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Nijmegen is een van de leukste studentensteden van Nederland. Wij zijn er 
zeker van dat je het gedurende je studietijd enorm naar je zin zult hebben. Bi-
jna veertigduizend hogeschool- en universiteitsstudenten studeren hier. Een 
groot deel van hen wil graag in Nijmegen wonen, maar het vinden van een 
geschikte kamer is elk jaar weer moeilijk. Bovendien verleidt de drukte op de 
kamermarkt sommige verhuurders ertoe het niet zo nauw te nemen met de 
regels over huurprijzen en onderhoud. Ten slotte zijn er ook bepaalde regels 
over het verlaten van je kamer. Kortom, er is veel waar je op moet letten bij 
het zoeken, vinden en houden van een kamer. Dit boekje wil je daarover in-
formeren.

Dit boekje wordt uitgegeven door Studentenvakbond AKKU en Huurteams 
Nijmegen. De AKKU Rechtswinkel is de juridische hulpdienst van Studenten-
vakbond AKKU. Enthousiaste studenten staan hier voor je klaar om je gratis te 
helpen met al je vragen over huurrecht, studiefinanciering, onderwijs en alle 
andere onderwerpen. Voor specifieke vragen over huurrecht en voor hulp bij 
het stappen naar de huurcommissie kan je terecht bij Huurteams Nijmegen. 
Deze non-profit organisatie staat je gratis bij in juridische procedures rondom 
een te hoge huurprijs, servicekosten en een all-in huurprijs.

Voorwoord
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Hoofdstuk 1  
Hoe zoek ik een kamer?

Omdat in een stad als Nijmegen weinig kamers beschikbaar zijn (zeker 
aan het begin van het studiejaar) is het moeilijk om een kamer te vinden. 
Het is daarom onrealistisch om te denken dat je eerste kamer meteen 
geweldig is en je er de rest van je studie blijft wonen. Je kunt beter 
eerst genoegen nemen met een iets mindere kamer dan je gehoopt 
had. Zoeken gaat immers een stuk gemakkelijker als je in de stad zelf 
woont. Soms kunnen familie, vrienden of kennissen uitkomst bieden 
wat betreft (tijdelijk) onderdak. Een grote groep studenten is aan het 
begin van het jaar opzoek naar een kamer. Het grootste gedeelte vindt 
een kamer voor het einde van het eerste collegejaar. Het is daarbij 
handig om zo vroeg mogelijk te beginnen met het zoeken van een 
kamer. 

Woonvormen
Er zijn verschillende soorten kamers te onderscheiden:

1. Kamers in studentenhuizen
2. Woonruimten van de SSH& (studentenhuisvester in Nijmegen & 

Arnhem)
3. Kamers bij particulieren in huis
4. Zelfstandige woningen
5. Woning delen
6. Leegstandswet
7. Antikraak en kraak

Alle hebben hun voor- en nadelen. Hierna zullen ze stuk voor stuk
besproken worden.

5



1. Kamers in studentenhuizen

Een kamer in een studentenhuis is wat de meesten zich voorstellen 
bij een ‘studentenkamer’. Je deelt met meerdere studenten een huis 
waarvan de eigenaar ergens anders woont. Studentenhuizen zijn erg 
divers; het is moeilijk om algemene lijnen te trekken. Bijna altijd moet 
je de wasgelegenheid en de keuken delen met anderen, maar dat 
verschilt per situatie.

+ (Veel) contact met medestudenten.
+ Een hoge mate van vrijheid.
- De prijzen kunnen hoog zijn.
- De huizen zijn vaak wat ouder en minder goed onderhouden.

2. Woonruimten van SSH&

Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen & Arnhem is met 6.500 
wooneenheden veruit de grootste verhuurder van studentenkamers 
in Nijmegen. De kamers zijn te vinden in verschillende complexen 
verspreid over de stad. Als eerstejaarsstudent zul je voornamelijk te 
maken krijgen met de complexen Hoogeveldt, Vossenveld, Galgenveld 
en Leeuwenstein. Je woont in Hoogeveldt en Vossenveld met vijf tot 
zestien studenten samen op een gang. Veel voorzieningen worden 
door SSH& geregeld. Het is aan te raden om je op tijd in te schrijven 
op de wachtlijsten van SSH&. Meer informatie over SSH& lees je in 
hoofdstuk 2.

+ Veel contact met medestudenten.
+ Geen omkijken naar allerlei praktische zaken.
+ Een gunstige prijs gezien het gebodene.
- Wachtlijsten.
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3. Kamers bij particulieren in huis

Sommige particulieren verhuren een kamer in hun eigen huis; dit 
wordt ook wel hospitaverhuur genoemd. Hoewel veel studenten zich 
niet in deze woonvorm thuis voelen, zijn er bepaalde situaties waarin 
het gunstig kan zijn. Bovendien maak je door de geringere populariteit 
hier vaak iets meer kans op een kamer. Een groot nadeel is echter dat je 
in een hospitakamer minder huurbescherming geniet. De verhuurder 
kan je in de eerste negen maanden dat je er woont zonder opgave van 
reden uit huis zetten. Wel moet de verhuurder een opzegtermijn van 
drie maanden in acht nemen.

+ De hospita regelt vaak veel praktische zaken.
- In een hospitakamer heb je minder huurbescherming (zie 
hoofdstuk 4).
- Het moet klikken met de hospita.
- Je hebt veel minder contact met je medestudenten.

4. Zelfstandige woningen

Een zelfstandige woning deel je niet met anderen. Je hebt een eigen 
voordeur, keuken, badkamer en toilet. Meestal is dit niet de aangewezen 
woonvorm voor eerstejaars, omdat je geen medebewoners hebt om 
te leren kennen en je wegwijs te maken in het studentenleven. Met 
name ouderejaars vinden het ideaal om zelfstandig te wonen. Het is 
echter vaak nog veel moeilijker om een zelfstandige woning te vinden 
dan een kamer. Er zijn lange wachtlijsten en de huurprijs ligt hoger 
dan bij kamers. Wel kun je onder bepaalde voorwaarden Huurtoeslag 
ontvangen van de Belastingdienst, zodat je effectief minder huur 
betaalt. Kijk voor meer informatie over Huurtoeslag op de site van de 
Belastingdienst.

7



+ Je hebt alle vrijheid.
+ In de sociale sector (vaak via een woningbouwvereniging)  
 heb je veel  huis voor je geld.
- Lange wachttijden.
- Alle praktische zaken moet je zelf opknappen.
- Meestal geen contact met medestudenten in huis.

5. Woning delen

Om kosten te drukken en je kansen te vergroten kun je ook met een 
aantal andere woningzoekenden besluiten om een woning te delen. 
Met een paar anderen huur je dan een woning. De kamers en de totale 
huurprijs verdeel je onderling.

+ Kan kwalitatief goede woonruimte opleveren.
+ Kan relatief goedkoop uitvallen.
+ Samenwonen met vrienden of kennissen.
- Lang niet iedere verhuurder zit op studenten te wachten.
- Een ieder is verantwoordelijk voor het geheel: als bewoner 1 
zijn huurprijs niet betaalt, kunnen de overige bewoners voor de 
kosten opdraaien.

6. Leegstandwet

Het is mogelijk om woonruimte te huren die beschikbaar is volgens 
de regels van de leegstandwet. De verhuurder kan bijvoorbeeld 
tijdelijk willen verhuren in afwachting van de verkoop van het pand. 
Voor deze vorm van verhuur moet een vergunning worden afgegeven 
door de gemeente (zonder vergunning is sprake van een reguliere 
huurovereenkomst). Het gevolg van dergelijke verhuur is dat minder 
huurbeschermingsbepalingen van toepassing zijn. De verhuurder 
moet bij opzegging een termijn hanteren van minimaal drie maanden. 
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Ook moet de overeenkomst zijn aangegaan voor een minimale duur 
van een half jaar.

+ Geschikt als overbrugging naar definitieve woonruimte
+ Kan kwalitatief goede woonruimte opleveren
- Weinig huurbescherming: na een half jaar mag de verhuurder 
de huur opzeggen zonder reden met inachtneming van een 
termijn van drie maanden

7.  Antikraak

Antikraak is een manier om goedkoop te wonen. Panden die gesloopt 
gaan worden of tijdelijk leeg staan worden dan ‘in bruikleen gegeven’ 
via een antikraakbureau, om zo krakers geen kans te geven. De 
bewoners betalen een bedrag per maand. Dit is geen huur, maar een 
onkostenvergoeding voor gas, water, licht en geleverde diensten. 
Omdat het geen huurovereenkomst betreft, is er van huurbescherming 
geen sprake. Je kunt ieder moment op straat gezet worden (vaak is de 
opzegtermijn twee weken).

+ Lage prijs.
+ Relatief grote woonruimte.
- Weinig duidelijkheid over je rechten, weinig zekerheden.
- Vaak slechte voorzieningen.
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Hoofdstuk 2  
Op zoek naar een kamer

Voordat je je zoektocht start, is het 
verstandig om te inventariseren welke 
(realistische) eisen je aan een kamer 
stelt. Hoe groot moet de kamer minimaal 
zijn? Vind je het belangrijk om een eigen 
wasbak te hebben? Moet de kamer 
op tien minuten fietsafstand van de 
onderwijsinstelling en/of het centrum 
zijn? Met hoeveel mensen ben je bereid 
de voorzieningen in de woning te delen? 
Het antwoord op dit soort vragen helpt 
je in je zoektocht. De eerste woning die je 
vindt is waarschijnlijk niet perfect. Bedenk 
dat je vanuit je eerste, niet-perfecte 
woning ook verder kunt zoeken naar 
een betere woning. In studentenhuizen 
begint de nieuwe bewoner vaak in de 
kleinste kamer, maar meestal kan snel 
worden doorgeschoven.

Er zijn verschillende manieren om een 
kamer te zoeken:
•	 Via SSH&
•	 Via internet
•	 Via social media
•	 Via een bemiddelingsbureau
•	 Via advertenties

Tip
Schrijf je zo snel mogelijk 
in bij Entree; dit is het 
samenwerkingsverband
tussen 
woningcorporaties 
in de regio Arnhem 
en Nijmegen. Zo kun 
je alvast de nodige 
wachttijd opbouwen 
voor een woning na je 
studententijd.

10



11

Hierna zullen de voor- en nadelen van deze verschillende manieren
besproken worden. Daarbij worden wat voorbeelden van kamerbureaus 
genoemd. Op de website www.opkamersinnijmegen.nl staan extra 
tips voor het vinden van een kamer en tips voor het hospiteren.

SSH&
SSH&, dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem, heeft 25 
wooncomplexen en bijna 80 studentenpanden met in totaal 6.500 
wooneenheden voor studenten. Als je je inschrijft (€ 20,-), kun je zelf 
op de vrijkomende kamers reageren. Het is verstandig om je zo vroeg 
mogelijk in te schrijven (dit kan vanaf 1 november voorafgaand aan 
je eerste studiejaar), want de opgebouwde wachttijd kan je goed van 
pas komen. Inschrijven gaat via de website: www.sshn.nl.

SSH& heeft complexen waar eerstejaars studenten voorrang hebben. 
In deze zogenaamde instroomcomplexen (Hoogeveldt, Vossenveld, 
Galgenveld en Leeuwenstein) worden alle vrijgekomen kamers 
verhuurd aan eerstejaars studenten. De kamer wordt toegewezen 
aan de kandidaat met de langste inschrijftijd. Eerstejaars studenten 
hebben vanaf 1 juli voorafgaand aan het eerste studiejaar voorrang 
bij de instroomcomplexen. Tot 31 december van het eerste studiejaar 
wordt rekening gehouden met je reisurgentie (zie kader).

Reisurgentie
Wanneer je reistijd van het dichtstbijzijnde station in je woonplaats 
naar station Nijmegen langer dan twee uur is, kom je in aanmerking 
voor reisurgentie. De reistijd van en naar het station wordt niet 
meegerekend. Voor actuele informatie kun je altijd op de website 
van de SSH& kijken: www.sshn.nl
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Commissie van Toewijzing
Ook kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de Commissie van 
Toewijzing, als je vindt dat er gegronde persoonlijke redenen zijn 
waarom je zeer urgent woonruimte nodig hebt. De commissie 
bestaat uit drie studenten. Het secretariaat wordt verzorgd door 
SSH&. De situatie wordt per kandidaat bekeken, waarna een 
beslissing wordt genomen. Het is belangrijk dat je een duidelijke 
omschrijving geeft van de redenen waarom je denkt urgentie te 
verdienen.

Ook kun je in aanmerking komen voor een woning in een zogenaamd 
doorstroomcomplex. Doorstroomcomplexen hebben doorgaans 
zelfstandige woonruimte en meer comfort en luxe. Zelfstandige 
woonruimtes hebben een eigen toilet, douche en keuken. De 
wachttijd is voor deze woningen is wel langer en de huurprijs ligt 
hoger. De woning wordt toegewezen aan de persoon met de langste 
inschrijftijd.

Iedere week wordt via de website van SSH& bekend gemaakt welke 
kamers vrijkomen. Per week mag je twee keer reageren. Je kunt op 
donderdag vanaf 12:00 uur reageren op het nieuwe woningaanbod; 
je reactie moet binnen zijn voor dinsdag 12:00 uur. Uiterlijk op 
woensdag wordt de uitslag vervolgens op de website van de SSHN 
bekendgemaakt. Ook kun je inloggen op ‘Mijn SSH&’ en kijken op 
welke plaats je bent geëindigd!
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Internet
Op verschillende internetsites worden studentenkamers aangeboden. 
Vaak kun je zelf een profiel aanmaken en reageren op aangeboden 
kamers of zelf een oproepje plaatsen voor een kamer.
Voorbeelden van websites:

www.kamernet.nl - Kamernet is een bekende aanbieder. Om op 
kamers te reageren moet je reactietegoed van €19,- kopen dat vijftien 
dagen geldig blijft. Je kunt een gratis e-mail ontvangen als er kamers 
vrijkomen.
www.kamer.nl - Deze website heeft ook een groot aanbod aan kamers. 
Je kunt onbeperkt reageren op alle kamers vanaf €9,32 per maand.
Onder voorwaarden geldt een ‘kamergarantie’: vind je binnen zes 
maanden geen kamer, dan kun je restitutie van je inschrijfgeld vragen.
www.kamertje.nl - Je kunt onbeperkt reageren op alle kamers voor 
€19,95 per maand. Je kunt een gratis e-mail ontvangen als er kamers 
vrijkomen.
www.directwonen.nl - Via deze site kun je veel beschikbare 
woonruimte vinden. Inschrijving en reageren op aanbod is gratis, maar 
het kan zijn dat je kosten moet betalen aan een adverteerder zodra je 
een huurovereenkomst definitief afsluit.

+ Het is makkelijk.
+ Het plaatsen van een oproepje is bijna altijd gratis.
+ De meeste sites hebben een e-mailservice om je op de hoogte te  
houden van nieuwe kamers.
- Vaak kost het geld om te reageren op een kamer.
- Omdat het makkelijk is, ben je vaak niet de enige die wordt uit-
genodigd een beetje doorzettingsvermogen is dus wel nodig.
- Advertentiesites bieden geen garantie voor eerlijke verhuur.
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Hospiteren
Als een kamer vrijkomt in een studentenwoning organiseren de 
bewoners vaak een kijkavond, waarbij meerdere kandidaat-huurders 
worden uitgenodigd. Uiteindelijk bepalen de bewoners wie de kamer 
mag betrekken. Wanneer je wordt uitgenodigd voor de kijkavond 
om te hospiteren, is het dus verstandig om jezelf aan te prijzen als de 
ideale kandidaat. Hier volgen wat tips:

Stel zelf ook wat vragen. Een wederzijds gesprek is beter dan een 
‘verhoor’ en bovendien toon je je interesse. Overdrijven mag, maar blijf 
wel jezelf. Schrik niet van gekke of bizarre vragen; verzin eventueel een 
origineel antwoord! Mocht je worden afgewezen, vraag dan naar de 
reden. Houd moed, volgende keer beter!
Kijk op www.opkamersinnijmegen.nl voor meer tips!

Social media
Via social media zoals Facebook kun je aan de wereld laten weten op 
zoek te zijn naar een kamer. Ook kun je natuurlijk zelf het woningaanbod 
in de gaten houden! Er zijn verschillende Facebookgroepen, waar 
voortdurend nieuwe kamers op gepost worden zoals ‘Kamersite, 
voor het gratis posten en reageren op kamers’ en ‘Kamer Te Huur In 
Nijmegen’. Je kunt ook zelf even zoeken op ‘kamers nijmegen’ en er 
komen een hoop groepen voorbij.

+ Het gebruik van social media is gratis.
- Het is erg druk op de social media-pagina’s dus de competitie is  
groot.



Let op!
Bemiddelingsbureaus 
vragen vaak 
bemiddelingskosten of 
administratiekosten. 
Meestal zijn deze 
kosten gelijkgesteld 
aan de maandhuur 
vermeerderd met btw. 
Deze kosten worden 
lang niet altijd terecht 
in rekening gebracht. 
Als woningzoekende 
heb je weinig keus: als 
je niet betaald, krijg je 
geen huurcontract. In 
hoofdstuk 4 wordt hier 
meer over verteld.
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Bemiddelingsbureaus
In Nijmegen is er een aantal commerciële 
kamerbemiddelingsbureaus. Bij een 
dergelijk bureau wordt er voor je 
bemiddeld met een verhuurder. Hiervoor 
betaal je een vergoeding aan het 
bemiddelingsbureau.

+ Er wordt voor je gezocht.
+ Over het algemeen vind je vlug een 
woning.
- Hoge bemiddelingskosten.
- Bureaus richten zich vaak op de wat 
hogere prijsklasse en zelfstandige wo-
ningen. Dat is voor een eerstejaarsstu-
dent vaak niet ideaal.
- Bureaus bieden geen garantie voor 
eerlijke verhuur.

Hierna worden kort wat voor- en nadelen 
van verschillende bemiddelingsbureaus 
besproken.

1. Kamerbeheerservice (KBS)

Deze kamerbeheerder bemiddelt tussen partijen en beheert daarnaast 
diverse kamers.

+ Inschrijving is gratis.
- KBS organiseert bezichtigingen met maximaal zes personen.
- Je moet regelmatig bellen met het kantoor.
- Bij het definitief afsluiten van een huurovereenkomst betaal je 
€120,-.
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2. Rots-Vast

+ Wanneer een woning vrijkomt, ontvang je een e-mail.
+ Je kunt je gratis inschrijven.
- Je betaalt dossier- en administratiekosten waarvan de hoogte van 
tevoren niet vaststaat. Deze kosten kunnen hoog uitvallen!

3. Wibeco

In het Albertinumklooster aan de Heyendaalseweg worden kamers 
verhuurd door Wibeco. Ook worden andere wooneenheden verhuurd 
door Wibeco.

+ Geen contracts- of bemiddelingskosten.
- De inschrijving kost €27,50 per jaar.

4. Woonburo

Woonburo biedt kamers aan, maar ook veel etages en zelfstandige 
woningen.

+ Geen inschrijfkosten.
- Hoge kosten bij het sluiten van een huurovereenkomst: Naast 
€75,- aan contractskosten, betaal je €275,- bemiddelingskosten 
voor een kamer, €550,- voor een etage en €700,- voor een apparte-
ment, alles zonder BTW.



Let op!
Het vinden van een woning via een advertentiesite of met behulp van 
een woningbemiddelingsbureau biedt geen enkele garantie voor een 
juiste huurprijs of een huurovereenkomst die aan de wettelijke regels 
voldoet. Sterker nog, in de praktijk blijkt vaak dat het aanbod niet 
voldoet aan de wettelijke regels. In hoofdstuk 4 vind je meer informatie 
over je rechten en plichten. Laat je dus niet misleiden door het feit dat 
een professioneel ogende partij betrokken is bij de totstandkoming 
van een huurovereenkomst.

18

Advertenties
Je kunt zoeken naar advertenties in regionale en huis-aan-huis-bladen 
(De Gelderlander of De Brug). Hierin kun je ook zelf een advertentie 
plaatsen.

- Vaak alleen hospita’s.

Briefjes ophangen in supermarkten (voor hospita’s), cafés of op de 
universiteit (voor studentenhuizen) kan ook goed werken. Zorg ervoor 
dat je briefje opvalt, want je bent niet de enige.

+ Mensen die je vragen zijn echt in je geïnteresseerd, anders bellen ze 
je namelijk niet.
- Kost veel tijd in verhouding met het resultaat (je moet vaak nieuwe 
briefjes ophangen omdat er al snel iets over je briefje hangt).



Hoofdstuk 3  
Woning gevonden! Wat nu?

Inschrijven bij de gemeente
Belangrijk is dat je je bewust bent van het feit dat meerdere instanties 
ervan uitgaan dat je je bij de gemeente waar je naartoe verhuist 
inschrijft op het adres waar je gaat wonen. Één van die organisaties is 
de Belastingdienst. Die gebruikt de inschrijving onder meer om vast te 
stellen of je aanspraak maakt op huurtoeslag (zie: hieronder). 

Daarnaast geldt er meer in het algemeen een verplichting om je 
op het juiste adres in te schrijven. Een onjuiste inschrijving kan je 
bijvoorbeeld bij het aanvragen van allerlei uitkeringen duur komen te 
staan. Het niet op tijd op het juiste adres inschrijven is op zichzelf ook 
een beboetbaar feit.

Aanvragen Huurtoeslag
Bij de Belastingdienst kun je huurtoeslag aanvragen. Daar heb je 
bij de huur van onzelfstandige woonruimte meestal geen recht op 
(SSH& geeft aan of je met een uitzonderingsgeval te maken hebt). 
Bij zelfstandige woonruimte maak je er in principe wél aanspraak op. 
Zelfstandige woonruimtes zijn woningen met een eigen voordeur met 
een wasruimte (douche/bad), toilet en keuken achter deze voordeur. 
Studio’s en appartementen zijn over het algemeen zelfstandige 
woonruimtes.  
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Recht op huurtoeslag bestaat slechts voor zover de rekenhuur niet ho-
ger is dan de toeslaggrens. De toeslaggrens is voor personen van 18-
23 jaar maximaal € 414,02 per maand en voor personen ouder dan 23 
€ 710,68 (prijspeil augustus 2017). 

De rekenhuur bestaat uit de kale huurprijs, vermeerderd met ‘service-
kosten’ in de zin van de Wet op de huurtoeslag (dit begrip wijkt af van 
wat normaal gesproken onder ‘servicekosten wordt verstaan!). Deze 
zijn:

•	 Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
•	 Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
•	 Huismeesterkosten
•	 Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Het maximum van die ‘servicekosten’ is € 48,- in totaal, met een sub-
maximum van € 12,- per rubriek.
De hoogte van de huurtoeslag verschilt per geval, maar kan oplopen 
tot enkele honderden euro’s per maand. Bij een jaarinkomen van méér 
dan € 22.000,- maak je geen aanspraak meer op huurtoeslag.

Belangrijk is nog dat je slechts voor huurtoeslag in aanmerking komt 
als je daadwerkelijk ingeschreven staat op het adres waarvoor je 
huurtoeslag aanvraagt. Belangrijk is ook dat het inkomen van even-
tuele medebewoners, waar onderhuurders ook onder vallen, wordt 
meegenomen in je aanvraag. Verhuur je je woning tijdens een buiten-
landverblijf onder aan een buitenlandse student en wil deze zich op 
jouw adres inschrijven? Zorg er dan voor dat je onderhuurder op tijd 
inkomensgegevens verschaft waarmee de Belastingdienst uit de voet-
en kan, anders loop je het risico je recht op huurtoeslag te verliezen!
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Inspectie woning
Het is raadzaam om de woning aan het begin van de verhuizing 
goed te inspecteren om eventuele geschillen met je verhuurder over 
beschadigingen te voorkomen. In principe is het aan de verhuurder 
om een opnamestaat te maken, daar wordt in het volgende hoofdstuk 
verder op ingegaan. Probeer hierop aan te sturen als de verhuurder 
er niet vanzelf toe overgaat. Het is ook voor jezelf prettig om tijdig 
achter gebreken te komen en daar op voorhand afspraken over te 
maken, of het nou schimmelkolonies zijn of kapotte stortbakken, niet-
functionerende brandmelders of verstopte ventilatieschachten. 
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Hoofdstuk 4  
Rechten en plichten

De huurovereenkomst
In principe wordt alles met betrekking tot de huur geregeld in de 
huurovereenkomst. Over het algemeen wordt deze op papier in één 
document vastgelegd. Dat laat onverlet dat de huurovereenkomst 
ook mondeling kan worden gesloten of aangevuld, en dat 
toezeggingen per aparte mail onderdeel kunnen gaan uitmaken van 
de huurovereenkomst. 

Het spreekt voor zich dat het de voorkeur verdient om zo veel mogelijk 
in één document vast te leggen, en meestal gebeurt dat ook. Veel 
verhuurders maken daarbij gebruik van een modelovereenkomst 
en passen die dan aan de specifieke verhuur aan (of niet). Wat in de 
huurovereenkomst staat, is bij een eventueel geschil uiteindelijk 
leidend.  Eventuele ‘huisregels’ of ‘algemene voorwaarden’ gelden alleen 
als je daadwerkelijk ten tijde van het tekenen van de overeenkomst 
de kans hebt gehad om deze regels in te zien. Het is raadzaam om 
een voorgelegde huurovereenkomst goed door te nemen voordat 
je hem tekent en zo duidelijk voor ogen te krijgen waar je aan toe 
bent. Daarnaast is het van belang om je huurovereenkomst of een 
kopie of scan ervan goed te bewaren. Dit niet alleen zodat je weet 
wat je rechten en plichten zijn, maar ook omdat je voor veel dingen je 
huurovereenkomst paraat moet hebben.

Mag er dan zomaar van alles in de overeenkomst staan, zonder dat 
je er iets tegen kunt doen? Het uitgangspunt bij overeenkomsten is 
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dat partijen onderling alles mogen afspreken, tenzij deze afspraken in 
strijd met de wet zijn. Deze hoofdregel veronderstelt dat je als partij 
ruimte hebt om te onderhandelen. In de praktijk zie je dat dit bij de 
verhuur van woonruimte niet het geval is en dat aspirant-huurders 
zich gedwongen zien om contracten te ondertekenen met voor hen 
(heel) nadelige bepalingen. Het huurrecht bevat dan ook veel regels 
die de huurder beschermen en die maken dat bepaalde afspraken 
niet (onverkort) geldig zijn. Huurders worden in Nederland erg goed 
beschermd en hebben veel instrumenten om voor hun rechten 
op te komen. In dit hoofdstuk wordt een aantal veelvoorkomende 
onderwerpen behandeld. 

De informatie die hieronder wordt gegeven is een weergave van het 
huurrecht in (grove) hoofdlijnen, dient slechts als oriëntatiepunt en 
beoogt niet volledig te zijn. Heb je juridische vragen naar aanleiding 
van wat je in dit hoofdstuk leest? Neem dan eerst contact op met de 
rechtswinkel van AKKU of, als het over huurprijzen, onderhoudsgebreken 
of servicekosten gaat, met Huurteams Nijmegen. De opstellers van 
deze uitgave raden het ten zeerste af om onvoldoende geïnformeerd 
eigenhandig juridische stappen tegen verhuurders te nemen.

1. Plichten van de huurder

De plichten van de huurder zijn in wezen vrij eenvoudig. De huurder 
dient:

•	 Tijdig de huur te voldoen
•	 Geen schade aan te brengen aan het gehuurde
•	 Geen overlast te veroorzaken
•	 Zelf ‘kleine gebreken’ te herstellen
•	 De verhuurder tijdig te informeren over problemen met het 

gehuurde of betalingsproblemen
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Verder dient de huurder zich als een goed huurder te gedragen. In 
de praktijk betekent dat dat je geacht wordt gehoor te geven aan 
redelijke verzoeken van je verhuurder. Zo zul je je verhuurder bij tijd 
en wijle toegang tot het gehuurde moeten verschaffen als er iets 
gerepareerd moet worden, moet je respectvol met het gehuurde en 
met je medebewoners omgaan en problemen tijdig melden.

Voor het begrip ‘kleine gebreken’ zij verwezen naar het kopje ‘Gebreken 
en achterstallig onderhoud’ op pagina 42.

2. Contractkosten en bemiddelingskosten

Het komt regelmatig voor dat verhuurders kosten in rekening brengen 
voor het opstellen van het contract of iets wat daarop lijkt. Soms 
worden aparte kosten in rekening gebracht voor uitgifte van sleutels 
of kosten die gemaakt zijn voor bezichtigingen. De rechtspraak over 
deze kosten is wisselend, maar de kantonrechter die bijna altijd over 
Nijmeegse huurzaken gaat, acht ze meestal ontoelaatbaar. Uiteindelijk 
hangt het af van de omstandigheden van het geval of bepaalde 
kosten in rekening mogen worden gebracht. Heb je het idee dat er ten 
onrechte contractkosten bij je in rekening zijn gebracht? Neem dan 
contact op met de rechtswinkel van AKKU voor nader advies.

Let op: contractkosten dienen te worden onderscheiden van 
bemiddelingskosten. Contractkosten worden gevraagd door de 
verhuurder, bemiddelingskosten worden gevraagd door een ander dan 
de verhuurder (de bemiddelaar). Vóór 1 juli 2016 was het alleen voor 
zelfstandige woonruimte niet toegestaan om bemiddelingskosten te 
vragen. Voor onzelfstandige woonruimte verschilde het toen nog per 
geval. Sinds 1 juli 2016 is het voor bemiddelaars met betrekking tot 
zowel onzelfstandige als zelfstandige woonruimte niet toegestaan om 
bemiddelingskosten in rekening te brengen. 
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3. Opnamestaat

Eerder werd al genoemd dat het opstellen van een opnamestaat 
raadzaam is en dat dit in principe de verantwoordelijkheid van de 
verhuurder is. Gebeurt dit niet, dan is de huurder niet aansprakelijk 
voor eventuele schade die later bij oplevering wordt geconstateerd. 
Juridisch gezien wordt de huurder dan geacht het gehuurde in 
dezelfde staat te ontvangen als waarin hij hem uiteindelijk oplevert, 
tenzij de verhuurder het tegendeel kan bewijzen.

Toch is het raadzaam om zelf aan te dringen op een opnamestaat en, 
zo dit niet gebeurt, zelf ermee aan de slag te gaan. Reden hiervoor 
is dat verhuurders ook niet altijd even goed op de hoogte zijn van 
de noodzaak van een opnamestaat en de consequenties die het niet 
opstellen ervan voor hen hebben. In de praktijk zie je dan ook nog 
wel eens dat verhuurders na oplevering besluiten om de borg in te 
houden omdat ze schade constateren die er eigenlijk al aan het begin 
van de huurperiode was. Dat mag dan eigenlijk niet, maar de enige 
manier om dan nog je borg terug te krijgen is door te procederen. Om 
een langslepende juridische procedure te vermijden, doen huurder en 
verhuurder er daarom goed aan om samen de woning te inspecteren 
aan het begin van de huurperiode.

4. Borg

Het is gebruikelijk dat de verhuurder een bepaald bedrag vraagt 
aan borg.  Meestal bedraagt de borg een bedrag gelijk aan één of 
twee maanden huur. Het idee van de borg is dat deze de verhuurder 
zekerheid verschaft voor het geval de huurder zich misdraagt en 
de verhuurder daardoor schade lijdt. In dat geval is de verhuurder 
gerechtigd om zijn schade uit de borg te verhalen. Na het einde van 
de huurovereenkomst krijgt de huurder de borg, als hij zich heeft 
gedragen, in principe terug. Het is juridisch niet mogelijk om de borg 
te verrekenen met de te betalen huur. De borgsom is niet wettelijk 
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geregeld. Voor de precieze verplichtingen met betrekking tot 
de borgsom dient dan ook te worden teruggevallen op de 
huurovereenkomst, maar vaak zijn borgsombepalingen betrekkelijk 
summier. 

Over de borg is nogal eens het nodige te doen. Malafide verhuurders 
houden nogal eens ten onrechte borg in omdat de kosten die gemoeid 
gaan met het terugkrijgen van de borg vaak hoger zijn dan dat het 
oplevert. Mede daardoor verrekenen huurders de laatste huurtermijn 
nog wel eens met de borg om te voorkomen dat deze wordt 
ingehouden, aangezien er wettelijk gezien geen sanctie op staat.

Twijfel je of je verhuurder ten onrechte de borg inhoudt? Neem dan 
voor advies contact op met de rechtswinkel van AKKU.

5. Contractsduur

Vóór 1 juli 2016 was het voor verhuurders erg moeilijk om contracten 
te sluiten die na verloop van tijd vanzelf ophielden. Ook als een 
contract zogezegd voor ‘bepaalde tijd’ werd gesloten (bijvoorbeeld 
voor één jaar), gold juridisch gezien dat het contract vooralsnog voor 
onbepaalde tijd werd voortgezet, enkele uitzonderingen daargelaten. 
Een contract dat voor bepaalde tijd was gesloten kon dan hooguit niet 
tussentijd door de huurder worden opgezegd. Over het algemeen 
kon de verhuurder dan slechts van zijn huurder afkomen door de 
huurovereenkomst te ontbinden of op te zeggen, maar in de regel was 
dat onmogelijk zolang de huurder zich niet misdroeg (zie daarvoor het 
kopje ‘Bescherming bij huuropzegging’, p. 45).

Sinds 1 juli 2016 is de regeling voor contracten voor bepaalde tijd 
gewijzigd. Als een contract dat vóór 1 juli 2016 is ondertekend (dus 
niet: ‘ingaat’) voor bepaalde tijd is gesloten, dan loopt deze ook echt 
aan het einde van deze termijn ten einde, mits er aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
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•	 De bepaalde tijd mag niet langer dan twee jaar bedragen bij 
zelfstandige woonruimte (zie: pagina 19) en niet langer dan vijf 
jaar bij onzelfstandige woonruimte.

•	 De verhuurder moet minimaal één, maximaal drie maanden 
voor het einde van de huurovereenkomst de huurder hierover 
informeren.

De verhuurder mag na een overeenkomst voor bepaalde niet nóg een 
keer een overeenkomst voor bepaalde tijd met je aangaan. Doet hij dat 
wel, dan wordt deze tweede overeenkomst geacht voor onbepaalde 
tijd te worden voortgezet.

Daarnaast is het voor verhuurders mogelijk om de verhuur afhankelijk 
te stellen van de vraag of de huurder nog tot zijn doelgroep behoort. 
Studenten zijn zo’n doelgroep. Bij een zogeheten ‘campuscontract’, 
waar bijvoorbeeld SSH& standaard gebruik van maakt, is de verhuurder 
bevoegd om jaarlijks een bewijs van inschrijving van de huurder te 
verlangen. Kan de huurder deze niet aanleveren, dan is de verhuurder 
bevoegd om de huur op te zeggen. SSH& hanteert een beleid waarin 
ze over het algemeen in oktober om een bewijs van inschrijving vragen 
en, als de huurder geen student meer is, de huurder tot ongeveer juni 
de tijd geven om te verhuizen.

Huurprijzenrecht
De huurprijs bestaat normaliter uit een kale huurprijs en een 
servicekostencomponent (waaronder bijvoorbeeld gas, water, 
licht, tv en internet  kunnen vallen). Dit blijkt doorgaans uit je 
huurovereenkomst. Is dit niet het geval, dan heb je een all-in huurprijs, 
waarover meer onder het volgende kopje.

In Nederland zijn huurprijzen vrij streng en vrij uniform gereguleerd. 
Met uniform bedoelen we dat het woningwaarderingsstelsel - dat 
uitwijst wat de maximale huurprijs van jouw woning is - weinig



rekening houdt met de marktwaarde van jouw woning. Dit maakt 
dat het huurprijzenrecht een zwaardere stempel drukt op krappe 
huurmarkten - zoals de Nijmeegse huurmarkt - dan op ruimere 
huurmarkten. Dat maakt dat het extra zinvol is om een ogenschijnlijk 
goedkope Nijmeegse kamer nog eens goed onder de loep te nemen. 
Zo wordt voor een piepklein kamertje in het centrum van Nijmegen 
al snel 300 euro gevraagd. Dat is weliswaar de marktwaarde, maar het 
komt regelmatig voor dat dit soort centrumhokjes nog niet eens de 
helft van dat bedrag waard zijn. 

Hierna wordt uiteengezet hoe het precies zit met het huurprijzenrecht. 
Wat is jouw woning waard? Hoe vecht je je huurprijs aan? Hoe zit het 
met servicekosten?

Maximale kale huurprijs
De kale huurprijs is - in beginsel - aan een wettelijk maximum gebonden, 
welk maximum gebaseerd wordt op een puntensysteem waaraan een 
bedrag is gekoppeld (het zogenaamde woningwaarderingsstelsel). 
Voor de aanwezige voorzieningen in de woonruimte (bijvoorbeeld 
grootte, wasgelegenheid, verwarming) worden punten toegekend. Het 
stelsel is verschillend voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte.

Op de volgende pagina vind je het woningwaarderingsstelsel voor 
onzelfstandige woonruimte. Zo kun je zelf controleren of jouw kale 
huurprijs juist is. We hebben ervoor gekozen alleen de puntentelling 
voor onzelfstandige woonruimte op te nemen omdat dat de woonvorm 
is voor de meeste studenten. De onderstaande meting is niet 100% 
volledig, maar geeft een beeld van hoeveel jouw woning ongeveer 
waard is. Het is ook mogelijk om een meer uitvoerige puntentelling 
uit te voeren door je gegeven in te vullen op www.huurcommissie.nl. 
Op die site kun je bovendien de actuele tabellen met maximale kale 
huurprijzen vinden.
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Puntensysteem
1. Oppervlakte
Alleen de oppervlakte waarvan de hoogte tot het plafond min-
stens 1,5 meter bedraagt, telt mee. De oppervlakte moet bij 0,5 
m² of meer naar boven worden afgerond, bij minder dan 0,5 m² 
naar beneden. Het oppervlakte van een ruimte telt niet mee als 
niet minstens 50% van de ruimte 2,10 meter hoog is.

•	 Kamer(s) en eigen keuken per m². 
•	 Verwarmde gemeenschappelijke verblijfsruimtes (ook 

woonkeuken) van in totaal minstens 15 m², per m².

Let op: dit getal moet je delen door het aantal bewoners dat er 
gebruik van kan maken.

2. Verwarming
•	 Bij centrale verwarming, verwarmde kamer(s) en 

eigen keuken per m².
•	 Bij een gasaansluiting en schoorsteen of rookafvoer 

voor gaskachels.
•	 Thermostatische regelknoppen op c.v.-radiatoren. 

   
3. Keuken
Geen punten toekennen als het aanrecht korter is dan 1 m of 
als warm water dan wel een aansluiting voor een koelkast of 
kookplaat dan wel een ventilatiekanaal ontbreekt.
•	 Aparte eigen keuken.
•	 Keuken in woonkamer van 25 m² en meer.
•	 Eigen keuken in woonkamer 15 tot 25 m².
•	 Eigen keuken in gemeenschappelijke kamer.
•	 Gemeenschappelijke keuken voor maximaal vijf 

wooneenheden.
•	 Gemeenschappelijke keuken voor meer dan vijf 

wooneenheden.

Punten: 

5 punten
5 punten

0,75 punt

3 punten

3 punten

20 punten
20 punten
10 punten
10 punten
4 punten

0 punten
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Puntensysteem
4. WC
•	 Eigen WC.
•	 Gemeenschappelijke WC voor maximaal vijf 

wooneenheden.     
•	 Gemeenschappelijke WC voor meer dan vijf 

wooneenheden.

5. Badkamer
Een wastafel tel je maar één keer mee.
•	 Eigen douche of bad. 
•	 Gemeenschappelijk(e) douche of bad voor maximaal 

acht wooneenheden.
•	 Gemeenschappelijk(e) douche of bad voor meer dan 

acht wooneenheden. 
•	 Eigen wastafel (geen fonteintje in WC).
•	 Wastafel in gemeenschappelijke, afsluitbare ruimte 

voor maximaal vijf wooneenheden.

6. Buitenruimte
Aan buitenruimte wordt de eis gesteld dat deze is voorzien van 
een beloopbare afwerking (tegels, vlonders etc.) en zijn voor-
zien van een balustrade. 
•	 Eigen buitenruimte groter dan 10 m².
•	 Eigen buitenruimte tussen 4 en 10 m².
•	 Gemeenschappelijke buitenruimte groter dan 10 m².
•	 Gemeenschappelijke buitenruimte tussen 4 en 10 m².

7. Fietsenberging
Een fietsenberging moet minimaal 2m² per wooneenheid groot 
zijn. Daarnaast moet ze overdekt en afsluitbaar zijn.
•	 Eigen fietsenberging.
•	 Gemeenschappelijke fietsenberging.

Punten: 

12 punten
2 punten

0 punten

15 punten
3 punten

0 punten

10 punten
2 punten

9 punten
3 punten
6 punten
2 punten

6 punten
2 punten
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Puntensysteem
8. Minpunten
•	 Totale vloeroppervlakte van woon- en slaapkamer is 

minder dan 10 m².
•	 De woning of het bijbehorende toilet is alleen te 

bereiken via woon- of slaapkamer van een andere 
bewoner.

•	 De woonruimte ligt op de 5e verdieping of hoger en 
heeft geen lift. 

•	 Het raam (zonder kozijnen) van het 
hoofdwoonvertrek is kleiner dan 0,75 m².

•	 Het laagste raamkozijn in het hoofdwoonvertrek is 
meer dan 1,6 m boven de vloer.       

•	 Tegenover het grootste raam van het 
hoofdwoonvertrek ligt binnen 5 m een gevelwand.

•	 Zowel in de woonruimte als in de 
gemeenschappelijke ruimten mogen geen warme 
maaltijden worden klaargemaakt.

   
11. Rijksmonument
•	 Is de woning (deel van) een rijksmonument? 

Totaal: 

Punten: 

-10 punten

-10 punten

-5 punten

-10 punten

-10 punten 

-10 punten

-20 punten

Ja: 50 punten
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[*] De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is 
het bedrag dat wordt verkregen door € 1,07 (dat bedrag komt overeen 
met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te 
vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd 
met 750, en bij de verkregen uitkomst € 975,02 (dat bedrag komt overeen 
met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen. 
(Huurcommissie, april 2017)

Voorbeeld: 
Bob woont in een verwarmde studentenkamer van 15 m2 met een 
wastafel (75+10+10 = 95 punten) in een herenhuis in Nijmegen-Oost. 
Zijn radiator heeft een thermostatische regelknop (3 punten). In het 
huis wonen nog vier studenten. Met z’n vijven delen ze een keuken van 
20 m2 (20 punten), een toilet (2 punten), een badkamer met douche 
(3 punten). Ze hebben geen tuin of overdekte fietsenstalling (ze laten 
hun fietsen op het met grind bedekte, kleine voortuintje). Bobs woning 
is 95 + 3 + 20 + 2 + 3 = 123 punten waard, en daarmee 252,38 euro.

Belangrijk: voor een parkeerplaats worden vaak hoge extra kosten 
in rekening gebracht. Parkeerplaatsen zijn doorgaans onderdeel van 
het gehuurde, en dienen dus conform het puntensysteem te worden 
gewaardeerd. 

Heb je het totaal aantal punten berekend? Hieronder kun je opzoeken 
welke maximale kale huurprijs bij jouw puntenaantal hoort. Is je 
huurprijs te hoog? Op de volgende bladzijden lees je hoe je een te 
hoge huurprijs kunt (laten) aanpassen.
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Huurverlaging
Het Nederlandse huurrecht werkt met zogeheten ‘geliberaliseerde’ en 
‘ongeliberaliseerde’ woonruimte. In de praktijk worden de begrippen 
‘vrije huursector’ en ‘sociale verhuur’ nog wel eens gebruikt. Een 
geliberaliseerde woonruimte is een zelfstandige woning die volgens 
het woningwaarderingsstelsel méér geld waard is dan € 710,68 
(prijspeil augustus 2017) aan kale huur. Is dat het geval, dan wordt 
het woningwaarderingsstelsel losgelaten en kan de verhuurder 
voor de woning vragen wat hij wil. Is de woning minder waard dan 
dat, ongeliberaliseerd, dan kan de huurder de huurprijs aanvechten 
bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een laagdrempelige 
pseudo-gerechtelijke instantie die zich specifiek bezighoudt 
met huurprijsgeschillen. Het starten van een procedure bij de 
Huurcommissie kost 25 euro. Deze 25 euro krijg je terug als je de 
procedure wint. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. 

Met betrekking tot geschillen over de kale huurprijs bestaan er twee 
procedures:

1. Zit je korter dan zes maanden in de woning? Dan kun je een 
verzoek tot toetsing van de aanvangsthuurprijs indienen bij de 
Huurcommissie. De Huurcommissie zal onderzoeken wat de woning 
waard is. Ligt de waarde lager dan de overeengekomen huurprijs? 
Dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs met terugwerkende 
kracht tot de aanvang van de huurperiode. Als je dus al een aantal 
maanden te veel hebt betaald, moet de verhuurder het te veel 
betaalde terugbetalen. Bovendien betaal je voortaan dus minder 
huur. Eventueel kun je het reeds te veel betaalde verrekenen met 
de huur die je in de toekomst moet betalen.

2. Woon je langer dan zes maanden in je kamer en wil je de huurprijs 
aanvechten? Dan moet je eerst aan de verhuurder een voorstel tot 
huurverlaging richten, waarbij minimaal twee volle maanden
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tussen de verzending van het voorstel en de voorgestelde 
ingangsdatum moeten zitten. Bovendien moet je in het voorstel 
uiteenzetten:

•	 de huidige huurprijs en het percentage of bedrag van de wijzig-
ing;

•	 de nieuwe huurprijs en de voorgestelde datum van ingang. 

De verhuurder heeft acht weken om daarop te reageren. Als hij dat 
niet doet, of niet wil meewerken met de verlaging, kun je naar de 
Huurcommissie stappen. In dit geval geldt de huurverlaging niet 
met terugwerkende kracht. De huurverlaging gaat in vanaf de 
voorgestelde datum tot huurverlaging.

Let wel: procedure 2 kan slechts worden gestart als de afgesproken 
aanvangsthuurprijs lager is dan € 710,68. Huur je dus een zelfstan-
dige woonruimte voor een hoger bedrag en zijn er al zes maanden 
verstreken, dan kun je de huurprijs niet meer aanvechten, ook als de 
woning volgens het puntensysteem minder waard is.
Stichting Huurteams Nijmegen is een non-profit, door de gemeente 
gesubsidieerde organisatie die zich bezighoudt met het ten 
behoeve van Nijmeegse huurders opzetten van procedures bij de 
Huurcommissies. Huurteams heeft veel expertise op het gebied van 
het huurrecht, en verleent haar diensten geheel gratis. Indien je het 
idee hebt dat je te veel huur betaalt, dan word je van harte aangeraden 
om contact op te nemen met Huurteams. 

Let op: de ene verhuurder is de andere niet. Soms is je huisbaas een 
vastgoedcowboy of huisjesmelker die van een huurprijsprocedure 
niet wakker ligt, maar soms is je huisbaas ook een particulier die van 
huurprijswetgeving geen weet heeft en zijn of haar financiële situatie 
voor de komende jaren heeft begroot op een te hoge huurprijs. Bedenk 
dat het opstarten van een huurprijsprocedure bij veel verhuurders in 
het verkeerde keelgat kan schieten en dat ze nogal vinnig kunnen 
reageren. 
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Servicekosten
Meestal betaal je servicekosten in de vorm van een voorschot. In het 
contract staat genoemd welke bijkomende leveringen en diensten 
worden geboden. Te denken valt aan gas, water, licht, tv en internet, 
maar ook aan schoonmaakkosten, glasverzekering en een gedeelte 
van de kosten aan brandbestrijdingsmiddelen. Aan het eind van 
het jaar hoor je een overzicht te krijgen met de werkelijk gemaakte 
kosten die vervolgens met het voorschot worden verrekend. Op de 
servicekosten mag de verhuurder dus geen winst maken. Het kan 
voorkomen dat je geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Je verhuurder 
moet meewerken aan een verzoek tot inzage in zijn administratie, 
zodat je kunt controleren of alles klopt.

De ervaring leert dat verhuurders vaak te hoge servicekosten in 
rekening brengen, kosten in rekening brengen die ze niet in rekening 
mogen brengen en/of deze niet afrekenen. 

Voorbeelden van ongeoorloofde servicekosten zijn 
eigenaarsbelastingen (OZB, bepaalde waterschapsheffingen), VvE-
kosten en onderhoudskosten met betrekking tot de CV-ketel. Deze 
kosten kunnen niet in rekening worden gebracht omdat er in wezen 
geen dienst wordt verleend aan de huurder, nu het kosten betreffen 
die de verhuurder ook zou maken als er geen sprake zou zijn van een 
huurconstructie.

Je kunt bij de Huurcommissie terecht om vast te stellen wat de 
door jou verschuldigde servicekosten over een boekjaar zijn. Deze 
procedure kun je instellen vanaf 1 juli, volgende op het boekjaar 
waarover je een vaststelling verzoekt. Je kunt de Huurcommissie ook 
benaderen om een te hoog voorschot anders vast te laten stellen. 

Twijfel je over de hoogte van je servicekosten, de afrekening ervan 
of de geoorloofdheid van bepaalde kosten? Ook met betrekking tot 
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servicekosten kun je Huurteams Nijmegen benaderen om je, ko-
steloos, van juridisch advies te voorzien en/of procedures voor je te 
doorlopen.

All-in huurprijs
Het komt voor dat een huurovereenkomst geen uitsplitsing maakt 
tussen de kale huurprijs en het servicekostencomponent. Is dat het 
geval en staat er vast dat je toch echt gebruik maakt van services, 
dan is er sprake van een all-in huurprijs. Dat is voor de huurder een 
onwenselijke situatie, omdat hij in deze situatie niet of moeilijk 
aanspraak kan maken op een servicekostenafrekening. Het is daarom 
zinvol om met de huurder duidelijk af te spreken welke kosten waarop 
zien. 

Gebeurt dit niet, dan heb je een eenvoudige ingang bij de 
Huurcommissie. Als de Huurcommissie in een huurprijsprocedure 
erachter komt dat er sprake is van een all-in prijs, dan splitst zij deze 
standaard aldus, dat 55% van de all-in prijs geacht wordt de kale 
huurprijs te zijn en 25% het voorschot servicekosten. De overige 20% 
van de all-in prijs komt daarmee te vervallen. 

Huurverhoging
Maximaal één keer per jaar mag de verhuurder de kale huurprijs 
verhogen (dat kan dus niet als het gaat om een all-in prijs). In geval van 
woningverbetering mag hiervan afgeweken worden. Jaarlijks wordt 
door de regering bepaald hoeveel procent de huurprijzen mogen 
stijgen. Momenteel (peildatum augustus 2017) bedraagt de maximale 
verhoging voor een onzelfstandige woonruimte (een kamer) 1,8% van 
de kale huurprijs. 
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Voor zelfstandige woonruimte geldt bovendien de mogelijkheid voor 
de verhuurder om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te 
passen. In dat geval is de maximale huurverhoging 2,8% indien het 
inkomen van de huurder € 40.349 of minder is, en 4,3% als het inkomen 
boven dat bedrag uitkomt. In geval van het hogere bedrag dient de 
verhuurder wel een verklaring van de Belastingdienst te overleggen 
waaruit blijkt dat jouw inkomen de € 40.349 te boven gaat.
Je verhuurder moet zowel bij zelfstandige als bij onzelfstandige 
woonruimte in ieder geval twee maanden voor de voorgestelde 
wijziging een huurverhogingsvoorstel doen. 

Hierin moet het volgende staan:
•	 De huidige huurprijs en het percentage of bedrag van de wijzig-

ing
•	 De nieuwe huurprijs en de voorgestelde datum van ingang
•	 De wijze waarop en de termijn waarbinnen bezwaar kan worden 

gemaakt en wat de gevolgen zijn als geen bezwaren worden 
geuit

Maak je bezwaar tegen de huurverhoging en wil de verhuurder toch 
doorgaan met de huurverhoging? Dan moet hij de Huurcommissie 
vragen om een uitspraak. Dit moet binnen zes weken vanaf de 
voorgestelde datum van huurverhoging gebeuren. Is het verzoek te laat 
ingediend, dan gaat de verhoging niet in op de voorgestelde datum.

Een uitzondering op de regels tot verhogen van de huurprijs geldt bij 
woningverbetering. Hierbij mag de prijs ook tijdens het jaar aangepast 
worden. De verhoging van de huur moet dan in verhouding staan 
tot de aangebrachte verbeteringen en ook hier mag de huurprijs de 
maximale huurprijs niet overschrijden. Het mag bovendien geen 
achterstallig onderhoud betreffen; voor regulier onderhoud heb je 
immers al huur betaald! Natuurlijk heb je ook hierbij de mogelijkheid 
om bezwaar aan te tekenen. Je verhuurder moet vooral kenbaar maken 
dat hij de woning gaat verbeteren. Doet hij dat niet of geef je vooraf 
geen toestemming, dan mag je de huurverhoging weigeren.



Gebreken en achterstallig 
onderhoud
Eerder ging het al over gebreken. Gebreken zijn, grof gezegd, alle 
tekortkomingen aan het gehuurde. Omdat zich in de praktijk vooral 
onderhoudsgebreken voordoen, wordt daar de focus op gelegd. 
Gebreken dienen in principe door de verhuurder worden verholpen, 
tenzij het ‘kleine’ gebreken zijn. ‘Kleine gebreken’ zijn gebreken die 
geen specialistische kennis vereisen en geen noemenswaardige 
kosten met zich brengen. Daarnaast zijn er in het ‘Besluit kleine 
herstellingen’ nog een aantal herstellingen opgenomen die in ieder 
geval van huurders kunnen worden verlangd, zoals het vervangen van 
lampen en contactdozen. Voor een volledige (lange) lijst zij verwezen 
naar het besluit (Google is je vriend). De lijst in het besluit is overigens 
niet limitatief. 

Een goede vuistregel is dat een gebrek ‘klein’ is als een gemiddeld 
persoon in staat kan worden geacht om naar de Action te lopen 
om daar voor minder dan een tientje de middelen te kopen om het 
gebrek mee te verhelpen. Bij een verstopte gootsteen wordt je dus 
geacht om er wel zelf eerst een ontstoppingsveer en een ontstopper/
ontstoppingsmiddel erop los te laten voordat je je verhuurder erbij 
roept. Oppervlakkige schimmel en kalkaanslag is ook aan jou om op 
te lossen. Bedenk dat je als huurder ook verantwoordelijk bent voor 
eventuele schade die ontstaat door achterstallig klein onderhoud. 
Laat de schimmelkolonies dus vooral niet oplopen.

Al het onderhoud dat niet ‘klein’ is, komt voor rekening van de 
verhuurder. Diepe verstoppingen, verrotte vloeren, ingeslagen 
ruiten, kapotte sloten en losse tegels dienen allemaal tijdig door de 
verhuurder te worden gerepareerd of vervangen. Hetzelfde geldt voor 
gehuurde spullen of diensten. Denk daarbij aan een gehuurde koelkast 
of wasmachine, maar ook aan slecht functionerend internet.
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Het spreekt voor zich dat het aan de huurder is om de verhuurder op 
de hoogte te stellen van gebreken. Het verschilt per verhuurder hoe 
snel gebreken worden opgelost. Zo heeft SSH& een noodnummer 
waarmee je de complexbeheerder in noodgevallen  zelfs ‘s nachts 
en in het weekend kunt bereiken, maar een gemiddelde particuliere 
verhuurder zal er minder vaart achter zetten. Als je verhuurder niet of 
erg langzaam te werk gaat, biedt het huurrecht je twee opties om de 
herstelling af te dwingen.

1. Allereerst is er de mogelijkheid om de Huurcommissie te verzoeken 
om je huur te verlagen totdat het achterstallig onderhoud is verricht. 
Daartoe dien je wel eerst je verhuurder van de gebreken op de 
hoogte te stellen en hem een termijn te gunnen van zes weken om de 
gebreken te verhelpen. Gebeurt dit niet, dan zal de Huurcommissie 
tot huurverlaging overgaan. Het nadeel aan deze procedure is 
dat deze vooralsnog vrij lang duurt. Ook zal de Huurcommissie 
doorgaans pas bij vrij ernstige gebreken daadwerkelijk tot 
huurverlaging overgaan (verwezen zij naar het ‘Gebrekenboek’ van 
de Huurcommissie, Google is your friend). Zo zal de Huurcommissie 
bij een niet-functionerende internetverbinding niet optreden. 
Een derde nadeel aan de procedure is dat de verhuurder 
vooralsnog kan besluiten om niets aan de gebreken te doen.  

2. De tweede mogelijkheid is het volgende. De huurder kan de 
verhuurder op behoorlijke wijze in kennis stellen van het gebrek en 
een redelijke termijn gunnen om het gebruik op te lossen. Raakt de 
verhuurder hiermee in verzuim, dan is de huurder gerechtigd om 
het gebrek zelf op te lossen of te laten oplossen en de - redelijke! - 
kosten hiervan in mindering te brengen op te huur.

Het verschilt per situatie welke optie het meest effectief is. Voor kleinere 
onderhoudsproblemen (die geen ‘kleine gebreken’ vormen) is optie 2 
doorgaans het meest effectief, vooral omdat de Huurcommissie zich 
met dit soort gevallen niet zo raad weet. 
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Voor grote onderhoudsgebreken, waaronder bijvoorbeeld het 
ontbreken van een daglichtvoorziening of de aanwezigheid van grote 
schimmelkolonies, ligt het minder voor de hand om op eigen houtje 
een aannemer of schimmelbestrijder in te schakelen. 
Onderhoudsgebreken zijn ingewikkeld. We raden aan om contact op te 
nemen met Huurteams Nijmegen wanneer je met deze problematiek 
te maken hebt. Zij bieden kosteloos advies en juridische bijstand aan. 

Onderverhuur en medebewoning
Voor onderverhuur geldt het volgende. Voor onzelfstandige 
woonruimte (kamers) geldt dat onderverhuur in beginsel níet is 
toegestaan zonder toestemming van de verhuurder. Voor zelfstandige 
woonruimte geldt dat je in beginsel een gedeelte van de woonruimte 
mag onderverhuren. Hetzelfde geldt voor het gratis in gebruik geven 
van je woning, of het in laten trekken van een vriend(in) of partner. 
Van deze regels kan bij overeenkomst worden afgeweken. In de 
praktijk bedingt de verhuurder dat je slechts met toestemming mag 
onderverhuren. Verhuur je onder zonder toestemming, dan vormt dit 
voor de verhuurder een opzeggings- en ontbindingsgrond.

Als je huurtoeslag ontvangt, is het belangrijk om rekening te houden 
met een mogelijke wens van je onderhuurder om zich in te schrijven 
op zijn of haar nieuwe woonadres. Dit kan gevolgen hebben voor je 
recht op huurtoeslag als daardoor het verzamelinkomen van jou en je 
onderhuurder, die dan als medebewoner telt, het maximuminkomen 
te boven gaat. Is je onderhuurder een Nederlandse student, dan 
is dit doorgaans niet zo’n probleem omdat de Belastingdienst zelf 
inzage heeft in het inkomen van je onderhuurder. Verhuur je onder 
aan een buitenlandse student, zorg er dan voor dat hij op tijd een 
inkomensverklaring verstrekt van voorgaande jaren en ervoor zorgt 
dat hij op tijd ook een inkomensverklaring verstrekt voor de periode 
waarin hij onderhuurder was.
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Bescherming bij huuropzegging
In Nederland hebben huurders sterke huurbescherming. Tot voor kort 
(1 juli 2016) was het uitgangspunt eigenlijk dat huurders in principe zo 
lang in het gehuurde konden blijven wonen als ze wilden. Er waren een 
aantal uitzonderingsgevallen, maar die waren niet veelvoorkomend. 
Het huurrecht is inmiddels enigszins versoepeld met de introductie 
van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar verder is de 
huurbescherming nagenoeg ongewijzigd gebleven. 

Voor contracten voor bepaalde tijd is het regime het makkelijkst. 
Hiervoor geldt dat de overeenkomst ten einde loopt wanneer de 
overeengekomen bepaalde tijd af is gelopen. De verhuurder hoeft niet 
op te zeggen, maar moet wel maximaal drie maanden, maar minimaal 
één maand van tevoren hebben aangezegd op welke datum de 
overeenkomst afloopt. Doet hij dit niet, dan wordt de overeenkomst 
van rechtswege voor onbepaalde tijd verlengd. De verhuurder mag 
niet een tweede overeenkomst voor bepaalde tijd met je sluiten. 
Doet hij dat wel, dan wordt deze geacht voor onbepaalde tijd te zijn 
gesloten. De verhuurder mag bij een overeenkomst voor bepaalde tijd 
niet opzeggen vóór het einde van de huurovereenkomst, de huurder 
mag dit wél.

Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat de verhuurder 
slechts kan opzeggen met inachtneming van strikte regels. De 
opzegtermijn bedraagt in ieder geval drie maanden, verlengd met een 
maand extra per jaar dat je hebt gehuurd (maximaal zes maanden). 
Bovendien heeft de verhuurder een gegronde reden nodig om je 
eruit te willen zetten. De in de praktijk meest voorkomende wettelijke 
opzeggronden worden hierna benoemd:



47

•	 Je gedraagt je niet als een goed huurder. Dit is een vrij open norm. 
In de praktijk houdt het in dat als je meerdere maanden je huur 
niet hebt betaald, stelselmatig te laat je huur betaalt, ernstige 
overlast voor je medebewoners veroorzaakt of anderszins niet 
doet wat van een huurder mag worden verwacht (zie: ‘Plichten 
van de huurder’, p. 24);

•	 Je hebt je kamer tijdelijk gehuurd en het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat de verhuurder na verloop van tijd zelf weer in het 
gehuurde gaat wonen (denk aan een onderhuursituatie);

•	 De verhuurder heeft de woning anderszins nodig voor dringend 
eigen gebruik, verkoop of verhuur van de woning hieronder niet 
inbegrepen. Denk aan het in gebruik geven aan een familielid of 
aan zichzelf;

•	 In geval van een campuscontract (verhuur speciaal aan studenten, 
verhuurder kan een bewijs van inschrijving opvragen): omdat je 
geen bewijs van inschrijving hebt kunnen overleggen;

•	 De bestemming van het pand waarin je woont is in strijd met 
het geldende bestemmingsplan en de verhuurder wil het pand 
conform het bestemmingsplan gebruik. 

Ben je het niet met een opzegging van je verhuurder eens? Hij kan het 
niet bij een enkele opzegging laten. Huurder kunnen alleen het huis 
uit worden gezet als ook de rechter het met de opzegging eens is. De 
verhuurder zal zich dus bereid moeten tonen om naar de rechter te 
stappen. 

Let op: als je na ondertekening van het huurcontract een losse 
overeenkomst aangaat voor het verlaten van de woning op een 
bepaalde datum is dat wel bindend. In dit geval is de huur namelijk 
beëindigd met wederzijds goedvinden. Je kiest er in dit geval dus mede 
zelf voor om de huurrelatie te beëindigen. Een dergelijke afspraak mag 
echter geen voorwaarde zijn voor totstandkoming van het 
huurcontract.
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Het kan voorkomen dat je verhuurder de woning doorverkoopt. 
In dat geval wordt de nieuwe eigenaar jouw verhuurder en zet 
hij de huurrelatie met jou voort. Je blijft dus aanspraak maken op 
huurbescherming.

Uitzonderingen op huurbescherming
De huurbescherming geldt niet in de hieronder genoemde gevallen: 

1. Wanneer je een huurovereenkomst hebt gesloten die naar zijn 
aard van korte duur is of antikraak woont, geldt geen bescherming 
naast wat in het contract staat. Een huurovereenkomst die ‘naar 
zijn aard van korte duur is’, is bijvoorbeeld een overeenkomst 
die je sluit met een hoteluitbater of met de verhuurder van een 
vakantiehuisje. Deze uitzondering geldt in gevallen waarin 
evident is dat er geen sprake van huurbescherming kán en mág 
zijn. Verhuurders van woonruimte doen hier nog wel eens een 
beroep op, maar deze uitzondering gaat eigenlijk bijna nooit op. 

2. Wanneer je bij je verhuurder in huis woont, is er sprake 
van hospitaverhuur. In dit geval heb je te maken met een 
proeftijd van negen maanden. Binnen die termijn kan zonder 
opgaaf van reden de huur worden beëindigd. Wel moet de 
hospitaverhuurder voldoen aan de opzegtermijn van drie 
maanden. Na afloop van die negen maanden val je wel onder de 
gewone huurbescherming, met dien verstande dat de rechter 
altijd een afweging tussen de belangen van de hospitaverhuurder 
en de huurder over de voortzetting van de huur mag maken. 

3. De verhuurder moet bij huur op grond van de Leegstandwet een 
minimumhuurtermijn van een half jaar aanhouden, maar kan 
zonder opgaaf van reden opzeggen. Wel dient hij een termijn 
van drie maanden in acht te nemen voor een geldige opzegging. 
Bovendien moet er een vergunning door de gemeente zijn
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afgegeven voor verhuur in deze vorm. Ontbreekt de vergunning, dan 
heb je reguliere huurbescherming.

Ontbinding
Naast opzegging van de huur kan de verhuurder ook pogen de 
huurovereenkomst te ontbinden. De gronden voor ontbinding 
komen in grote mate overeen met de opzeggingsgrond van slecht 
huurderschap. Kortom, wil de verhuurder kunnen ontbinden, dan 
moet je een gemaakte afspraak niet hebben nageleefd. Ontbinding 
kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn bij het in weerwil van de 
overeenkomst voorhanden hebben van drugs, het niet betalen van de 
huur en het onderverhuren zonder toestemming. Een ontbinding kan 
echter alleen worden uitgesproken door een rechter als het gaat om 
huur van woonruimte. Dit kan dus niet zomaar gebeuren. Bovendien 
zal de rechter desgevraagd moeten toetsen of de tekortkoming niet te 
gering is om het zware gevolg van ontbinding te kunnen dragen.

Bemiddelingskosten
Bemiddelingskosten zijn kosten die een bemiddelingskantoor 
(een derde, dus niet de verhuurder zelf ) in rekening brengt 
voor het bij elkaar krijgen van een huurder en een verhuurder. 
Bemiddelingskosten bedragen doorgaans één of twee maal de 
maandhuur. Bemiddelingskosten waren tot voor 1 juli 2016 een lastig 
onderwerp. Vóór die datum was het in ieder geval ongeoorloofd om 
bemiddelingskosten te vragen voor bemiddeling bij een zelfstandige 
woonruimte. Voor onzelfstandige woonruimte was de materie juridisch 
complex.

Sinds 1 juli 2016 is het ook voor onzelfstandige woonruimte absoluut 
niet meer toegestaan om bemiddelingskosten te vragen. Toch gebeurt 
het nog. De praktijk leert echter dat je nooit toegang tot de betreffende
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woning krijgt als je niet eerst betaalt. De beste tip is hier dan ook 
om in eerste instantie toch te betalen, vervolgens de woning te 
betrekken en ten slotte de betaalde kosten weer terug te vorderen. 
Indien je in de woning zit, heb je namelijk huurbescherming en kun 
je niet uit de woning worden gezet. Bovendien doet een eventueel 
conflict zich voor met de makelaar en niet met je verhuurder. Nadeel 
daaraan is tegelijkertijd dat je niet eenvoudigweg kunt besluiten om 
de bemiddelingskosten te verrekenen met de te betalen huur. 

Studentenvakbond AKKU kan je nader adviseren over het terugkrijgen 
van ten onrechte betaalde bemiddelingskosten.

Terugvorderen onverschuldigd 
betaalde huur, contractkosten etc.
Wanneer je naar aanleiding van een uitspraak van de Huurcommissie 
met terugwerkende kracht huurverlaging hebt gekregen, ten onrechte 
contractkosten hebt betaald of anderszins nog iets van je verhuurder 
te vorderen hebt, is het relatief eenvoudig om je vorderingen op je 
verhuurder te verhalen. Zolang je in het gehuurde zit, ben je immers 
verplicht om huur te betalen. Deze huurtermijnen kan je in principe 
verrekenen met een eventuele vordering die je nog op je verhuurder 
hebt. Dit is contractueel vaak uitgesloten, maar dit soort uitsluitingen 
zijn in principe niet rechtsgeldig.
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Huurrecht: afsluitend
Het huurrecht is een interessant rechtsgebied waar méér bij te kijken 
komt dan in dit korte bestek kan worden uiteengezet. Het is een 
voor veel mensen wezenlijk onderdeel van het recht, maar omdat 
huurgeschillen vaak maar om relatief kleine bedragen gaan, wordt 
er ook relatief zelden tot de hogere rechters doorgeprocedeerd. In 
huurgeschillen lopen de emoties vaak hoog op, wat de mogelijkheid 
voor partijen om tot een vergelijk te komen bemoeilijkt. Het verdient 
uiteindelijk altijd de voorkeur om je relatie met je verhuurder goed 
te houden en dus om de normale regels van het sociale verkeer te 
respecteren: wees communicatief, probeer je in de ander in te leven 
en ga altijd de-escalerend te werk. Escaleert het geschil toch? Probeer 
dan zo snel mogelijk hulp in te roepen bij bijvoorbeeld Huurteams 
Nijmegen of de Rechtswinkel van AKKU.



Studentenvakbond AKKU
Heyendaalseweg 141 N -1.380
6525 AJ  Nijmegen
024-3615477
www.studentenvakbondakku.nl
info@studentenvakbondakku.nl
Inloopspreekuur rechtswinkel: dinsdag tussen 12:30 en 13:30 uur en 
woensdag van 13:00 tot 15:00 uur. Het kantoor bevindt zich onder de 
loopbrug van het Radboud Sportcentrum.

Stichting Huurteams Nijmegen
Toernooiveld 100
6525 EC  Nijmegen
06-24247473
www.huurteamsnijmegen.nl
info@huurteamsnijmegen.nl
Inloopspreekuur: woensdag van 10:00 tot 15:00 uur.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
0800-4887243
www.huurcommissie.nl

Hoofdstuk 5 
Contactgegevens
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Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSH&)
Laan van Scheut 4
Postbus 1175
6501 BD  Nijmegen
024-3594939
www.sshn.nl
info@sshn.nl

Varia
www.opkamersinnijmegen.nl
www.checkjekamer.nl
www.belastingdienst/toeslagen
www.studentenvakbondakku.nl/bemiddelingskosten
www.entree.nu
www.brandweer.nl/gelderland-zuid
www.nijmegen.nl
www.kamernet.nl
www.kamer.nl
www.kamertje.nl
www.directwonen.nl
www.kbsvastgoedbeheer.nl
www.rotsvast.nl
www.wibeco.nl
www.degelderlander.nl
www.deweekrant.nl/de_brug_nijmegen
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Een kamer zoeken is niet altijd 
even gemakkelijk. Gelukkig 
helpen Studentenvakbond 
AKKU en Huurteams Nijmegen 
je opweg met OKiN. Dé bron 
voor al jouw vragen over 
studentenhuisvesting in 
Nijmegen. 

In dit boekje staat informatie 
over hoe je een kamer kunt 
vinden, wat je moet doen 
als je een kamer hebt en wat 
jouw rechten en plichten als 
huurder zijn. Wanneer iets 
niet helemaal duidelijk is, of 
wanneer jouw situatie toch 
niet binnen de beschrijving 
valt kun je natuurlijk altijd 
contact met de makers van dit 
boekje opnemen! 
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