat de huur maandelijks dient te 
worden betaald . Er is in dit geval geen reden tot 
wantrouwen. Dit is het meest gangbaar. Meestal moet de 
betaling rond de eerste dag van de maand plaatsvinden. 
 

Je hebt aangegeven dat de huur niet maandelijks wordt betaald maar op een ander 
moment. Indien de huur bijvoorbeeld per 3 maanden betaald dient te worden, moet je 
hier voorzichtig mee zijn. Het is toegestaan, maar het is niet erg gangbaar. Daarnaast 
moet dan ook de opzegtermijn hetzelfde zijn als de periode waarin er betaald moet 
worden. Als je elke 3 maanden huur moet betalen, moet er ook een opzegtermijn zijn 
van 3 maanden. De huur kan dus in een andere periode worden betaald dan elke maand. 
Echter is het verstandig om daar goed over te praten met de verhuurder. Als je zelf niet 
op die manier wilt betalen, is het niet slim om de huurovereenkomst te ondertekenen. 
 

Maandelijks  

Nee Ja 

Geen opmerkingen  



12. Heb je de huurprijscheck gedaan?  
Met de huurprijscheck kan de maximale huurprijs van de woning worden berekend. Je kunt de huurprijscheck doen op www.huurcommissie.nl. De uitkomst 
hiervan is een puntenaantal. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs van uw woning of kamer. Voor de berekening van het puntenaantal 
beantwoordt u diverse vragen over bijvoorbeeld oppervlakte, voorzieningen en verwarming. Als resultaat ziet u hoeveel punten dit oplevert. Dit 
puntentotaal bepaalt de maximale (kale) huurprijs die wettelijk is toegestaan voor de woning. De verhuurder mag geen hogere huurprijs vragen, een lagere 
huurprijs is wel toegestaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat je geen huurprijscheck hebt gedaan. Het is 
niet verplicht om een huurprijscheck te doen voordat je een woning 
gaat huren, maar het is wel aan te raden. Je zou natuurlijk niet meer 
willen betalen voor een woning dan nodig is. Ga naar 
www.huurcommissie.nl en doe de huurprijscheck voor je het 
huurcontract tekent. Je kunt de huurprijscheck ook doen als je het 
contract al getekend hebt. Dit kan echter tot 6 maanden na het 
ingaan van het huurcontract, dus wacht niet te lang. 
 

Geen opmerkingen 

Nee Ja 

http://www.huurcommissie.nl/
http://www.huurcommissie.nl/


13. Is er een optie tot het wijzigen van de huurprijs in het huurcontract opgenomen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat er een optie tot het wijzigen van 
de huurprijs in het huurcontract is opgenomen. Deze 
bepaling mag in het huurcontract worden opgenomen. De 
huurprijs kan verhoogd of verlaagd worden. Een verlaging 
zal uiteraard alleen maar gunstig zijn voor jou. Een 
verhoging is dat echter niet. De verhuurder mag één keer 
per jaar de huurprijs wijzigen en er zit een limiet aan het 
verhogen van de huurprijs. Deze limiet is 1% van de 
huidige huurprijs plus inflatie. De inflatie in 2021 bedraagt 
1,4% dus de maximale huurverhoging in 2021 is 2,4%. Een 
hoger percentage is tot 1 mei 2024 niet toegestaan.  
Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten dat 
verhuurder de huurprijs vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 
niet mag verhogen.  
Hou de maximale verhogingen van de huurprijs goed in de 
gaten. Deze percentages wijzigen geregeld.  
 

Nee 

Je hebt aangegeven dat er geen optie tot het wijzigen van 
de huurprijs in het huurcontract is opgenomen. Het 
opnemen van een dergelijke bepaling is niet verplicht. 
Echter als zo’n bepaling niet in het contract staat, 
betekent dit niet dat de huurprijs niet gewijzigd mag 
worden. Als de verhuurder de huurprijs wil verhogen, 
moet hij zich wel aan bepaalde regels houden. Hij moet 
ten minste twee maanden van te voren schriftelijk melden 
dat hij de huurprijs wil verhogen. In deze melding moet de 
huidige huurprijs staan, het percentage waarmee de 
huurprijs wordt verhoogd, de nieuwe huurprijs en de dag 
vanaf wanneer de nieuwe huurprijs moet worden betaald.  
De verhuurder mag één keer per jaar de huurprijs wijzigen 
en er zit een limiet aan het verhogen van de huurprijs. 
Deze limiet is 1% van de huidige huurprijs plus inflatie. De 
inflatie in 2021 bedraagt 1,4% dus de maximale 
huurverhoging in 2021 is 2,4%. Een hoger percentage is 
tot 1 mei 2024 niet toegestaan.  
Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten dat 
verhuurder de huur prijs vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 
niet mag verhogen.  
Hou de maximale verhogingen van de huurprijs goed in de 
gaten. Deze percentages wijzigen geregeld.  
 

Ja 



Je hebt aangegeven dat de servicekosten worden beschreven in het 
huurcontract. De verhuurder is verplicht om het bedrag van de 
servicekosten te vermelden en te beschrijven wat deze kosten precies 
inhouden. De servicekosten mogen niet hoger zijn dan de kosten die de 
verhuurder daadwerkelijk maakt. De verhuurder mag geen winst maken op 
deze servicekosten en is verplicht om te laten zien dat er daadwerkelijk 
kosten zijn geweest. Twijfel je aan de juistheid van de servicekosten, 
bespreek dit dan met je verhuurder of neem contact met Huurteam Zuid-
Limburg of de huurcommissie.  
 

Je hebt aangegeven dat de servicekosten niet worden beschreven in het 
huurcontract. Let hierbij goed op. De verhuurder is verplicht om te 
beschrijven wat de servicekosten precies inhouden. Vraag jouw verhuurder 
om dit alsnog in het contract te specificeren. De servicekosten mogen niet 
hoger zijn dan de kosten die de verhuurder daadwerkelijk maakt. De 
verhuurder mag geen winst maken op deze servicekosten en is verplicht om 
te laten zien dat er daadwerkelijk kosten zijn geweest. Twijfel je aan de 
juistheid van de servicekosten, bespreek dit dan met je verhuurder of neem 
contact met Huurteam Zuid-Limburg of de huurcommissie.  
 

14. Worden de huurprijs en de servicekosten vermeld?  

 

 

 

 

15. Wordt er beschreven wat er onder servicekosten wordt verstaan?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja  

Je hebt aangegeven dat de huurprijs en/of de servicekosten niet in het huurcontract 
worden vermeld. De verhuurder moet deze informatie in het contract zetten.  
Als alleen de servicekosten niet worden vermeld, kan de verhuurder deze ook niet 
bij jou in rekening brengen. Wordt de huurprijs ook niet vermeld, verzoek de 
verhuurder dit dan in het contract te zetten. Let op dat de huurprijs en de 
servicekosten los van elkaar worden benoemd. All-in huurprijzen (dus de huurprijs 
inclusief extra kosten) zijn niet toegestaan. 
 

Nee 

Je hebt aangegeven dat de huurprijs en de servicekosten 
in het huurcontract worden vermeld. De verhuurder moet 
deze informatie in het contract zetten. Let op dat de 
huurprijs en de servicekosten los van elkaar worden 
benoemd. All-in huurprijzen (dus de huurprijs inclusief 
extra kosten) zijn niet toegestaan. 
 

Nee Ja 



16. Worden er in het huurcontract extra kosten, bemiddelingskosten, administratieve kosten en/of contractkosten in rekening gebracht?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen Je hebt aangegeven dat er in het huurcontract extra kosten in rekening 
worden gebracht. Let goed op als er van dergelijke extra kosten sprake is. Ten 
eerste dient de verhuurder te specificeren waar de kosten precies vandaan 
komen er waarom ze gemaakt zijn.  
Je verhuurder mag geen sleutelgeld of bemiddelingskosten vragen. Er zijn 
verder nog de administratieve kosten, deze worden ook wel de 
contractkosten genoemd. Deze hoef je alleen te betalen wanneer je je 
woning via een makelaar hebt gevonden en de woning niet onder het aanbod 
van de makelaar valt. Het vragen van deze administratieve kosten is verboden 
wanneer de makelaar al voor de verhuurder werkt. Heb je je woning niet via 
een makelaar geregeld, kunnen er ook geen administratieve kosten in 
rekening worden gebracht.  
Verder mag de verhuurder wel verhuurkosten vragen. Dit zijn de kosten om 
een huurcontract te maken en/of kosten om nieuwe huurders de woning te 
laten zien. Maar deze kosten moeten redelijk zijn in verhouding tot de 
werkzaamheden. 
Staan er onredelijke kosten in je contract, vraag dan aan de verhuurder om 
dit te veranderen. Is de verhuurden daar niet toe bereid, teken dan niet. 
Wanneer er vragen ontstaan waarom je sommige kosten moet betalen, kun 
je het beste contact opnemen met de verhuurder. Ook kun je contact 
opnemen met Huurteam Zuid-Limburg.  
 

Nee Ja  



17. Heeft er een voorinspectie/begininspectie van de woning plaatsgevonden?  
Bij een voor-/begininspectie ga jij samen met een rapporteur kijken hoe de woning eruitziet en wordt de staat van de woning (bijvoorbeeld eventuele 
beschadigingen) genoteerd. Als je huurt via een professionele partij, zoals een makelaar, zal het gebruikelijk zijn om een voorinspectie te doen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat er geen voorinspectie heeft 
plaatsgevonden. Als er geen voor inspectie is geregeld, is 
het wel zo handig om dat te regelen. Het is belangrijk om 
te weten hoe de woning eruit dient te zien. Daarnaast kun 
je dan ook inspecteren of er van te voren al gebreken 
waren aan de woning. 
 

Je hebt aangegeven dat er een voor-/begininspectie van 

de woning heeft plaatsgevonden. Wanneer je dan aan het 

eind van je huurovereenkomst uit de woning gaat, dient er 

ook een eindinspectie te zijn. Je dient dan de woning op 

precies dezelfde manier op te leveren als het eruit zag bij 

de voorinspectie. Bij de voorinspectie zal de verhuurder 

dan ook zeggen hoe de woning weer moet worden 

opgeleverd. Kleine veranderingen aan de woning of 

veranderingen die zijn aangebracht met toestemming van 

de verhuurder zullen niet hersteld hoeven te worden. Als 

er veranderingen zijn die niet mochten, kun je de 

gelegenheid krijgen om dit zelf in de oorspronkelijke staat 

terug te brengen. Indien de woning alweer verhuurd is en 

daar geen tijd voor is, mag de verhuurder iemand inhuren 

om de gebreken te verhelpen en deze kosten bij jou in 

rekening brengen. 

Nee Ja 



18. Moet er een waarborgsom worden betaald?  
 

 

 

 

Is de waarborgsom meer of minder dan 3 maanden huur?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je hebt aangegeven dat de waarborgsom 
minder bedraagt dan 3 maanden huur. Dat 
is acceptabel. Als je huur laag is, dan is een 
waarborgsom van 2 maanden huur 
acceptabel. Het meest gangbare is 1 maand 
huur als waarborgsom. Indien je van 
mening bent dat je een dure woning huurt 
en ook 2 maanden als waarborgsom dient 
te betalen, zou ik contact opnemen met de 
verhuurder. Er moet dan gekeken worden 
of het niet te veel is. 
 

Je hebt aangegeven dat je geen waarborgsom hoeft te 
betalen. Dit is ongebruikelijk maar niks waardoor je je 
huurcontract niet zou kunnen tekenen. Een waarborgsom 
geeft de verhuurder zekerheid. Als je bijvoorbeeld schade 
aan de woning hebt toegebracht kan de verhuurder dit 
verrekenen met de waarborgsom als je huurcontract 
eindigt of is opgezegd. Als de woning naar behoren wordt 
opgeleverd, zal de waarborgsom worden terugbetaald.  
Dat jij geen waarborgsom hoeft te betalen, betekend dus 
dat de verhuurder geen extra zekerheid heeft.  
 

Nee  

Ja  

Je hebt aangegeven dat de waarborgsom 
meer dan 3 maanden huur is. Dat 
onredelijk hoog. Het advies luidt dan ook 
om hier niet mee akkoord te gaan en de 
verhuurder te vragen om de waarborgsom 
te verlagen. Gaat hij daar niet meer 
akkoord, dan moet je je goed bedenken of 
je wel wil tekenen.  
Als jij een hele dure woning huurt, kan een 
waarborgsom van meer dan 3 maanden 
wel redelijk zijn. 
 

Minder dan 3 maanden Meer dan 3 maanden 



19. Staat er een bepaling in jouw huurcontract waarin jou een boete kan worden opgelegd indien je bepaalde verplichtingen (zoals omschreven in het 
contract) niet nakomt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Is onderverhuur toegestaan?   
 

 

 

Geen opmerkingen Je hebt aangegeven dat er een boetebepaling in jouw huurcontract staat. De verhuurder kan jou verplichtingen 
opleggen waar jij je aan dient te houden en als je dat niet doet een boete op kan leggen, maar alleen als dat 
redelijk is. Een voorbeeld is een boete voor het houden van een huisdier. De verhuurder mag een dergelijke 
boetebepaling in het huurcontract zetten, maar hij heeft niet het recht om een boete op te leggen als er geen 
zwaarwegende belangen zijn. Bij het voorbeeld van het huisdier is het van belang wat voor soort dier het is, 
hoeveel overlast of schade het dier veroorzaakt en de geschiktheid van de woning. De verhuurder heeft dus de 
mogelijkheid om zulk soort zaken in het contract te op nemen. Maar als jij het met sommige zaken niet eens 
bent, zou ik eerst met de verhuurder contact opnemen voordat je het contract ondertekent. Eventueel kan in 
overleg een aantal dingen geschrapt worden. 
 

Nee Ja  

Nee 

Je hebt aangegeven dat onderverhuur is toegestaan. Onderverhuur kan alleen 
met toestemming van de verhuurder. Er is geen toestemming nodig als je bij 
voorbeeld één kamer binnen je woning wil onderverhuren.  
Als je daadwerkelijk wil onderverhuren, wordt jij dus in principe ook een 
verhuurder. Jij hebt dan een huurcontract met de onderhuurder. Als jouw 
huurcontract met de verhuurder eindigt, zal je huurcontract met de 
onderhuurder ook eindigen.  
 

Je hebt aangegeven dat onderverhuur niet is toegestaan. Dat is dat geen probleem. De 
verhuurder mag dit verbieden, jij dient je daar als huurder dan ook aan te houden. Een 
uitzondering is het verhuren van een deel van de woning, denk aan alleen één kamer, als jij 
er zelf ook woont. Dat is toegestaan, tenzij in het contract is opgenomen dat dat ook niet 
mag. Als je toch onderverhuurt als dat niet is toegestaan, mag de verhuurder de 
huurovereenkomst opzeggen. 
 

Ja 



21. Zijn er huisregels van toepassing op jouw huurcontract? (denk bijvoorbeeld aan een huisdierenverbod of rookverbod)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat er geen huisregels op jouw huurcontract van 
toepassing zijn. 
Dit betekent niet dat je kunt doen en later wat je wilt. Iedere huurder is 
namelijk wettelijk verplicht zich als ‘goed huurder’ te gedragen. Het is 
echter niet altijd duidelijk wanneer iemand zich niet gedraagt als ‘goed 
huurder’, daarom kan het zijn dat een verhuurder huisregels in het 
huurcontract opneemt. In jouw geval heeft de huurder dat dus niet 
gedaan.  
Het zal afhangen van jouw specifieke omstandigheden wat er wel en wat er 
niet mag. Een verhuurder moet er namelijk belang bij hebben dat jij iets 
bepaalds niet mag. Denk bijvoorbeeld aan het houden van huisdieren in de 
woning. Als jij graag een goudvis of een hamster wilt houden, zal dit niet 
tot overlast leiden. De huurder heeft er geen belang bij dat jij dit niet zou 
mogen. Heb jij echter een hond die de hele dag blaft of een kat die het 
behang van de muren krabt, dan heeft de huurder wellicht wel een belang 
erbij dat jij die dieren niet houdt. Maar zelfs honden of katten kunnen dus 
niet volledig worden uitgesloten. Veroorzaakt jouw huisdier geen overlast 
dan zal de verhuurder het houden daarvan niet kunnen verbieden.   
Zo zijn er nog veel meer huisregels te bedenken. Twijfel jij aan het belang 
dat de verhuurder heeft bij bepaalde huisregels, dan kun je hulp vragen 
aan Huurteam Zuid-Limburg.  
 

Je hebt aangegeven dat er huisregels op jouw huurcontract van 
toepassing zijn.  
Iedere huurder is wettelijk verplicht zich als ‘goed huurder’ te 
gedragen. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer iemand zich niet 
gedraagt als ‘goed huurder’, daarom kan het zijn dat een verhuurder 
huisregels in het huurcontract opneemt. De verhuurder heeft echter 
niet het recht om alles te verbieden (of gebieden) wat hij maar wil. 
Het zal afhangen van jouw specifieke omstandigheden wat er wel en 
wat er niet mag. Een verhuurder moet er namelijk belang bij hebben 
dat jij iets bepaalds niet mag. Een huisregel kan bijvoorbeeld zijn: je 
mag geen huisdieren houden in de woning. Echter als jij graag een 
goudvis of een hamster wilt houden, zal dit niet tot overlast leiden. 
De huurder heeft er geen belang bij dat jij dit niet zou mogen. Heb jij 
echter een hond die de hele dag blaft of een kat die het behang van 
de muren krabt, dan heeft de verhuurder er wellicht wel een belang 
bij dat jij die dieren niet houdt. Maar zelfs honden of katten kunnen 
dus niet volledig worden uitgesloten. Veroorzaakt jouw huisdier 
geen overlast dan zal de verhuurder het houden daarvan niet 
kunnen verbieden.   
Zo zijn er nog veel meer huisregels te bedenken. Twijfel jij aan het 
belang dat de verhuurder heeft bij bepaalde huisregels, dan kun je 
hulp vragen aan Huurteam Zuid-Limburg.  
 

Nee Ja 



22. Is jouw verhuurder tevens de eigenaar van de woning die je wilt huren?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt aangegeven dat je niet weet of de verhuurder 
eigenaar is van de woning die je wilt huren.  
Hier kun je achter komen. Je kunt in de eerste plaats 
contact op nemen met de verhuurder die in het contract 
wordt vermeld en het simpelweg vragen. Als je echter 
100% zeker wilt weten of de verhuurder ook de eigenaar 
is van de woning die je wilt huren, kun je dit opzoeken bij 
het Kadaster (www.kadaster.nl) Deze informatie opvragen 
kost €3.50.   
Een verhuurder hoeft geen eigenaar te zijn van de woning 
die hij verhuurt. Je zult nog steeds aan hem de huur 
moeten betalen en hij moet de woning ter beschikking 
stellen ongeacht wie de daadwerkelijke eigenaar is (zolang 
de eigenaar op de hoogte is van het feit dat zijn woning 
wordt verhuurd en daarmee akkoord is). Onthoud wel dat 
als er een geschil ontstaat de verhuurder in het contract 
de wederpartij is en dat dit dus niet altijd de eigenaar 
hoeft te zijn.   
 

Je hebt aangegeven dat de verhuurder geen eigenaar is 
van de woning die je wilt huren. 
Dit hoeft niet direct een probleem te zijn. Een verhuurder 
hoeft geen eigenaar te zijn van de woning die hij verhuurt. 
Je zult nog steeds aan hem de huur moeten betalen en hij 
moet de woning ter beschikking stellen ongeacht wie de 
daadwerkelijke eigenaar is (zolang de eigenaar op de 
hoogte is van het feit dat zijn woning wordt verhuurd en 
daarmee akkoord is). Onthoud wel dat als er een geschil 
ontstaat de verhuurder in het contract de wederpartij is 
en niet de eigenaar.   
 

Geen opmerkingen 

Nee Weet ik niet Ja 

http://www.kadaster.nl/


Staat er iets in je contract dat niet aanbod is gekomen bij de voorgaande vragen waar je over twijfelt of is het wel aanbod gekomen maar heb je nog steeds 
vragen? In dit geval is het verstandig om contact op te nemen met Huurteam Zuid-Limburg (www.huurteam-zuidlimburg.nl)   
 
Uiteraard komt het voor dat je een kamer of een woning graag wil huren, ondanks het feit dat er zaken in het huurcontract staan die je liever niet hebt of 
die wettelijk eigenlijk niet mogen. In de huidige schaarse markt kunnen eigenaren en verhuurders van woningen van alles eisen. Wil jij dan de kamer niet, 
voor jou 10 anderen. Dus soms neem je dan maar genoegen met zaken die je niet aanstaan, zoals bijvoorbeeld een te hoge huurprijs. Je kunt echter ook na 
onderteken van het huurcontract bepaalde zaken nog aanvechten, bijvoorbeeld bij de huurcommissie of de rechter. Neem dan contact op met Huurteam 
Zuid-Limburg. 
 
 
 
 

http://www.huurteam-zuidlimburg.nl/

