
 

 

Gebruiksovereenkomst woning 

 

 

De ondergetekenden: 

 

 

1. [naam], wonende te [adres en plaatsnaam], verder te noemen (A)  

 

en 

 

2. [naam], wonende/gevestigd te [adres en plaatsnaam], verder te noemen (B) 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

A zich bereid heeft verklaard aan B om niet in gebruik te geven (bruikleen) de hierna te noemen 

woning aangezien B de behoefte heeft aan tijdelijk woonruimte; 

 

B op zoek is naar andere woonruimte en A  bereid is om voor deze kortstondige periode aan B 

vervangende woonruimte ter beschikking te stellen. 

 

Komen overeen als volgt: 

 

1. A geeft aan B om niet  (zonder tegenprestatie) in gebruik de woning, staande en gelegen te 

[plaats en postcode] aan de [straat en huisnummer] aan partijen zonder nadere omschrijving 

volledig bekend. De periode van gebruik bedraagt [aantal] maanden en eindigt zonder opzegging 

van rechtswege op [datum].  

 

2. B verklaart de woning in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en is verplicht hier als 

een goed huisvader voor te zorgen en deze goed te onderhouden. 

 

3. B heeft van A bij het aangaan van de overeenkomst ontvangen [aantal] voordeursleutels, [aantal] 

sleutels bergruimte. B verbindt zich om de woning bij het einde van de bruikleen geheel ontruimd 

in goede staat en behoorlijk schoongemaakt met alle hiervoor bedoelde sleutels weer aan A ter 

beschikking te zullen stellen. 

 

4. Voor rekening van B komen alle aan de woning te maken kosten tijdens de duur van deze 

overeenkomst voor zover een gevolg van het gebruik van de woning, daaronder in ieder geval te 

verstaan de normale kosten die samenhangen met het gebruik en reparatiekosten. Tevens zal B 

moeten voldoen de kosten samenhangende met de levering van gas, water en elektriciteit. 

 

5. De woning is voorzien van meubilering en stoffering. B is uitsluitend gerechtigd om dit als 

woonruimte te gebruiken al of niet gezamenlijk met zijn/haar gezin. Het is B niet toegestaan om de 

woning en (berg)ruimten en/of garages bedrijfsmatig te gebruiken. 

 

6. Het is B niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van A - om niet of tegen betaling – de 

woning geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik af te staan. Een door A gegeven 

toestemming heeft slechts betrekking op dit geval en geldt niet voor andere gevallen.  

 

7. Indien B bij het einde van de gebruiksovereenkomst niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van 

A tot verlating en oplevering van de woning verbeurt B een boete van €[bedrag] ten gunste van A 

voor iedere dag, dat hij/zij in gebreke blijft na door A bij aangetekende brief hiervan in kennis te 

zijn gesteld en/of tot meerdere zekerheid voor de nakoming van haar/zijn verplichtingen dient B 

voor de aanvangsdatum van deze overeenkomst een waarborgsom ten bedrage van €[bedrag]..... 


