BEKNOPTE TOELICHTING OP ENKELE BELANGRIJKE ASPECTEN VAN HET
HUURRECHT VOOR WOONRUIMTE
VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Deze toelichting is opgesteld door Hielkema & co advocaten te Amsterdam. Hou er rekening mee dat
het (huur)recht geen statisch geheel is. Het (huur)recht is altijd in ontwikkeling waardoor zaken kunnen
veranderen, bijvoorbeeld door wetgeving of door rechtspraak. Aanbevolen wordt om bij vragen in
concrete gevallen een deskundige te raadplegen en niet uitsluitend af te gaan op de tekst van deze
beknopte toelichting. Iedere aansprakelijkheid van de VVA en van Hielkema & co advocaten voor
nadelige gevolgen van het gebruik van (de tekst van) dit informatieblad wordt uitgesloten. Deze tekst is
afgesloten op 1 juli 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Inleidende opmerkingen
Het huurrecht voor woonruimte is zeer ingewikkeld. Dat komt voornamelijk doordat er veel wettelijke
regelingen zijn en doordat een groot aantal van de wettelijke regelingen zogenaamd dwingend recht
bevatten. Dat betekent dat, indien in de huurovereenkomst wordt afgeweken van de wet, de partij die
het uitkomt – meestal de huurder - de huurovereenkomst kan negeren en een beroep kan doen op de
wet. Dat leidt er toe dat, indien twee partijen een huurovereenkomst met elkaar tot stand brengen, zij
er niet altijd zeker van kunnen zijn dat al hetgeen zij afgesproken hebben, juridisch ook afdwingbaar is.
De reden van het dwingendrechtelijke karakter van veel wettelijke regelingen is dat de wetgever vindt
dat de huurder ten opzichte van de verhuurder veelal een zwakkere positie heeft, zodat de huurder
(wettelijke) bescherming nodig heeft. Deze wettelijke bescherming heeft vooral (maar niet uitsluitend)
betrekking op de beëindiging van de huurovereenkomst en op de hoogte van de huurprijs.
Dit informatieblad beoogt geen compleet beeld van het huurrecht te geven. Dat is onmogelijk. Het
informatieblad belicht slechts op beknopte wijze de enkele belangrijke aspecten van het huurrecht.
Dit informatieblad is tot stand gekomen met het oog op de praktijk van makelaars aangesloten bij de
Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA). Makelaars van de VVA staan de ene keer de
verhuurder bij en de andere keer de huurder (veelal expats). Het gaat bij de bemiddeling door VVAmakelaars vaak om (gestoffeerde en/of meubileerde) woonruimte die geliberaliseerd is, dat wil zeggen
woningen die qua puntental uitstijgen boven de wettelijke liberalisatiegrens (die thans, sinds 1 januari
2021, € 752,33 per maand bedraagt bij een puntental van per 1 juli 2021 van 143 of meer).
Dit informatieblad heeft uitsluitend betrekking op de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte.
Huurbescherming
De huurder wordt in Nederland vergaand beschermd tegen opzegging van de huurovereenkomst door de
verhuurder. De verhuurder kan slechts in een aantal gevallen, die nauwkeurig in de wet zijn
omschreven, de huur beëindigen. De belangrijkste opzeggronden zijn:
– de verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik;
– partijen zijn een huurovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen, waarbij is afgesproken dat de
verhuurder de woning na afloop zelf gaat bewonen (ook wel ‘tussenhuur’ genoemd).
Deze laatste grond wordt hierna nader uitgewerkt (bij Model C).
Huuropzegging
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Indien de verhuurder meent een goede grond te hebben om de huurovereenkomst op te zeggen, moet hij
dat doen door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploit. Hij moet daarin de grond
van de opzegging vermelden. En hij moet daarin een opzegtermijn in acht nemen. Die bedraagt
minimaal drie maanden. Daar komt voor elk jaar dat de huurder in het gehuurde heeft gewoond een
maand bij, met een maximum van in totaal zes maanden.
De huurder, die de huur wil opzeggen, heeft een opzegtermijn van een maand, ervan uitgaande dat de
huur per maand wordt betaald. De maximale opzegtermijn van de huurder bedraagt drie maanden
(indien de huur per kwartaal of langere periode betaald moet worden). Daarvan kan niet bij contract
worden afgeweken.
Het is in veel gevallen (maar niet altijd) mogelijk om een minimale eerste huurtermijn af te spreken,
gedurende welke de huurder en/of de verhuurder de huur niet kan opzeggen. Het is daarnaast mogelijk
om daarvan weer af te wijken, bijvoorbeeld indien het werk van de huurder minimaal 50 of 100 km het
gehuurde wordt verplaatst. Dat laatste wordt meestal de diplomatenclausule genoemd.
Modelovereenkomsten van de VVA
Tot 1 juli 2016 was het in slechts een beperkt aantal gevallen mogelijk om tijdelijke huurcontracten te
sluiten. Sinds deze datum zijn de mogelijkheden daarvoor aanmerkelijk verruimd. De VVA hanteert
sindsdien vier modellen voor huurcontracten:
- Model A: de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;
- Model B: de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een maximale duur van twee jaar;
- Model C: de zogenaamde tussenhuurovereenkomst (waarbij de verhuurder na afloop de woning
zelf gaat bewonen);
- Model D: verhuur op grond van de Leegstandwet.
Al deze modellen hebben betrekking op de verhuur van zelfstandige woonruimte.
In 2021
-

zijn daar de volgende modellen bijgekomen:
Model E: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor maximaal 5 jaar;
Model F: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte op basis van hospitaverhuur;
Model G: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd;
Model H: Huurovereenkomst voor een groepswoning;
Model I: Huurovereenkomst voor een woonboot.

Bij al deze modellen horen Algemene Bepalingen (die in het Model zelf zijn opgenomen). Bovendien zijn
deze modellen voorzien van een Toelichting. Aanbevolen wordt om deze Toelichting goed te bestuderen
alvorens de modellen te hanteren. Ook daarin staat de nodige informatie over het (huur)recht.
Model A: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij dit model heeft de huurder volledige huurbescherming.
Het is mogelijk om af te spreken dat de huurder (en/of de verhuurder) gedurende een initiële periode de
huur niet kan opzeggen. Dat geeft de verhuurder gedurende enige tijd zekerheid omtrent de
huurinkomsten. Niet 100% kan worden uitgesloten dat, als een dergelijke afspraak wordt gemaakt, deze
huurovereenkomst wordt gekwalificeerd als een Model B huurovereenkomst (in welk geval de huurder
geen huurbescherming heeft maar deze wel het recht om de huur tussentijds op te zeggen, ook als dat
contractueel is uitgesloten). Model A van de VVA is zodanig geformuleerd dat dit risico is
geminimaliseerd.
Model B: Huurovereenkomst voor maximaal twee jaar (zelfstandige woonruimte)
Het is sinds 1 juli 2016 mogelijk om voor zelfstandige woonruimte huurovereenkomsten voor maximaal
twee jaar af te sluiten. De huurder heeft bij dit type huurcontract geen huurbescherming. Als de
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verhuurder dat wil, moet de huurder dus vertrekken na afloop van de afgesproken huurtermijn. De
huurovereenkomst voor maximaal twee jaar hoeft niet te worden opgezegd.
Voorwaarde is wel dat de verhuurder tussen drie maanden en één maand voor het einde van de
huurovereenkomst schriftelijk aan de huurder meedeelt dat de huurovereenkomst tijdelijk is en dat de
huurder moet vertrekken op de overeengekomen einddatum. Het verdient aanbeveling deze schriftelijke
kennisgeving aangetekend te verzenden. Wordt deze kennisgeving niet of niet op het juiste moment
verzonden door de verhuurder, dan verandert de huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch in
een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor de huurder en behoeft de
huurder de woning niet op de overeengekomen einddatum te verlaten.
Het gaat hier om een huurovereenkomst voor maximaal twee jaar. Het is dus ook mogelijk een
huurovereenkomst voor bijvoorbeeld acht maanden of een jaar af te sluiten. Het is niet mogelijk een
eenmaal aangegane tijdelijke huurovereenkomst te verlengen met een bepaalde periode. Wordt de
huurovereenkomst toch verlengd, dan verandert de huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch in
een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor de huurder. De huurder behoeft
de woning dan niet op de overeengekomen einddatum te verlaten.
De huurder heeft bij alleen dit model het wettelijk recht om de huurovereenkomst tussentijds op te
zeggen wanneer hij wil. Hij moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen. De
verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel niet tussentijds opzeggen. De verhuurder is dus gebonden
aan de overeengekomen termijn. De verhuurder die zekerheid wil over een minimale huurperiode, doet
er dus verstandig aan om niet een huurovereenkomst volgens Model B te sluiten. Maar de verhuurder die
juist absolute zekerheid wil over het vertrek van de huurder na afloop van de overeengekomen duur,
doet er verstandig aan wel de huurovereenkomst volgens Model B te kiezen.
De huurder heeft de mogelijkheid om de huurcommissie te laten bepalen of de overeengekomen
huurprijs niet te hoog is. De huurder heeft daarvoor de tijd tot 6 maanden na het einde van de
huurovereenkomst. De wettelijke regeling is op dit punt niet helemaal duidelijk, maar aangenomen
wordt dat wordt bedoeld 6 maanden na het einde van de afgesproken huurtermijn. Als de woning meer
dan 143 punten waard is (let op: dit puntental geldt per 1 juli 2021, maar varieert tussen ongeveer 142
en 146 punten), dan is deze geliberaliseerd en valt deze in de vrije sector. De huurcommissie zal de
huurprijs dan ongemoeid laten. Als de woning 142 punten (niveau 1 juli 2021) of minder waard is, dan zal
de huurcommissie de huurprijs vaststellen op het maximaal wettelijke niveau behorend bij het puntental
van de woning. De huurcommissie doet dat dan met terugwerkende kracht tot de aanvang van de
huurovereenkomst.
Model C: Huurovereenkomst voor bepaalde tijd (tussenhuur)
De huurovereenkomst voor bepaalde tijd (tussenhuur) is er voor de situatie dat huurder en verhuurder
afspreken dat de huurovereenkomst tijdelijk is, omdat het de bedoeling is dat de verhuurder na afloop
van de afgesproken huurtermijn de woning zelf gaat bewonen. Het is niet vereist dat de verhuurder
voordien zelf in de woning heeft gewoond
Deze huurovereenkomst dient door de verhuurder tijdig te worden opgezegd.
Het is bij dit model mogelijk dat de huur wordt verlengd met een bepaalde tijd, bijvoorbeeld als de
verhuurder langer dan voorzien elders wenst te verblijven. Daartoe is in artikel 3.1 een regeling
opgenomen. De verhuurder moet dan ruim voor de einddatum van de huurovereenkomst aan de huurder
voorstellen dat de huurovereenkomst wordt verlengd met een door de verhuurder te kiezen periode. Met
ruim voor de einddatum wort bedoeld tenminste vier à zeven maanden voor de einddatum (afhankelijk
van de duur van de opzegtermijn in het concrete geval), omdat, als de huurder niet wenst te verlengen
de verhuurder de huur moet opzeggen en daarbij een opzegtermijn van tenminste drie tot zes maanden
in acht moet nemen. Het spreekt voor zich dat de nieuwe verlengde periode zoveel mogelijk wordt
gekoppeld aan de nieuwe datum waarop de verhuurder verwacht te willen gaan wonen in de woning. De
huurder heeft dan het recht om het voorstel tot verlenging te negeren en de huur op te zeggen.
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Het is mogelijk om een dergelijke verlenging (binnen zekere grenzen) te herhalen.
Als er een einde komt aan de huurovereenkomst, maar de verhuurder is nog niet van plan in de woning
te gaan wonen, is het mogelijk om met een nieuwe huurder eenzelfde huurovereenkomst aan te gaan.
In artikel 3.5 is bepaald dat de huurder een boete verbeurt als hij niet vertrekt op de afgesproken
datum. Indien de huurder de boete in een juridische procedure ter discussie stelt, wijst de rechter de
boete mogelijk niet altijd toe.
Model D: Huurovereenkomst Leegstandwet (te koop staande koop- of huurwoning)
Het model huurovereenkomst Leegstandwet is uitsluitend bedoeld voor de situatie dat de woning te koop
staat. Dat kan een woning zijn:
die voorheen door de eigenaar werd bewoond;
die voorheen op gewone wijze (dus niet op basis van de Leegstandwet) werd verhuurd en dus
bewoond werd door een huurder.
Er gelden verschillende regels voor deze 2 typen te koop staande woningen.
Leegstandwetverhuur is alleen mogelijk na een vooraf verkregen Leegstandwetvergunning van de
gemeente. In de huurovereenkomst moeten diverse gegevens van de Leegstandwetvergunning worden
vermeld. Indien hier niet aan is voldaan, is de Leegstandwet niet van toepassing en heeft de huurder
recht op gewone huurbescherming.
Bij Leegstandwetverhuur heeft de huurder geen huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder de
huur kan opzeggen wanneer hij wil met in achtneming van de gewone voor hem geldende wettelijke
opzegtermijn.
Bij Leegstandwetverhuur is het woningwaarderingsstelsel niet van toepassing als het gaat om een woning
die voorheen door de eigenaar werd bewoond (te koop staande koopwoning). Dat betekent dat de
huurprijsvorming vrij is en de huurder de huurprijs niet aan de huurcommissie ter toetsing kan
voorleggen.
Bij Leegstandwetverhuur is het woningwaarderingsstelsel wel van toepassing als het gaat om een woning
die voorheen op gewone wijze (dus niet op basis van de Leegstandwet) werd verhuurd. De maximale
huurprijs wordt dan in de vergunning vermeld.
Een Leegstandwetvergunning is altijd tijdelijk en dient, indien gewenst, tijdig te worden verlengd door
dat bij de gemeente aan te vragen. Als de verhuurder en de huurder de huurovereenkomst op basis van
de Leegstandwet willen verlengen tot een datum na de vergunningsduur, zal de verhuurder voor het
einde van de huurovereenkomst verlenging van de vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Doet
hij dat niet (tijdig), dan kan de huurder zich op huurbescherming beroepen. Als de vergunning wel
verlengd is, maar de verhuurder vergeet dat aan de huurder voor het einde van de huurovereenkomst
mee te delen: ook dan kan de huurder zich op huurbescherming beroepen.
Modellen E tot en met G: Huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimte
Voor de verhuur van onzelfstandige woonruimte (kamers) gelden in een aantal opzichte andere regels.
De belangrijkste verschillen met zelfstandige woonruimte zijn:
- Voor kamers is er een ander woningwaarderingsstelsel (WWS). Dat WWS is helaas nogal
verouderd en leidt daardoor tot relatief lage huurprijzen;
- Er is geen vrije sector; het WWS is dus altijd van toepassing, zodat de huurprijs altijd kan
worden getoetst door de huurcommissie.
Model E: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor maximaal 5 jaar
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De regels voor tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte (Model B) zijn vrijwel gelijk aan de regels
voor tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte (Model E), zodat wordt verwezen naar de
toelichting over Model B hiervoor. Het belangrijkste verschil is dat kamers voor maximaal 5 jaar (in
plaats van maximaal 2 jaar) mogen worden verhuurd.
Model F: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte op basis van hospitaverhuur
Een bijzondere variant is de verhuur van een kamer in de woning waarin de verhuurder zelf ook woont.
Dat wordt ‘hospitaverhuur’ genoemd. Bijzonder bij hospitaverhuur is dat de eerste negen maanden van
de huur een proefperiode is, waarin de huurder geen huurbescherming heeft. Na deze periode is er wel
huurbescherming, maar minder vergaand dan bij gewone huurovereenkomsten.
Model G: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd
Model G voor onzelfstandige woonruimte is de evenknie van Model A voor zelfstandige woonruimte,
zodat daarnaar wordt verwezen.
Model H: Huurovereenkomst voor een groepswoning
Bij de verhuur van een zelfstandige woning aan een groep mensen (woningdelers/woongroep) kan
gebruik worden gemaakt van Modellen A t/m D maar ook van dit bijzondere model. Het belangrijkste
verschil is dat Model H regelingen kent voor bewonersmutaties. Verwezen wordt naar de toelichting bij
Model H.
Model I: Huurovereenkomst voor een woonboot
Voor de huurovereenkomst voor een woonboot gelden in een groot aantal opzichten andere regels dan
voor huurovereenkomsten voor woonruimte in gebouwen. Verwezen wordt naar de Toelichting bij Model
I, waarin daar verder op wordt ingegaan.
Short Stay
Volgens beleidsregels van de gemeente Amsterdam mogen woningen niet zonder vergunning verhuurd
worden voor een kortere termijn dan 6 maanden. De verhuurder die in strijd hiermee handelt, kan
geconfronteerd worden met forse boetes van de gemeente Amsterdam.
Zie voor nadere informatie: https://www.amsterdam.nl/wonenleefomgeving/wonen/woningeigenaren/verhuren/shortstaybeleid/.
All inprijs
Het is niet verstandig een zogenaamde all in-prijs overeen te komen. Aangeraden wordt altijd de kale
huurprijs enerzijds en de kosten van leveringen en diensten (waaronder ook meubilering en stoffering
wordt verstaan) anderzijds uit te splitsen in de huurovereenkomst. Doet de verhuurder dit niet, dan kan
de huurder in een speciale procedure bij de Huurcommissie een forse huurverlaging bewerkstelligen.
Deze mogelijkheid geldt volgens sommige rechters ook in het duurdere geliberaliseerde segment.
Servicekosten en gestoffeerde/gemeubileerde woonruimte
Indien de verhuurder naast de ter beschikking stelling van de woonruimte service verleent aan de
huurder, verdient het aanbeveling alle vormen van deze service te benoemen in de huurovereenkomst.
Het kan hierbij gaan om de levering van energie, water, kabeltelevisie, internetdiensten, warm water,
stoffering, meubilering et cetera.
De huurder heeft het recht om deze servicekosten te laten toetsen door de Huurcommissie. De huurder
heeft dat recht ook in het duurdere geliberaliseerde segment, maar daarvoor kan hij niet terecht bij de
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Huurcommissie, maar bij de rechtbank (kantongerecht). Slechts de werkelijke kosten die de verhuurder
heeft mogen aan de huurder worden doorberekend.
De berekeningswijze van de maandvergoeding voor de door de verhuurder aan de huurder geleverde
roerende zaken (stoffering, meubilering) is als volgt. Eerst wordt de zogenaamde gebruikswaarde
getaxeerd. Vervolgens wordt het desbetreffende totaalbedrag gedeeld door 60.
Woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs
Woningen met een aanvangshuurprijs van meer dan € 752,33 per maand (liberalisatiegrens per 1 januari
2021) zijn in principe geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat het woningwaarderingsstelsel (ook wel
puntenstelsel geheten) daarop niet van toepassing is en de huurcommissie niet bevoegd is over de
huurprijs te oordelen. Er is een belangrijke uitzondering. De huurder heeft altijd het recht om binnen
zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst – voor Model B geldt een afwijkende termijn; zie
hierboven - aan de huurcommissie te verzoeken te bepalen hoeveel punten de woning waard is. Als de
woning 143 punten of meer waard is (niveau per 1 juli 2021; dit puntental kan in de toekomst aan
wijziging onderhevig zijn), dan is de woning geliberaliseerd en geeft de huurcommissie geen oordeel
over de huurprijs. Maar als de Huurcommissie vaststelt dat de woning minder dan 143 punten waard is,
dan is het puntenstelsel toch van toepassing, en zal de Huurcommissie de huurprijs vanaf de aanvang van
de huurovereenkomst vaststellen op de bij het puntental van de woning behorende huurprijs.
Voor de hiervoor bedoelde huurovereenkomst voor maximaal twee jaar (Model B) geldt een afwijkende
termijn voor de indiening van een verzoekschrift bij de huurcommissie. In dat geval heeft de huurder tot
zes maanden na afloop van de huurovereenkomst de tijd om een procedure bij de Huurcommissie te
starten voor de toetsing van de aanvangshuurprijs. Uit de wet blijkt niet duidelijk of daarmee wordt
bedoeld na afloop van de overeengekomen (eerste) huurtermijn of, indien de huur verlengd wordt, na
afloop alsdan van de huurovereenkomst.
Indien de woning minder dan 143 punten waard is, maar de huurder verzuimt om binnen de hiervoor
bedoelde termijn naar de Huurcommissie te gaan, is de woning voor deze huurder geliberaliseerd, indien
de overeengekomen huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt.
Het is volgens de wet mogelijk om de huurprijs van een woning met een geliberaliseerde huurprijs om de
zoveel tijd – de wet bepaalt niet hoe vaak dat mag – aan te passen aan het marktniveau. De wet schrijft
daar een ingewikkelde juridische procedure voor. Deze procedure is alleen bedoeld voor de verhuurder
die een huurverhoging wil omdat de marktprijzen zijn gestegen. Er bestaat geen wettelijke procedure
voor de huurder die een huurverlaging wil bewerkstelligen als de marktprijzen zijn gedaald.
De VVA heeft in haar Algemene Bepalingen Huurovereenkomst een alternatieve regeling opgenomen.
Deze komt erop neer dat de verhuurder partijen het recht heeft om om de drie jaar de huurprijs te laten
aanpassen aan het dan geldende marktniveau. Dat marktniveau wordt vastgesteld door door partijen aan
te wijzen makelaars. Hiervoor is dus in beginsel geen juridische procedure nodig. Door per 1 mei 2021
van kracht geworden regelgeving kan gedurende drie jaren niet van deze contractuele regeling gebruik
worden gemaakt. Daarnaast geldt sindsdien voor drie jaren een wettelijke maximering van de jaarlijkse
huurverhoging: maximaal de CPI-index plus 1 %.
Bemiddelingskosten
Er is lange tijd onzekerheid geweest over de vraag wanneer een makelaar bemiddelingskosten aan de
huurder in rekening mogen brengen. De Hoge Raad heeft in een belangrijke uitspraak in oktober 2015
helderheid gegeven. De Hoge Raad heeft toen bepaald dat, als een makelaar woonruimte presenteert op
het internet zonder de contactgegevens van de verhuurder te vermelden, hij geacht wordt een
bemiddelingsovereenkomst te hebben met de verhuurder (ook al betaalt de verhuurder hem daar niets
voor). In dat geval bepaalt de wet dat het de makelaar niet vrijstaat bemiddelingskosten aan de huurder
in rekening te brengen.
Woningdelen/woongroepen
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Soms worden woningen verhuurd aan een groep van individuen (woningdelen). Dan heeft de verhuurder
in de meeste grotere gemeenten een zogenaamde omzettingsvergunning nodig. Voor meer informatie
over het Amsterdamse woningdelenbeleid wordt verwezen naar de website van de gemeente
Amsterdam:
https://woningdelenamsterdam.nl/?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ5pGQFuurpGrDIhzY3pdhBFPJ90
MtFM4NidBLMSUf1mc9XiY7FVq-gaAi3UEALw_wcB. De verhuurder die in strijd hiermee handelt, kan
geconfronteerd worden met forse boetes van de gemeente.
Energieprestatie van de woning
Het is vanuit verhuurdersperspectief altijd aan te raden de energieprestatie van de woning te laten
vastleggen door een deskundige en bij de overheid te laten registreren voordat tot verhuur wordt
overgegaan. Dat levert over het algemeen een hogere huurprijs op.
Huisvestingsvergunning
In de regio Amsterdam gelden op grond van de Huisvestingsverordening regels voor het in gebruik nemen
van zelfstandige woningen tot een zekere huurprijsgrens (het niveau van de liberalisatiegrens). De
verhuurder die in strijd hiermee handelt, kan geconfronteerd worden met forse boetes van de
gemeente.
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