
INFORMATIE VOOR ONDERVERHUURDERS 

Wilt u een deel van uw woning onderverhuren? Dat is bij UWOON in veel gevallen mogelijk. Het onderverhuren van een gedeelte 
van uw woning kan voordelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan extra inkomsten. Sommigen vinden het ook gezelliger om met 
meerdere mensen ergens te wonen.  
Aan het onderverhuren van een gedeelte van uw woning zijn enkele voorwaarden verbonden. Bovendien heeft het voor u een aantal 
consequenties. Overweegt u onderverhuur, lees dan deze folder met meer informatie daarover.  

Hoe werkt onderverhuur? 
Bij onderverhuur zijn drie partijen betrokken. De verhuurder 
(UWOON) verhuurt aan u. U bent daarmee de hoofdhuurder. En u 
verhuurt aan de onderhuurder. Wij hebben met u een 
huurovereenkomst en tussen u en uw onderhuurder is er ook een 
huurovereenkomst (de onderhuurovereenkomst). Tussen UWOON 
en de onderhuurder bestaat geen verbintenis. Als hoofdhuurder van 
de woning blijft u dus altijd zelf aansprakelijk voor alle verplichtingen 
die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de Algemene 
Huurvoorwaarden van UWOON. 
 
Geen inwoning 
Onderhuur is geen inwoning. Bij onderhuur is sprake van een 
zakelijke relatie. Iemand betaalt u om in uw woning te mogen 
wonen. Als er iemand kosteloos bij u komt wonen (bijvoorbeeld een 
partner), dan is er sprake van inwoning. Overigens moet u ook voor 
inwoning toestemming vragen bij UWOON.  
Bij inwoning kan na twee jaar medehuurderschap worden 
aangevraagd. Onderhuur geeft geen recht op medehuurderschap.  

Toestemming UWOON 
U mag een gedeelte van uw woning onderverhuren na schriftelijke 
toestemming van UWOON. Zonder deze toestemming handelt u in 
strijd met uw huurovereenkomst. Dat kan juridische consequenties 
hebben.  
Om toestemming te vragen, kunt u gebruik maken van het formulier 
Verzoek Toestemming Onderverhuur. Voor iedere nieuwe 
onderhuurder vraagt u opnieuw toestemming aan. Voor de 
onderverhuur van de gehele woning geven wij geen toestemming. 
 
Toetsing 
Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen wij uw verzoek om 
toestemming voor onderverhuur. De volgende elementen spelen 
daarbij een rol: 
 Wij bekijken het aantal slaapkamers dat u beschikbaar heeft. 

U mag maximaal aan twee personen onderverhuren, maar u 
moet altijd één slaapkamer voor uzelf beschikbaar houden. 

 Wij maken een inschatting van het risico dat er door de 
onderverhuur overlast voor de omgeving ontstaat. 

 
U krijgt schriftelijk bericht of UWOON toestemming verleent. Voor 
elke nieuwe onderhuurder krijgt u  in eerste instantie toestemming 
voor 6 maanden. Als de onderverhuur u en UWOON bevalt na die 6 
maanden, dan mag het onderhuurcontract worden omgezet naar 
een contract voor onbepaalde tijd.  

Hoe bied ik mijn kamer aan? 
U kunt uw kamer(s) op verschillende manieren aanbieden. 
Misschien kent u persoonlijk iemand die onderhuur overweegt. Er 
zijn ook diverse websites waar u als verhuurder een kamer kunt 
aanbieden, zoals www.kamers.nl, www.kamerhuren.nl, 
www.kamertje.nl. Vaak zijn deze sites gratis. Daarnaast mag u in de 
hal van de UWOON-vestiging een advertentie plaatsen. Dit is een 
extra service van UWOON; wij hebben verder geen bemiddelende 
rol tussen u en een eventuele onderhuurder. 

UWOON heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk 
Postadres Postbus 270 3840 AG Harderwijk  
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Huurtoeslag 
Het inkomen van een onderhuurder telt niet mee bij de berekening 
van huurtoeslag. Voorwaarde daarbij is dat u de onderverhuur 
binnen 4 weken doorgeeft aan de Belastingsdienst. De 
Belastingdienst kan u vragen om de onderhuur aan te tonen. U 
moet dan kopieën opsturen van de huurovereenkomst en de 
betalingsbewijzen waaruit de onderhuur blijkt. Geeft u aan de 
Belastingdienst niet door dat u een onderhuurder heeft, dan zien zij 
deze persoon als medebewoner en telt zijn inkomen mee bij de 
berekening van de huurtoeslag. 
 
Huurprijs en huurverhoging 
Als onderverhuurder bepaalt u zelf de prijs waarvoor u een kamer 
wilt verhuren. U mag echter niet de maximale huurprijs 
overschrijden, die met een puntensysteem berekend kan worden 
voor onzelfstandige woonruimte (kamers). Als een onderhuurder en 
onderverhuurder het oneens zijn over de hoogte van de huurprijs, 
kunnen zij de Huurcommissie inschakelen. 
 
U mag de huurprijs van een kamer eenmaal per jaar verhogen. 
Meestal gebeurt dit op 1 juli, maar het mag ook op een andere 
datum. Bijvoorbeeld een jaar na aanvang van het huurcontract. Als 
onderverhuurder moet u zich houden aan de maximale 
huurverhoging die wettelijk wordt vastgesteld, of daaronder blijven.  

De huurovereenkomst met uw onderhuurder 
Als onderdeel van de toestemming van UWOON moet er tussen u 
en de onderhuurder een schriftelijke onderhuurovereenkomst 
worden opgesteld. De overeenkomst maakt ieders rechten en 
plichten duidelijk en voorkomt misverstanden. Via onze website 
kunt u een eenvoudige voorbeeldovereenkomst downloaden. 
 
Een van uw plichten is dat u de kamer van uw onderhuurder niet 
zomaar mag betreden. U mag in deze kamer komen, maar alleen 
overdag en op een redelijk tijdstip. Bovendien moet u dit vooraf 
aankondigen.  
 
In verband met de veiligheid van u en uw onderhuurder(s) raden wij 
u verder aan de volgende voorzieningen aan te brengen: 
 Sloten op de deur van de kamer(s) 
 Rookmelders op alle verdiepingen, bij voorkeur op de gang, 

in het trapgat en/of de overloop 
. 

Huurbescherming en opzegtermijn 
Ook onderhuurders hebben huurbescherming. Maar als u uw 
huurovereenkomst met ons beëindigt, dan is UWOON niet verplicht 
de onderhuurovereenkomst van de kamer (of andere onzelfstandige 
woonruimte) over te nemen. Ook de onderhuurder moet dan de 
woonruimte verlaten.  
 
Wettelijk gelden de eerste 9 maanden bij onderverhuur als een 
soort proeftijd. In deze periode kunt u de onderhuur zonder opgaaf 
van redenen opzeggen. Wel moet u een opzegtermijn van minimaal 
3 maanden in acht nemen. Om deze reden heeft UWOON er voor 
gekozen om eerst toestemming te verlenen voor een huurperiode 
van 6 maanden. Doen zich in deze periode geen problemen voor, 
dan krijgt u vóór het einde van die periode schriftelijk bericht van 
UWOON dat u het contract met deze onderhuurder voor 
onbepaalde tijd mag voortzetten. Uiteraard bent u vrij om zelf 
alsnog een andere keuze te maken en de onderhuur op te zeggen. 
  
Na 9 maanden geldt de reguliere huurbescherming. De 
opzegtermijn is minimaal 3 maanden en wordt verlengd met een 
maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd 
(tot een maximum van 6 maanden). De huurovereenkomst eindigt 
als de onderhuurder binnen 6 weken schriftelijk instemt met de 
huuropzegging. Doet hij dat niet, dan kan alleen de rechter de 
huurovereenkomst beëindigen. UWOON biedt daarbij geen 
ondersteuning. De kosten van een eventuele procedure zijn voor 
uw rekening.  

Inkomstenbelasting 
Als u als particulier een kamer verhuurt in uw woning, dan betaalt u 
daar inkomstenbelasting over. Een deel van de inkomsten is 
vrijgesteld. De Belastingdienst stelt dit bedrag jaarlijks vast. In 2014 
was de vrijstelling voor kamerverhuur € 4.748. 

 
Heeft u een uitkering? Vraag dan altijd eerst bij de uitkering-
verstrekkende instantie of de inkomsten uit onderverhuur invloed 
hebben op uw uitkering. 


