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Huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde tijd 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam] gevestigd te [adres 

en plaatsnaam] ten deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam] of de 

heer/mevrouw wonende te [ades en woonplaats], hierna te noemen; ‘verhuurder’; 

 

2.  De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum] wonende te [adres en woonplaats], 

hierna te noemen: ‘huurder’; 

 

 

Komen overeen als volgt: 

 

1. Verhuurder verklaart te hebben verhuurd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd het 

woonhuis, staande en gelegen te [postcode en plaatsnaam] aan de [straat en huisnummer] 

aan partijen zonder nadere omschrijving volledig bekend. 

 

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van [datum] 

Opzegging dient plaats te vinden door middel van aangetekende brief met inachtneming van 

een rechtsgeldige opzegtermijn met ingang van de dag waarop een nieuwe betaalperiode 

aanvangt. 

 

3. De huurprijs bedraagt €[bedrag] per jaar, te voldoen in maandelijkse termijnen ter grootte van 

€[bedrag], steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de maand op de in hierna in artikel 

4 aangegeven wijze (eventueel: De door verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende 

leveringen en diensten zijn de volgende: [invullen]. Het voorschot op de vergoeding voor de 

door of vanwege verhuurder ten behoeve van huurder te verzorgen leveringen en diensten 

bedraagt  €[bedrag] per maand [invullen], zodat de totale huurprijs maandelijks bedraagt  

€[bedrag] steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de maand op de hierna in artikel 4 

aangegeven wijze. Verhuurder verstrekt huurder jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na het 

verstrijken van het kalenderjaar, een rubrieksgewijs overzicht van de in rekening gebrachte 

kosten. Binnen 1 maand na verstrekking van bedoeld overzicht vindt terugbetaling door 

verhuurder of bijbetaling door huurder plaats. 

 

4. De huurprijs en, voor zover van toepassing, het voorschot op de kosten van bijkomende 

leveringen en diensten, zoals hiervoor omschreven in artikel 3, dient zonder korting, 

verrekening of opschorting te worden voldaan door overboeking op rekeningnummer 

[nummer] van de [invullen] bank ten name van verhuurder. 

 

5. Betaling van de huurprijs en al hetgeen verder krachtens deze overeenkomst is verschuldigd 

dient uiterlijk op de vervaldatum zoals genoemd in artikel 3 te geschieden. Bij te late betaling 

is huurder in verzuim door het enkele verloop van de bepaalde termijn. In het geval van 

verzuim is huurder 1% per maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag vanaf 

iedere vervaltermijn tot aan de dag der algehele voldoening. Hierbij wordt een gedeelte van 

een maand als een volle maand aangemerkt. 

 

6. Er ontstaat een aanspraak van verhuurder op huurder wegens te maken buitengerechtelijke 

kosten zodra huurder tekort is geschoten in de betaling van de huurprijs en al hetgeen verder 

krachtens deze overeenkomst is verschuldigd na het versturen van een schriftelijke 

aanmaning. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het 


