
 

Vreemde voorwaarden huurcontracten  

Onterechte kosten en bepalingen 
 
 

 

   

In de commerciële huurmarkt komt het vaak voor 

dat er vreemde voorwaarden in een huurcontract 

staan. Met eisen die niet mogen worden gesteld. 

Dat loopt uiteen van extra (onwettige) kosten, tot 

bepalingen die verregaande beperkingen stellen aan 

hoe de huurder wenst te wonen. 

 

 

 
 

 

 

Commerciële huursector 
 
Omvang commerciële sector 

De commerciële huursector telt inmiddels ongeveer 

1.032.000 woningen. Hiervan is het leeuwendeel 

(837.000 woningen) in handen van kleine particuliere 

beleggers en 195.000 bij grote institutionele 

beleggers. 

 

De commerciële huurmarkt is de afgelopen jaar fors 

gegroeid. De Woonbond heeft laten onderzoeken 

hoeveel huurders in deze sector tegen vreemde 

voorwaarden in het huurcontract aanlopen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelclix. Alle 

vragen zijn ingevuld door 558 huurders uit de 

commerciële sector. Omdat niet alle vragen verplicht 

waren, ligt de N soms hoger dan 558.  Het aantal 

respondenten staat in deze rapportage onder elke 

tabel. 

 

 

 
 

 

Kosten 

Bij het afsluiten van een contract proberen 

verhuurders en/of makelaars vaak een extra slaatje te 

slaan  uit het aangaan van de overeenkomst door 

onterecht kosten in rekening te brengen. 

 

Hieronder een overzicht van het percentage huurders 

dat aangeeft tegen onterechte kosten aan te lopen. 

 

Type kosten percentage 

Contract/administratiekosten 32,52% 

Sleutelgeld 20,87% 

Verhuurkosten 19,30% 

inschrijfkosten 18,96% 

Waarborgsom (hoger dan drie 

keer de huur) 

13,22% 

Bemiddelingskosten 12,17% 

(N=575) 

 

Huurders lopen dus het vaakst tegen contract of 

administratiekosten aan. Maar ook verhuurkosten en 
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sleutelgeld wordt vaak in rekening gebracht terwijl dit 

niet mag. 

 

Een verhuurder mag wel een waarborgsom in rekening 

brengen, als onderpand voor een eventuele 

huurachterstand of schade aan de woning voor 

rekening van de huurder.  Maar dit mag niet onredelijk 

hoog zijn. Rechters hanteren vaan een maximum van 

drie keer de maandhuur. 

 

Voorwaarden 

 

Ook staan er geregeld vreemde voorwaarden of 

bepalingen in het huurcontract die erg ingrijpen in 

hoe een huurder wil wonen.  

 

In de tabel hieronder zie je welk percentage van de 

respondenten een bepaalde voorwaarde in het 

contract had staan. 

 

Type voorwarden Percentage  

Woning in exact dezelfde staat 

opleveren als bij binnenkomst 

55,22% 

Verbod op samenwonen/medehuur 19,82% 

Voorschriften over in welke kleuren de 

woning geschilderd mag worden 

18,23% 

Verbod op huisdieren 18,23% 

Schriftelijk toestemming vragen om 

muren te behangen/schilderen 

13,10% 

Boorverbod 10,44% 

Ik mag niet naar de huurcommissie 

stappen bij een geschil. 

9,20% 

Ik moet wekelijks huisvuil aan de straat 

zetten op straffe van een boete 

Muziekverbod 

Logeerverbod 

9,20% 

 

7,79% 

6,90% 

(N=565) 

 

Bij elkaar geeft 80% van de huurders aan één van de 

gevraagde vreemde voorwaarden in het contract te 

hebben staan.  Dat geeft aan op welke grote schaal dit 

mis gaat.  

 

De verhuurder heeft het recht niet om huurders te 

verbieden muziek te draaien of om iemand te logeren 

te hebben. Ook samenwonen kan een verhuurder je 

niet verbieden.  

Het opleveren van de woning gaat vaak gepaard met 

een opnamestaat. Daarin staat dan beschreven hoe de 

woning aan het eind van de huurperiode moet worden 

achtergelaten. Hier is dus meer nodig dan een simpele 

bepaling in het huurcontract (maar het kan natuurlijk 

wel hand in hand gaan).  

 

Als er geen opnamestaat is gemaakt, dan ligt de 

bewijslast dat de woning in slechtere staat is dan bij 

aanvang van de huurperiode, bij de verhuurder. Hier 

ontstaan vaak geschillen over.  

 

Het is vrij schokkend dat er zo vaak in een contract 

staat dat huurders niet naar de huurcommissie mogen 

stappen. De huurcommissie is een onafhankelijke 

geschilbeslechter voor de gereguleerde huursector. 

Dat er verhuurders zijn die proberen huurders ervan 

te weerhouden hun recht te halen, is een hele slechte 

zaak. 

 

 

 

Conclusie 
 
Huurders in de commerciële sector lopen erg vaak 

aan tegen onterechte kosten bij het afsluiten van 

een huurcontract. Dat gebeurt het vaakst onder de 

noemer contract of administratiekosten.  

 

Ook schrijven verhuurders in deze sector vaak de wet 

voor aan huurders over zaken waar ze helemaal niet 

over gaan.  


