
HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER

Tussen:

De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:
CITYNEST bvba
Sint-Lievenslaan 266
9000 GENT
BTW BE0887.584.543
Rekeningnummer 363-5392251-61

En:

De huurder:

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………
Wonende te: …………………………………………………………………………………
Tel:…………………… Gsm: …………………… E-mail: ………………………………..
Geboorteplaats –en datum: ………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………….
Student aan onderwijstelling: ……………………………………………………………….
Studierichting en jaar: ………………………………………………………………………. 

In bijzijn van:

De borg(en) (volledige identiteit): …………………………………………………………..
Wonende te: …………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………….
Tel:…………………… Gsm: ………………….. E-mail: ……….......................................
Geboorteplaats –en datum: ………………………………………………………………….

die zich hoofdelijk en ondeelbaar borg stellen voor alle verbintenissen die uit hoofde van 
huidige huurovereenkomst ten laste van de huurder vallen. De borg(en) verklaart (verklaren) 
kennis genomen te hebben van de huurovereenkomst en de bijvoegsels. In afwijking van 
artikel 1740 van het Burgerlijk Wetboek verklaart (verklaren) de borg(en) er zich 
uitdrukkelijk mee akkoord dat de borgstelling zich uitstrekt tot de verbintenissen ontstaan uit 
wederverhuring.

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

1. Voorwerp  

De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, een gemeubelde studentenkamer 
gelegen te 9000, Gent, Savaanstraat 78, met kamernummer …..
Verdere beschrijving: zie plaatsbeschrijving welke wordt opgesteld bij intrede en integraal 
deel uitmaakt van de huurovereenkomst.
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2. Bestemming  
Het goed wordt verhuurd als studentenkamer en mag door maximaal één (1) persoon, met 
name de huurder, worden betrokken.
De huurder verklaart zijn hoofdverblijfplaats te behouden op het hierboven aangeduide adres. 
Het is hem niet toegestaan de studentenkamer te bestemmen tot zijn hoofdverblijfplaats.
De huurder mag de bestemming van het goed niet wijzigen zonder de schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van de verhuurder. Bestemmingswijziging zonder die schriftelijke 
toestemming stelt de huurder bloot aan de ontbinding van het huurcontract ter zijnen laste 
zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.  Bij de ontbinding 
van het huurcontract als gevolg van bestemmingswijziging behoudt de verhuurder het recht de 
resterende maanden huur onmiddellijk op te eisen.

Het is de huurder verboden het gehuurde goed of een deel ervan te bestemmen voor de 
uitoefening van beroepactiviteiten. Evenmin mag hij, op welke grond ook, de huur en lasten 
fiscaal in mindering brengen van zijn inkomsten.
Ingeval van niet-naleving van vorige alinea, dient de huurder alle supplementaire belastingen 
te dragen die ten laste van de verhuurder zouden vallen, ook indien deze slechts na zijn 
vertrek opeisbaar worden. De clausule “voor slot van alle rekening” dekt deze hypothese niet.

3. Duur  

De kamer wordt verhuurd voor een duur van twaalf (12) maanden, die ingaat op 13/09/2015 
om van rechtswege te eindigen op 05/09/2016.
De periode van acht dagen stelt de verhuurder in staat eventuele herstellings- of 
verfraaiingswerken uit te voeren vóór de intrede van een nieuwe huurder.
Uitgezonderd in het geval van wederverhuring dient de huurder het goed volledig ontruimd te 
hebben vóór de uiterste einddatum van het contract. De huurder dient ook alle schikkingen te 
nemen, ten einde vóór deze datum de plaatsbeschrijving bij uittrede eventueel bij te wonen, en 
de sleutels te overhandigen aan de verhuurder/afgevaardigde. 

4. Huurprijs  

Onderhavige verhuring wordt toegestaan en aanvaard tegen de maandelijkse huurprijs van 
…… Euro, op voorhand betaalbaar en uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na de 
aanvang van de huurmaand. Behoudens andersluidende instructies van de verhuurder, zal de 
huurprijs betaald worden door overschrijving op rekeningnummer BE62 3635 3922 5161 
(363-5392251-61) en met vermelding “Savaanstraat 78 + kamer nr.”

Bij wanbetaling behoudt de verhuurder het recht de onmiddellijke verbreking op te eisen van  
deze overeenkomst evenals de resterende maanden huurprijs, de resterende kosten van de 
nutsvoorzieningen en alle andere schade.

In geval van wederinhuring zal het initieel huurbedrag jaarlijks met 8€ per maand worden 
verhoogd. Dit dekt de jaarlijkse indexering en prijsverhogingen van de energieën, water, 
internet, etc.
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5. Lasten  

Bovenop de huurprijs, moet de huurder een vast bedrag van 65€ per maand betalen. Dit 
bedrag is samen met de huurprijs te betalen door overschrijving op rekeningnummer BE62 
3635 3922 5161 (363-5392251-61)

Daarin zit het volgende inbegrepen:

 Nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) op basis van een normaal verbruik
 Ophaling huisvuil
 Schoonmaak van de gemeenschappelijke delen (2 maal per week)
 WIFI-Internet (standaard 40GB met full-service support. Je kan zelf online onbeperkt 

uitbreiden)
 Tv-distributie in de gemeenschappelijke ruimten
 Gebruik van gemeenschappelijke keuken en kookapparatuur
 Gebruik van gemeenschappelijk sanitair
 Gebruik van bewaakte fietsenstalling
 Brandverzekering
 Camerabewaking
 Energieprestatiecertificaat
 Energieverbruik van de gemeenschappelijke delen
6. Nalatigheidsintresten  

Elke laattijdige betaling van de huurgelden, lasten en provisies brengt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per begonnen maand en zal zonder 
ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan vijftig euro (50€) voor 
de veroorzaakte administratie- en inningkosten. Deze bedragen zijn in desbetreffend geval per 
direct opeisbaar en betaalbaar op rekening van de verhuurder.

7. Waarborg  

Teneinde de goede en volledige uitvoering van al zijn verplichtingen te verzekeren, betaalt de 
huurder aan de verhuurder tegen overschrijving op rekeningnummer vermeld in artikel 4 een 
bedrag van 2 maand huur als huurwaarborg. De betaling van deze waarborg dient te 
gebeuren vóór de sleutels overhandigd worden en vóór de huurovereenkomst in werking 
treedt en dit ten laatste op 23 mei 2015.
Er dient eveneens een sleutelwaarborg van vijftig euro (50€) betaald te worden door 
overschrijving op rekeningnummer vermeld in artikel 4 en dit ten laatste op 23 mei 2015.
De waarborg zal, onder aftrek van eventueel nog verschuldigde bedragen, aan de huurder 
terugbetaald worden wanneer deze het gehuurde goed schoongemaakt verlaat en nadat de 
goede en volledige uitvoering van al zijn verplichtingen werd vastgesteld door de verhuurder 
of de afgevaardigde en na het opstellen van de plaatsbeschrijving bij uittrede. Onder 
schoonmaken wordt verstaan : verwijderen van huisvuil, schoonmaken van badkamer en 
keuken, spiegels en meubilair, zemen van de ramen en reinigen van de vloer of tapijt.  Bij het 
nalaten hiervan of bij het achterlaten van vuil, boeken of afgedankte meubelen enz… zal 150 
Euro worden aangerekend.   In geen geval mag de huur- of sleutelwaarborg door de huurder 
aangewend worden tot betaling van de huurprijs of de in het huisreglement gestipuleerde 
vergoedingen/ boetes/sancties/nalatigheidsintresten.
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Indien, bij het beëindigen van de huurperiode de eventueel vastgestelde schade aan het goed 
groter is dan de gestelde waarborg, zal de huurder en zijn borg(en) hoofdelijk aansprakelijk 
zijn tot het vergoeden van de volledige schade. 
Indien de huurder, met uitzondering van de bepalingen onder punt 9., afziet van zijn 
huurcontract vóór het ingaan dezer of tijdens een lopende huurperiode het huurcontract 
beëindigt, worden de gestelde waarborgsommen per direct eigendom van de verhuurder. 

8. Plaatsbeschrijving – sleuteloverdracht - ontruiming  

Partijen komen overeen dat, voor het intrekken van de huurder en tevens indien tijdens de 
huurperiode in het gehuurde goed belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, een omstandige 
plaatsbeschrijving op gemene kosten zal worden opgemaakt. De partijen duiden hiervoor het 
(zoals bepaald in artikel 21 “bijzonderde voorwaarden”) aan. De plaatsbeschrijving wordt bij 
de huurovereenkomst gevoegd en mee geregistreerd. De huurder dient alle nodige 
schikkingen te nemen, teneinde de sleutels van het goed in ontvangst te nemen, ten vroegste 
vanaf 10 september.

De plaatsbeschrijving bij vertrek moet eveneens opgemaakt worden op gemene kosten en 
behoudens andersluidende overeenkomst volgens dezelfde modaliteiten als de 
plaatsbeschrijving bij intrede nadat de huurder het goed volledig ontruimd heeft en uiterlijk op 
de laatste dag van de huurovereenkomst. Ook indien een nieuwe huurovereenkomst wordt 
afgesloten tussen beide partijen voor het volgende academiejaar, komen de partijen 
schriftelijk overeen in welke mate moet worden ontruimd en wanneer de afgifte / ontvangst 
van de sleutels plaatsvindt. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst moeten de sleutels 
tegen ‘gedateerd ontvangstbewijs’ aan de verhuurder overhandigd worden. Het zal dezelfde 
deskundige zijn die de plaatsbeschrijving bij uittrede opstelt. Indien deze ondertussen zijn 
werkzaamheden heeft stopgezet, dienen partijen een andere deskundige aan te stellen ten 
laatste één maand voor het einde van de huurovereenkomst. Bij gebrek aan akkoord, zal de 
deskundige benoemd worden door de Vrederechter op verzoek van de meest gerede partij.

Zowel bij de intrede als bij vertrek is de beslissing van de deskundige bindend.

9. Onderverhuring en huuroverdracht – vervroegde beëindiging van de   
huurovereenkomst

Onderverhuring en huuroverdracht zijn verboden behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de verhuurder.

Indien de huurder de huurovereenkomst vervoegd wenst te beëindigen, moet hij de 
huurgelden en de lasten blijven betalen tot het einde van de overeengekomen duur, tenzij een 
nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten met een huurder die aanvaard wordt door de 
verhuurder.
De huurder kan in de volgende gevallen de huurovereenkomst beëindigen zonder 
schadevergoeding:
Mits een opzeggingstermijn van één maand via een aangetekend schrijven bij overlijden van 
één van beide ouders.
De huurovereenkomst neemt een einde bij overlijden van de huurder, zonder dat een 
opzeggingstermijn moet worden nageleefd.
De verhuurder kan onderhavige huurovereenkomst ten allen tijde éénzijdig beëindigen door 
een opzeggingstermijn te betekenen van één maand
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per aangetekend schrijven. Bij deze éénzijdige verbreking van de huurovereenkomst dient een 
schadevergoeding van één maand huur betaald te worden. De opzeggingstermijn gaat in op de 
eerste dag van de kalendermaand volgend op de betekening.
Indien de huurovereenkomst ten zijnen lasten ontbonden wordt, zal de huurder alle 
welkdanige kosten, uitgaven en gerechtkosten moeten dragen die uit deze ontbinding 
voortvloeien of zullen voortvloeien. Hij zal tevens, buiten de reeds voor zijn vertrek vervallen 
huur en de sancties in het huisreglement, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding moeten 
betalen gelijk aan de resterende huur van de huidige huurovereenkomst.

10. Onderhoud en herstellingen  

De huurder staat in voor het behoud en het onderhoud van het gehuurde goed, en van alles 
wat de private en gemeenschappelijke delen stoffeert.
De huurder dient de verhuurder of zijn afgevaardigde onmiddellijk te verwittigen en/of zo 
snel mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van iedere beschadiging, schade, nakende schade 
of defect die een herstelling of voorzorgsmaatregel noodzaken.
De huurder zal, binnen en buiten, de gebarsten of gebroken ruiten en spiegels laten vervangen, 
welke ook de oorzaak van de schade zijn, zelfs in geval van overmacht. De huurder verbindt 
er zich toe, vóór het uitvoeren van alle eventuele herstellingen, de verhuurder of 
afgevaardigde in kennis te stellen van de situatie.
De huurder neemt alle voorzorgen om vorstschade in de kamer te vermijden.
In geval van verstopping van de leidingen of rioleringen zullen de kosten van ontstopping 
voor een gelijk deel gedragen worden door allen die een kamer betrekken in het gebouw.
De huurder moet de studentenkamer in goede staat van zindelijkheid onderhouden.
De verhuurder belast zich met het laten uitvoeren door een door hem gekozen firma van het 
onderhoud van de verwarmingsinstallatie volgens de regionale regelgeving, alsook van het 
onderhoud van de schoorsteen(en) en van de verschillende gemeenschappelijke toestellen. 
De huurder is aansprakelijk voor alle schade of waardevermindering die hijzelf veroorzaakt 
heeft of die door derden aan wie hij toegang tot het gebouw verleende, veroorzaakt worden.
De huurders en eventueel overige bewoners zijn solidair aansprakelijk voor schade 
aangebracht aan de gemeenschappelijke delen tenzij bewezen wordt wie de schade heeft 
berokkend.

11. Wijzigingen en verbeteringen aan het gehuurde goed  

De huurder mag geen wijzigingen aanbrengen aan het verhuurde goed zonder schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van de verhuurder.
De verhuurder mag geen verbouwingswerken of wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde 
goed tijdens de blok –en examenperiode, tenzij het dringende en noodzakelijke herstellingen 
betreft, die te allen tijde mogen uitgevoerd worden. De huurder zal deze herstellingen dulden 
zonder aanspraak te maken op eender welke vergoeding, zelfs indien zij meer dan veertig (40) 
dagen in beslag nemen.

12. Rustig genot  

Onverminderd artikel 18 van de onderhavige huurovereenkomst heeft de verhuurder slechts 
toegang tot de kamer in geval van overmacht of mits toestemming van de huurder.
Het is niet toegelaten dieren in het gehuurde goed te houden of te laten vertoeven.
Beide partijen of derden aan wie zij toegang hebben verleend, dienen zich te onthouden van 
alles wat de rust van de bewoners of buren zou kunnen storen.
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13. Comfort  

De kamer moet in overeenstemming zijn met de geldende kwaliteits –en veiligheidsnormen 
voor kamers en studentenkamers. 
De verhuurder verbindt er zich toe al het mogelijke te doen teneinde een minimale 
temperatuur in de kamer te bekomen van 18°C tussen 7-24u en 13°C tussen 24-7u. 

14. Verzekering  

De verhuurder verbindt er zich toe de aansprakelijkheid van de huurder voor brand en 
aanverwante gevaren, elektriciteit en waterschade voldoende te dekken. Het niet nakomen van 
deze verbintenis heeft automatisch tot gevolg dat de verhuurder elk verhaalrecht tegen zijn 
huurder verliest. 
De huurder zorgt zelf voor de verzekering van zijn persoonlijke inboedel. Indien de 
verhuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan de inboedel van de huurder, is de 
maximale tussenkomst van de verhuurder beperkt tot de gebruikelijke contractuele 
vrijstelling, evenwel met een maximum van 500€, ongeacht of de huurder al dan niet 
verzekerd is.

15. Gemeentebelasting  

De lasten van het onroerend goed, de toekomstige taksen, belastingen en dergelijke, met 
uitsluiting van de gemeentebelasting, vallen volledig ten laste van de verhuurder. De 
gemeentebelasting op het verhuren van kamers wordt aangerekend aan de huurder.

16. Reglement van inwendige orde  

De huurder erkent kennis te hebben genomen van het reglement van inwendige orde, dat 
integraal deel uitmaakt van onderhavige huurovereenkomst en verbindt er zich toe zich naar 
alle bepalingen ervan te gedragen. 
De huurder verklaart akkoord te zijn met alle in dit reglement opgenomen sancties. De 
huurder verbindt er zich toe elk geschil inzake interpretatie, uitvoering of beëindiging van 
onderhavige huurovereenkomst, ter kennis te brengen aan de huisvestingsdienst van de 
onderwijsinstelling vooraleer het bij het Vredegerecht aanhangig te maken.
Enkel de vrederechters te Gent zijn bevoegd om uitspraak te doen in verband met geschillen 
met betrekking tot deze huurovereenkomst.

17. Bezoek  

De verhuurder heeft het recht om éénmaal per trimester het goed te bezichtigen, teneinde zich 
te vergewissen van de goede staat van onderhoud, mits zijn bezoek minstens 24 uur op 
voorhand aangekondigd is.
Tevens heeft de verhuurder het recht om de kamer te laten bezichtigen door kandidaat 
huurders mits dit minstens 24 uur op voorhand aangekondigd is.
De verhuurder verplicht er zich toe om bij verkoop van het verhuurde goed de huurder op de 
hoogte te brengen. De huurder verplicht er zich toe het gehuurde goed volledig te laten 
bezichtigen gedurende twee nader te bepalen avonden per week.
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18. Registratie  

De eventuele kosten van registratie van onderhavige huurovereenkomst worden voor de helft 
door de verhuurder en voor de helft door de huurder gedragen.

19. Energieprestatiecertificaat  

De huurder erkent een kopie van het energieprestatiecertificaat te hebben ontvangen.

20. Rookdetectoren  

Er is één (1) rookdetector geïnstalleerd in de kamer. Het is de huurder verboden om deze 
detector(en) te beschadigen of te verplaatsen zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van 
de verhuurder.
Deze detectoren zijn voorzien van een batterij. Het is de huurder verboden deze batterij te 
gebruiken voor andere doeleinden.  De huurder verbindt  er  zich toe de verhuurder  of zijn 
afgevaardigde  per  aangetekende  brief  te  verwittigen  wanneer  de  batterij  leeg  is  of  slecht 
functioneert.  In geen geval zal  de huurder tot  vervanging of enige werken dienaangaande 
overgaan. 

21. Bijzondere voorwaarden  

Er zal steeds een plaatsbeschrijving worden opgemaakt bij de intrek en het verlaten van het 
gehuurde, in onderling akkoord tussen huurder  en verhuurder.
Partijen komen overeen een afgevaardigde van bvba Fassimmo, Bentillestraat 5, 9982, Sint-
Jan-in-Eremo aan te stellen. Voor de verhuurder zitten de kosten van de plaatsbeschrijving 
bij in- en uittrede begrepen in de commissie van verhuur. Voor de huurder bedragen de lasten 
van de plaatsbeschrijving bij in- en uittrede 50,00€ + btw (21%)
De huurder verbindt er zich toe, het gehuurde goed in goede huurstaat te bewaren en het bij 
zijn vertrek in deze staat terug te geven. 
Indien de huurder een volgend jaar de unit wil huren, dient hij dit ten laatste eind april 
te laten weten aan de verhuurder.

Opgemaakt te ……………………………………………….., op………………………….

In vier exemplaren, waarvan drie in handen blijven van de verhuurder, met het oog op de 
registratie en de vierde in handen blijft van de huurder. Elke partij verklaart één exemplaar te 
hebben ontvangen.

Handtekening van de huurder Handtekening van de verhuurder
(“gelezen en goedgekeurd”)                                                     (“gelezen en goedgekeurd”)

Handtekening van de borg(en)
(“goed voor hoofdelijke en ondeelbare 
borgstelling voor alle verplichtingen van 
de huurder – gelezen en goedgekeurd”)
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