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Belangrijkste wijzigingen in de Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige 
Woonruimte Wonen Wateringen 
 

Per 1 juli 2019 wijzigen de Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Wonen 

Wateringen (verder te noemen Algemene Huurvoorwaarden). Ze zijn aangepast zodat ze aan 

actuele wetgeving voldoen.  

 

De nieuwe Algemene Huurvoorwaarden gaan in op 1 juli 2019. Heeft u bezwaar? Laat dit dan 

uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 schriftelijk per e-mail (info@wonenwateringen.nl) aan Wonen 

Wateringen weten. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en de reden aan waarom u bezwaar 

maakt. Maakt u geen bezwaar? Dan zijn de nieuwe Algemene Huurvoorwaarden vanaf 1 juli 2019 

voor u van toepassing. 

 

Hieronder staan in het kort de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij: 

 

Artikel 2 Meer dan één huurder  

Dit artikel is aangevuld met de bepaling dat huurder(s) verplicht zijn om verhuurder te informeren 

over wijzigingen in de samenstelling van het huishouden. 

 

Artikel 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde 

Dit is aangevuld met bepalingen wanneer de woning ter beschikking gesteld wordt en dat bij 

oplevering een opnamestaat wordt opgemaakt en ondertekend. 

 

Artikel 4 Kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten  

Dit artikel is uitgebreid met bepalingen over het jaarlijks verrekenen van de kosten voor 

nutsvoorzieningen met een individuele meter en/ of de servicekosten (voorschotbedrag). 

 

Artikel 5 Jaarlijkse huurprijsverhoging 

Dit artikel is toegevoegd. De huurprijs voor geliberaliseerde woningen (vrije sector woningen) wordt 

op de in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst bepaalde wijze verhoogd.    

 

Artikel 7 De verplichtingen van huurder  

Bepaling 6 is toegevoegd. Deze zegt dat huurder verhuurder op de hoogte dient te brengen als hij 

het gehuurde niet bewoont. Huurder dient het hoofdverblijf te hebben in het gehuurde. 

 

De boeteclausule voor ongeoorloofde onderhuur is verhoogd. 

 

De bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden, ligt bij 

huurder. 

 

De overtreding van de Opiumwet of het strafrecht kan tot ontbinding van de huurovereenkomst  

leiden. 

 

De uitleg van ‘vloerbedekking met voldoende geluiddemping’ is toegevoegd. 

mailto:info@wonenwateringen.nl


 

-2- 

 

Artikel 9 Het uitvoeren van dringende werkzaamheden en renovatie door verhuurder  

In dit artikel is toegevoegd dat huurder verhuurder in gelegenheid stelt om dringende 

werkzaamheden aan het gehuurde toe te staan. Daarnaast is toegevoegd dat huurder zich akkoord 

verklaard met eventuele huurverhoging als gevolg van verandering(en) of vernieuwing(en).  

 

Artikel 14 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder 

Er is een bepaling toegevoegd dat er in geval van betalingsachterstanden verhuurder het sociale 

vangnet kan inschakelen. Dit met het doel om vroegtijdige en adequate hulpverlening te kunnen 

bieden en huisuitzetting te voorkomen. Huurder geeft hierbij toestemming dat hiervoor 

persoonsgegevens worden uitgewisseld met betrokken partijen.  

 

Artikel 16 Boete  

De boetebepaling is uitgebreid.   

 

 


