UIT ELKAAR
Relatiebeëindiging en uw huurwoning

Als partners uit elkaar gaan, willen zij meestal niet in hetzelfde huis wonen. Het hangt van de
situatie af wie in de huurwoning mag blijven. Laat in elk geval het huurcontract aanpassen.
De vertrekkende partner kan wellicht via UWOON een andere huurwoning vinden.

Het beëindigen van een relatie is niet alleen emotioneel
zwaar, ook moet u veel praktische zaken regelen.
Een relatiebreuk heeft ook gevolgen voor de woninghuur.
Het maakt daarbij verschil of u getrouwd bent, officieel
geregistreerd partner of samenwoont. Daarnaast kan het
belangrijk zijn of u huurder of medehuurder bent, of niet.

Echtscheiding
Eerst een advocaat zoeken
Een echtscheidingsprocedure start bij een advocaat.
De advocaat dient een verzoekschrift tot echtscheiding
in bij de rechtbank.

Alvast de woninghuur regelen
Wilt u weten waar u aan toe bent met de woning, dan kan
de advocaat vragen om een nevenvoorziening. Dit is een
beslissing van de rechter over iets dat rechtstreeks te maken
heeft met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk,
zoals de woninghuur. Vermoedt u dat de echtscheidingsprocedure lang gaat duren of wilt u sneller zekerheid over
de woning, dan kan uw advocaat ook om een voorlopige
voorziening vragen. De rechter neemt dan een voorlopige
beslissing over het gebruik van de woning en de inboedel.
Deze geldt totdat de definitieve beslissing er is.

Om te bepalen wie er voorlopig mag blijven, kijkt
de rechter bijvoorbeeld wie de kinderen verzorgt.
De andere partner moet dan de huurwoning
verlaten. De achterblijver mag een ander slot op
de deur zetten, maar geen spullen of geld uit het
huis halen. Ook degene die vertrekt mag niets
meenemen wat van beide partners was. De
rechter moet immers nog een definitieve
uitspraak doen over wie wat krijgt. Voor alle
duidelijkheid: voor de rechter is het niet belangrijk
wie huurder of medehuurder is en ook niet of een
van de partners het huis al heeft verlaten.

Definitieve verdeling van
de huurwoning
Als de rechter een definitieve uitspraak doet over
de scheiding, zal één van de ex-partners het huis
moeten verlaten. Dit hoeft niet dezelfde persoon
te zijn als degene die door een voorlopige voorziening moest vertrekken. Om te voorkomen dat
een ex-partner meteen op straat komt te staan, is
het mogelijk om de rechter te vragen of één van
de ex-partners tijdelijk nog in het huurhuis mag
wonen. De rechter kan dan toestaan om de
ex-partner nog zes maanden toegang tot de
huurwoning te geven.

Einde geregistreerd
partnerschap
Een geregistreerd partnerschap kunt u bij
een advocaat of notaris beëindigen. Er
komt dan een verklaring waarin staat dat
de relatie ten einde is. Afspraken over het
gebruik van de woning staan daar ook in.
De advocaat of notaris gaat met de
verklaring naar de burgerlijke stand.
Vanaf dat moment gelden de afspraken
die erin staan. Partners die het niet met
elkaar eens zijn over het einde van het
partnerschap, moeten naar de rechter.
De procedure is dan hetzelfde als bij een
echtscheiding.

Niet meer samenwonen
Samenwonenden zonder contract hebben
wettelijk gezien niets geregeld voor het
beëindigen van de relatie. Zij moeten zelf
bepalen wat er gebeurt met het huurhuis,
de inboedel en de gemeenschappelijke
bezittingen. Er bestaan drie situaties:
● Beide partners zijn huurder, want de
huurovereenkomst is samen
ondertekend
● Eén van de partners is hoofdhuurder,
de ander is medehuurder
● Eén van de partners is huurder, voor
de ander is niets geregeld.

Beide partners zijn huurder,
want de huurovereenkomst is
samen ondertekend
De ex-partners moeten samen beslissen
wie in de woning blijft. De huurder die
vertrekt beëindigt de huurovereenkomst
met UWOON door het ondertekenen van
een afstandsverklaring. Komt u er niet uit
wie in de woning mag blijven? Dan moet
de rechter uitkomst bieden. In dat geval
adviseren wij u juridische hulp in te
schakelen.

Eén van de partners is huurder,
voor de ander is niets geregeld

Wachttijd huurwoningen
Er is veel vraag naar huurwoningen.
Meestal duurt het daarom een tijd
voordat u in aanmerking komt voor
een woning.

In principe blijft de huurder in de woning
en moet de ex-partner vertrekken. Als de
huurder de huur opzegt, kan een rechter in
uitzonderingsgevallen bepalen dat de expartner de woning overneemt.

Inschrijving splitsen
Wellicht staat u samen al ingeschreven voor een andere huurwoning. In dat geval kunnen we uw
inschrijving splitsen. Op die manier
kunt u met een eigen inschrijving,
maar met behoud van de oorspronkelijke inschrijfduur, reageren op
een andere huurwoning. Via de
website van Huren Noord-Veluwe
(kijk bij Informatie & Contact en kies
voor Brochures en Formulieren)
vindt u het splitsingsformulier. Als u
deze ingevuld naar ons opstuurt of
e-mailt, zorgen wij dat uw inschrijving gesplitst wordt.

Vertel UWOON wat de nieuwe
situatie is
Is duidelijk wie er in de huurwoning blijft
wonen? Geef de nieuwe situatie door aan
UWOON. Wij zetten dan het huurcontract
op de juiste naam en schrappen de
ex-partner als (mede)huurder. Zolang
UWOON niets hoort, blijft u beiden
aansprakelijk voor de woning en de
huurbetaling.

Op zoek naar andere
woonruimte

Vragen?

Bent u, of is uw ex-partner op zoek naar
andere woonruimte? Wellicht is het
mogelijk een andere woning te huren van
UWOON of van een andere woningcorporatie in de regio Noord-Veluwe.

Heeft u nog vragen over huren na
een relatiebreuk? Neem gerust
contact op met UWOON.

Kijk voor meer informatie op de website
www.hurennoordveluwe.nl. Daar vindt u
ook de brochure ‘Een woning huren op de
Noord-Veluwe’ (kijk bij Informatie & Contact en kies voor Brochures en Formulieren).
Iedereen die in aanmerking wil komen voor
een sociale huurwoning in de regio, moet
zich inschrijven als woningzoekende. Vanaf
de inschrijfdatum bouwt u inschrijfduur
(inschrijftijd) op en kunt u reageren op
beschikbare huurwoningen. Een woning
wordt aangeboden aan degene met de
langste inschrijfduur.

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl

Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer 08012356

januari 2019

Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact).

