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Het huurrecht is een veelomvattend rechtsgebied, dat soms behoorlijk complex is. In dit
kennisdocument vertellen de huurrechtspecialisten van Schravenmade Advocaten wat
voor jou als vastgoedbelegger of (professionele) verhuurder belangrijk is om te weten
wanneer je woonruimte gaat verhuren.

Dit document gaat specifiek over het verhuren van woonruimte, maar we kunnen ons
goed voorstellen dat je vragen hebt over andere verhuurobjecten. Het is natuurlijk ook
mogelijk om bedrijfsruimte te verhuren of een verhuurovereenkomst aan te gaan die
betrekking heeft op een andere ruimte dan een woning. Worden jouw vragen niet in dit
document beantwoord, neem dan contact met ons op.

Onderwerpen die in dit document aan de orde komen zijn:

● Welke verschillende huurovereenkomsten zijn er?
● Wat is de opnamestaat en wat is het belang ervan?
● Hoe kan je als verhuurder de huurprijs verhogen?
● Wat kun je doen bij een betalingsachterstand?
● Inspecties bij het beëindigen van de huurovereenkomst
● Schade aan de woning bij oplevering
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Welke huurovereenkomsten zijn er?
Je kunt een huurovereenkomst aangaan voor een vastgestelde periode – voor bepaalde
tijd – of voor onbepaalde tijd. In dat laatste geval is er geen einddatum in de
huurovereenkomst opgenomen. Binnen het huurrecht onderscheiden we grofweg drie
categorieën huurovereenkomsten, die we hieronder bespreken. Daarnaast bestaan er ook
huurovereenkomsten met betrekking tot kamer- of hospitaverhuur. Deze
verhuurovereenkomsten bespreken we niet in dit kennisdocument. De
verhuurovereenkomsten waar we in deze whitepaper op in zullen gaan, zijn:

● de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;
● de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd korter dan twee jaar;
● de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd langer dan twee jaar.

De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd lijkt misschien veel zekerheid te bieden, maar
als de huurder of de verhuurder de overeenkomst tussentijds kan opzeggen, dan
ontbreekt die zekerheid juist. In veel overeenkomsten voor onbepaalde tijd wordt daarom
een minimale huurtermijn afgesproken, waarin zowel de huurder als de verhuurder de
overeenkomst niet tussentijds mag opzeggen. De verhuurder heeft dan de zekerheid dat
hij over een bepaalde periode huurinkomsten ontvangt en de huurder krijgt de garantie
dat hij gedurende de overeengekomen periode geen andere woonruimte hoeft te zoeken.

In veel overeenkomsten voor onbepaalde tijd wordt
een minimale huurtermijn afgesproken.
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Tussentijds opzeggen van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door de verhuurder

De verhuurder kan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen opzeggen als er
een wettelijke beëindigingsgrond van toepassing is. Deze beëindigingsgronden staan in
artikel 7:274 lid 1 BW. Het gaat dan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, om situaties
waarin:

● de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt;
● de verhuurder de bestemming volgens het bestemmingsplan dat voor het

verhuurobject geldt, wil verwezenlijken;
● de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde object dringend nodig heeft

voor eigen gebruik.

Een verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden, te vermeerderen met
een maand voor ieder jaar dat de huurder de woning huurt. De maximale opzegtermijn is
zes maanden. Huurt de verhuurder de woning twee jaar dan is de opzegtermijn voor de
verhuurder dus vijf maanden.

Verkoopt de verhuurder het huurobject, dan geldt ook dat de nieuwe verhuurder de huur
moet opzeggen volgens de hierboven weergegeven regels, als deze van de
huurovereenkomst af wil. De nieuwe eigenaar zet de huurovereenkomst voort zoals deze
door de oorspronkelijke verhuurder en de huurder is aangegaan. De huurovereenkomst
eindigt dus niet als de verhuurder de woning verkoopt. De nieuwe eigenaar kan de
woning zelf gaan gebruiken en een beroep doen op de beëindigingsgrond ‘dringend eigen
gebruik’. Daarvoor is het wel van belang dat hij de huurder schriftelijk informeert dat hij de
nieuwe eigenaar is. Pas drie jaar na het informeren kan hij een beroep doen op deze
beëindigingsgrond.

Tussentijds opzeggen van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door de huurder

De huurder mag de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds opzeggen, zonder
daarbij een beëindigingsgrond aan te voeren. Wettelijk gezien is de opzegtermijn gelijk
aan de periode die ligt tussen twee betaaldagen, waarbij een maximum van drie maanden
geldt. Betaalt een huurder de huursom maandelijks, dan kan deze de huurovereenkomst
dus opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
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De huurovereenkomst voor bepaalde tijd

De  Wet Doorstroming Huurmarkt die op 1 juli 2016 in werking trad, maakte het mogelijk
om huurovereenkomsten aan te gaan met een looptijd van twee jaar of korter. Van belang
daarbij is dat in de huurovereenkomst specifiek is opgenomen dat het om verhuur korter
dan twee jaar gaat, met een verwijzing naar het wetsartikel waarin dit is geregeld, namelijk
artikel 7:271 lid 1 BW. Staat deze bepaling in de huurovereenkomst, dan heeft de huurder
geen huurbescherming en hoeft de verhuurder zich dus ook niet te beroepen op een van
de beëindigingsgronden om de huurovereenkomst met succes te kunnen opzeggen.
Omdat deze nieuwe regeling op 1 juli 2016 in werking trad, geldt deze bepaling niet voor
huurovereenkomsten die zijn gesloten voor deze datum. Daarbij is de datum van het
aangaan van de overeenkomst bepalend en niet de ingangsdatum ervan.

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties die sociale huurwoningen verhuren, gelden afwijkende regels met
betrekking tot het afsluiten van huurovereenkomsten met een looptijd korter dan twee
jaar. Alleen met specifieke huurders kunnen zij een dergelijke overeenkomst afsluiten. In
dit document zullen we daar niet verder op ingaan.

Tussentijds opzeggen van de tijdelijke huurovereenkomst

De verhuurder kan de huurovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt aangegaan voor
een periode van korter dan twee jaar, niet tussentijds opzeggen. Net als bij de
huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt dat de huurder wel tussentijds kan
opzeggen en dat de opzegtermijn gelijk is aan de betaaltermijn. Zegt geen van de partijen
de huurovereenkomst tussentijds op, dan eindigt de overeenkomst automatisch wanneer
de afgesproken huurtermijn is verstreken. Wel is het hierbij een verplichting voor de
verhuurder om de huurder te informeren over het naderende einde van de tijdelijke
huurovereenkomst.

“Zegt geen van de partijen de huurovereenkomst tussentijds op,
dan eindigt de overeenkomst automatisch wanneer

de afgesproken huurtermijn is verstreken.”

Verlenging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer de huurder en de verhuurder na afloop van de huurtermijn besluiten om de
huurovereenkomst te verlengen – of er wordt door geen van de partijen actie ondernomen
- dan wijzigt de huurovereenkomst automatisch in een huurovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
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De huurovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd langer dan twee jaar vertoont
veel overeenkomsten met de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo kan de
verhuurder de huurovereenkomst enkel tussentijds opzeggen als er sprake is van een
geldige beëindigingsgrond.

Een belangrijk verschil met de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat de huurder
tussentijds niet kan opzeggen. Na afloop van de huurtermijn kunnen de partijen
overeenkomen dat zij de huurovereenkomst willen verlengen. Net als bij de
huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd korter dan twee jaar,
wijzigt de huurovereenkomst in dat geval automatisch in een huurovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
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De opnamestaat
Het is aan de huurder om de woning na afloop van de huurovereenkomst zo achter te
laten als hij deze aantrof bij het aangaan van de overeenkomst. Uiteraard moet daarbij
rekening gehouden worden met de gebruikelijke slijtage. Heeft de huurder de muren in de
woning in een opvallende kleur geschilderd of verbouwingen uitgevoerd zonder overleg
met de verhuurder, dan dient hij dit terug te brengen in de originele staat voordat de
sleuteloverdracht plaatsvindt.

De huurder heeft het recht om de woning in te richten naar zijn eigen wensen. In principe
zijn alleen aanpassingen die zonder hoge kosten kunnen worden hersteld, toegestaan.
Om discussie hierover te voorkomen is het goed om met de huurder af te spreken dat
verbouwingen altijd moeten worden overlegd. Geeft de verhuurder toestemming voor een
aanpassing, dan hoeft de huurder dit bij het opleveren niet in originele staat te herstellen.

De opnamestaat: een duidelijke beschrijving van de staat van de woning

Om aan te tonen hoe een woning er bij het aangaan van de huurovereenkomst uitzag,
kunnen de kenmerken van de woning worden vastgelegd in de opnamestaat. Foto’s en
filmpjes illustreren natuurlijk het best hoe de woning er op dat moment uitzag, maar een
duidelijke beschrijving volstaat ook. De verhuurder en de huurder ondertekenen de
opnamestaat. Bij een opnamestaat is het belangrijk dat er duidelijk instaat op welk
moment deze is vastgelegd, zodat hierover geen discussie kan ontstaan.

Is er geen opnamestaat, dan kan men ervan uitgaan dat de staat van de woning bij het
einde van de huurovereenkomst gelijk is aan de staat van de woning bij het aangaan van
de overeenkomst. Voor een verhuurder is het dan immers erg lastig om aan te tonen dat
er substantiële wijzigingen in de woning zijn aangebracht.

De opnamestaat: Foto’s en filmpjes illustreren natuurlijk het best hoe de
woning er bij het sluiten van de huurovereenkomst uitzag.

Wie is er verantwoordelijk voor het terugbrengen van de woning
naar de oorspronkelijke staat?

Blijkt uit een opnamestaat dat er wel degelijk wijzigingen in de woning zijn aangebracht,
dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het terugbrengen van de woning in de
originele staat. Herstelt de huurder de schade en aanpassingen niet zelf, dan kan de
verhuurder deze schade aftrekken van de borg.
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Onderhoud van de woning en herstel van gebreken
Als eigenaar van de woning is de verhuurder verplicht om noodzakelijk onderhoud aan de
woning te verrichten en in het geval van schade, dient de verhuurder deze schade te
herstellen. Het gaat dan voornamelijk om het groot onderhoud zoals het
buitenschilderwerk of schade aan de woning door weersinvloeden. Ook de vervanging
van inbouwapparatuur komt in beginsel voor rekening van de verhuurder.

Vermindering van het huurgenot

Wanneer er gebreken zijn die het huurgenot van de huurder verminderen, dan komen
deze herstelwerkzaamheden in principe ook voor rekening van de verhuurder. Alleen
wanneer de kosten van het herstel niet opwegen tegen het resultaat, kan dit niet van de
verhuurder gevraagd worden.

Het is de plicht van de huurder om de verhuurder op de hoogte te stellen van eventuele
gebreken. Laat de verhuurder na om de herstelwerkzaamheden uit te voeren, dan kan de
huurder een verlaging van de huurprijs vorderen.

Besluit kleine herstellingen

Soms zijn er kleine gebreken die ontstaan door bewoning van de woning. Denk aan een
deurknop die stuk gaat of een binnenmuur die nodig eens een lik verf nodig heeft. In het
Besluit kleine herstellingen is vastgelegd welke kleine herstelwerkzaamheden voor
rekening van de huurder komen. Wanneer het herstel kostbaar of technisch ingewikkeld
is, dan dient de verhuurder zorg te dragen voor het herstel.
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Het verhogen van de huurprijs
Huurwoningen splitsen we op in geliberaliseerde huurwoningen – de zogenoemde vrije
sector – en niet-geliberaliseerde huurwoningen – de sociale huurwoningen. De huurprijs
bij het aangaan van de overeenkomst bepaalt in welke categorie de huurwoning valt. Ligt
de huurprijs onder de liberaliseringsgrens (in 2022 is dit €763,47) dan is er sprake van
sociale huur. Ligt de huurprijs hierboven dan spreken we van huren binnen de vrije sector.

Verhoging van de huurprijs bij sociale huur

De verhuurder kan de huurprijs van een sociale huurwoning alleen verhogen op basis van
een clausule in de huurovereenkomst of op basis van de wettelijke indexering. De
mogelijkheden voor een huurprijsverhoging zijn dus tot een maximum beperkt.

Verhoging van de huurprijs in de vrije sector

Binnen de vrije sector kan een verhuurder de huurprijs alleen verhogen als dit is
opgenomen in de huurovereenkomst. Hierbij kan de verhuurder zelf een
verhogingspercentage vaststellen of de Consumentenprijsindex (CPI) volgen.

Zijn er in de huurovereenkomst geen afspraken over de huurovereenkomst gemaakt, dan
is het aanbieden van een nieuw huurcontract de enige mogelijkheid om de huurprijs te
verhogen. Het is dan aan de huurder of deze akkoord gaat met dit nieuwe contract. Gaat
de huurder niet akkoord, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Is de
huurder het niet eens met de opzegging, dan is het aan de rechter om te oordelen of de
voorgestelde prijsverhoging redelijk is. Ook doet de rechter dan uitspraak of de huurder
de woning moet verlaten.

Wat te doen bij een vergeten huurprijsverhoging?

Het kan voorkomen dat de verhuurder vergeet om de huurprijsverhoging, zoals
overeengekomen in het huurcontract, door te voeren. Wanneer er sprake is van sociale
huur, dan kan de verhuurder de indexeringen tot twee jaar na de vergeten
indexeringsmogelijkheid alsnog invoeren. Voor de vrije sector geldt een termijn van vijf
jaar. Het is voor de verhuurder mogelijk om het verschil in huurprijs alsnog als
achterstallige huurgelden te innen. Toch zijn er ook verschillende rechters die oordeelden
dat het innen van de gelden in relatie tot een huurverhoging met terugwerkende kracht
niet redelijk is. Enkel de huurverhoging werd in die gevallen toegewezen, maar de extra
betalingsverplichting voor de huurverhoging bleef achterwege.
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Wat te doen bij een betalingsachterstand?
Bij een betalingsachterstand is het van belang om als verhuurder adequaat te handelen.
Dat begint met het versturen van een betalingsherinnering.

De betalingsherinnering

Veel huurders betalen alsnog na de ontvangst van een betalingsherinnering. Toch is het
niet verplicht om de huurder een betalingsherinnering te sturen. Juist omdat zoveel
huurders alsnog betalen na de ontvangst van een betalingsherinnering, kan het wel
raadzaam zijn om een herinnering te versturen. Het kan een hoop gedoe voorkomen.

Het versturen van een sommatie

Betaalt de huurder nog steeds niet na de betalingsherinnering, dan dien je als verhuurder
een sommatie met een ingebrekestelling te versturen aan de huurder. Je biedt de huurder
dan een redelijke termijn om de huur alsnog te betalen. Vermeld in de sommatie duidelijk
welk bedrag er nog openstaat en over welke huurperiode de betalingsachterstand gaat.
Heb je in de huurovereenkomst een boeteclausule opgenomen of afspraken gemaakt over
de wettelijke rente bij betalingsachterstanden, dan kun je de huurder daarop wijzen. Het is
raadzaam om de sommatie per aangetekende brief te versturen.

Vordering van de huurachterstand van de rechter en ontbinding van de
huurovereenkomst

Betaalt de huurder ondanks de sommatie nog steeds de achterstallige huur niet, dan kan
de verhuurder naar de rechter stappen en deze verzoeken om de huurovereenkomst te
ontbinden en de huurder te veroordelen tot betaling van de achterstallige huurgelden. Uit
de jurisprudentie blijkt dat een huurachterstand van drie maanden vaak al genoeg is om
de huurovereenkomst te kunnen ontbinden. Ontbindt de rechter de huurovereenkomst,
dan moet de huurder de woning verlaten.
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Het einde van de huurovereenkomst
Om te controleren of de huurder de woning in dezelfde staat achterlaat als dat hij deze
aantrof bij het aangaan van de huurovereenkomst, kunnen er verschillende inspecties
plaatsvinden. De opnamestaat is vaak een belangrijk onderdeel van deze inspecties.

Voorinspectie

Spreek samen met de huurder af wanneer de voorinspectie plaatsvindt en wanneer jullie
dus samen kunnen kijken of de woning in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten.
De woning hoeft op het moment van de voorinspectie nog niet ontruimd te zijn. Het is
zelfs raadzaam om de inspectie een week of twee voor het daadwerkelijk beëindigen van
de huurovereenkomst plaats te laten vinden. Dat heeft er alles mee te maken dat de
huurder volgens de wet in staat moet worden gesteld om gebreken te verhelpen voordat
de huurder de woning verlaat. Noteer eventuele gebreken en bespreek deze met de
huurder.

Eindinspectie

Als de woning leeg en ontruimd is, is het tijd voor de eindinspectie. Tijdens de
eindinspectie controleert de verhuurder of de huurder de woning in de juiste staat
oplevert en alle gebreken zijn verholpen. Levert de huurder de woning volgens afspraak
op, dan ontvangt de huurder de betaalde borg van de verhuurder retour. Zijn er in de
huurovereenkomst geen afspraken gemaakt over het terugbetalen van de borg, dan kan
er een betalingstermijn van twee tot vier weken worden aangehouden.

Schade bij het beëindigen van de huurovereenkomst

Als de huurder de woning niet volgens de afspraken oplevert of er is schade aan de
woning, die de huurder niet heeft verholpen dan kan de verhuurder dit zelf herstellen of
laten herstellen. De kosten van het herstel mag de verhuurder aftrekken van de borg, als
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

● Op grond van de wet is het aan de huurder om deze herstelwerkzaamheden uit te
voeren;

● Het gaat niet om slijtage door normaal gebruik of ouderdom;
● De huurder is in de gelegenheid gesteld om de gebreken zelf te verhelpen. Is de

huurder niet in de gelegenheid gesteld om de gebreken zelf te herstellen, dan kan
de verhuurder alleen de kosten die de huurder zelf zou hebben gemaakt voor het
herstel in rekening brengen. Verf voor het overschilderen van een muur mag dus
wel in mindering worden gebracht op de borg, maar het inhuren van een schilder
niet.
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De huurder weigert de woning te verlaten

Als de huurovereenkomst eindigt, dient de huurder de woning te verlaten. Weigert de
huurder dat, dan kan de verhuurder via de rechter de woning laten ontruimen. Gezien de
tijd die eroverheen gaat voor een rechter uitspraak doet, is het verstandig om in dit soort
situaties direct juridische hulp in te schakelen. Een jurist of advocaat kan adviseren welke
procedure de verhuurder het best kan volgen. Dit is afhankelijk van het soort
huurovereenkomst en de reden die aan het beëindigen van de overeenkomst ten
grondslag ligt.

De rechter stelt in het vonnis de datum van de ontruiming vast. Maar let op: de huurder
kan tegen het vonnis van de rechter beroep aantekenen. Bepaalt de rechter in hoger
beroep dat de huurder gelijk krijgt, dan vernietigt deze uitspraak het eerdere vonnis. Is de
woning dan al ontruimd en blijkt de ontruiming onrechtmatig, dan moet de verhuurder de
woning weer beschikbaar stellen aan de huurder. Is dat niet mogelijk, dan kan de rechter
bepalen dat de verhuurder de huurder een schadevergoeding moet betalen. Bij een
uitspraak van de rechtbank kan het daarom verstandig zijn om pas tot ontruiming over te
gaan als de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden.

12



Vragen?
Schravenmade Advocaten is een gerenommeerd advocatenkantoor dat zich qua
expertise al meer dan veertig jaar richt op het oplossen van juridische vraagstukken.

Onze advocaten worden regelmatig ingeschakeld door particulieren en ondernemers voor
advies, het voeren van onderhandelingen of het voeren van procedures. Heb je na het
lezen van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met de huurrechtspecialisten
van Schravenmade Advocaten. Zij voorzien je graag van de juiste informatie.

Martijn Schravenmade
E-mail: M.schravenmade@schravenmade.nl
Mobiel: +31 6 15 09 28 70

Bernard Baas
E-mail: B.baas@schavenmade.nl
+31 6 22 27 40 60

Adresgegevens
Schravenmade Advocaten
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: +31 346 55 47 03
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