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Wijziging van de huurovereenkomst 

Artikel 1 

1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van 

toepassing zijn verklaard. 

2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de algemene huurvoorwaarden kunnen slechts 

schriftelijk worden overeengekomen. 

 

 

Meer dan één huurder 

Artikel 2 

1. De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en 

volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen. 

2. De huurprijs en de bijkomende kosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven 

bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal 

huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en 

de bijkomende kosten verschuldigd. 

3. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en 

voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze 

overeenkomst en de wet voortvloeien. 

4. Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de 

opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door één of een 

aantal van hen plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) 

ongewijzigd voort. 

 

 

Ter beschikking stelling en aanvaarding 

Artikel 3 

1. De verhuurder zal op de daartoe overeengekomen datum het gehuurde in goede staat van 

onderhoud en zonder zichtbare gebreken aan huurder ter beschikking stellen. 

 

Huurprijs en bijkomende kosten 

Artikel 4 

1. De huurprijs kan worden gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende regels. 

 

 

Verplichtingen verhuurder 

Artikel 5 

1. Verhuurder zal het gehuurde in goede staat houden en alle noodzakelijke onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde verrichten, voor zover deze niet op grond van de 

algemene huurvoorwaarden door huurder moeten worden verricht. 

2. Verhuurder zal huurder gedurende de huurtijd het rustig genot van het gehuurde verschaffen. 
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Verhuurder is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het huurgenot door derden. 

3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt ten gevolge van een gebrek 

als bedoeld in het voorgaande lid, tenzij de verhuurder ter zake grove schuld of ernstige 

nalatigheid kan worden verweten. 

 

Verplichtingen huurder 

 Artikel 6.1 

1. Huurder zal de verschuldigde huurprijs en bijkomende vergoedingen voor de eerste van iedere 

maand voldoen door storting/overschrijving op rekeningnummer NL76 BNGH 0285163272, ten 

name van Woningstichting QuaWonen. Bij te late betaling berekent verhuurder de wettelijke 

rente door aan huurder. 

2. Huurder zal zich bij het voldoen aan zijn betalingsverplichting niet beroepen op verrekening 

tenzij de rechter hem daartoe heeft gemachtigd. 

 

 

Artikel 6.2 

1. Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan 

het gehuurde in zijn geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan 

derden.  

2. Huurder zal ervoor zorgdragen dat aan omwonenden geen overlast wordt veroorzaakt. 

 

 

Artikel 6.3 

Huurder is aansprakelijk voor schade die aan het gehuurde is ontstaan door een hem toe te 

rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst.  

Alle schade behalve brandschade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Het gehuurde wordt, 

echter uitsluitend voor de toepassing van dit artikel, geacht mede te omvatten de leidingen, 

kabels en buizen die zich bevinden in de bij het gehuurde behorende grond. 

 

 

Huurderszelfwerkzaamheid 

Artikel 7.1 

1. Huurder zal zonder toestemming van verhuurder geen veranderingen aan het gehuurde of de 

bijbehorende voorzieningen aanbrengen. 

 

 

Artikel 7.2 

1. Huurder zal verhuurder op zijn verzoek in de gelegenheid stellen het gehuurde op technische 

en andere gebreken te controleren. 

2. Huurder zal alle noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde als 

ook aan de tot gehuurde behorende voorzieningen of direct aangrenzende woningen die niet 

tot na het eindigen van de huur kunnen worden uitgesteld gedogen. 

3. Huurder zal personen die door verhuurder zijn belast met het afleggen van controlebezoeken 
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of het uitvoeren van werkzaamheden na legitimatie hunnerzijds in het gehuurde toelaten. 

4. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zullen deze bezoeken,respectievelijk 

werkzaamheden slechts plaatsvinden op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur en van te 

voren worden aangekondigd. 

5. Huurder heeft tijdens de uitvoering van werkzaamheden geen recht op vermindering van de 

huurprijs, tenzij deze langer dan 40 dagen duren. 

 

 

Beëindiging van de overeenkomst 

Artikel 8 

1. Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt bij aangetekende brief of deurwaardersexploot 

op elke willekeurige dag van de maand. 

2. De door huurder in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt een maand. 

3. De door verhuurder in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt drie maanden, welke 

minimum tijd wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huur heeft geduurd, tot 

een maximum van zes maanden. Verhuurder kan de huurovereenkomst tegen de eerste van 

de maand bij aangetekende brief of deurwaardersexploot opzeggen. 

4. Verhuurder zal bij de opzegging de reden(en) van de opzegging vermelden. 

5. Huurder en verhuurder kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden 

beëindigen op een door hen daartoe te bepalen datum. 

 

 

Oplevering 

Artikel 9 

1. Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat en geheel 

ontruimd aan verhuurder teruggeven. 

2. Huurder zal de sleutels van het gehuurde op de dag van ontruiming aan verhuurder 

teruggeven 

3. Verhuurder heeft het recht alle roerende goederen die na ontruiming door huurder in het 

gehuurde blijken te zijn achtergelaten op kosten van de huurder te verwijderen. 

 

 

Aldus vastgesteld op 1 januari 1993 te Krimpen aan den IJssel. 

 

 

 


