
 

   

   

  

  

   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Tips: zo houdt u toezicht op het 
gebruik van de woning 
• Vraag om het bewijs van inschrijving 

in de Basisregistratie Personen (BRP) 
van ieder lid van het huishouden. 

• Ga binnen drie maanden nadat de 
nieuwe huurders de woning gebruiken 
na of  de woning niet gebruikt wordt 
voor illegale activiteiten. 

• Meld illegale praktijken zoals hennep
teelt of  kamerverhuur onmiddellijk en 
ontbindt het huurcontract. 

• Stel bij aanwijzingen of  een melding 
van niet toegestaan gebruik direct een 
onderzoek in. Lukt het u niet de controle 
uit te voeren? Meld dit. 

• Neem direct contact op met de 
huurder wanneer de huur niet (langer) 
wordt betaald via de bankrekening 
van de huurder. Krijgt u geen goede 
verklaring? Vat dit op als een aanwijzing 
voor onraad. Meld dit. 

Waar kunt u een melding doen?
 
» Hennepteam: 06 - 201 332 89
 
» Meld Misdaad Anoniem: 

0800 - 7000 of  politie: 0800 - 8844
 
» Illegale kamerverhuur of  andere
 
illegale praktijken: bel 14010, 

het algemene nummer van de 

gemeente Rotterdam.
 

MEER WETEN? 

Vastgoed Belang kan u daarbij 
helpen. Dit is een vereniging 
voor particuliere verhuurders in 
vastgoed. 
www.vastgoedbelang.nl 

Uw koop-
woning 
verhuren? 
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Het komt voor dat huurders een woning gebruiken voor praktijken als hennep-
teelt en illegale kamerverhuur. Als verhuurder van de woning kunt u misbruik zo 
moeilijk mogelijk maken. Stel zorgvuldig vast aan wie u de woning verhuurt en 
controleer regelmatig of de woning goed gebruikt wordt. Doet u dit niet, dan kunt 
u medeplichtig zijn aan de illegale praktijken. Voorkom problemen en volg de 
richtlijnen uit deze folder. 

Wat moet u opnemen in het  
huurcontract? 
• Onderverhuur mag niet. 
• Gevaarlijk of  verboden gedrag 

(volgens bestemmingsplan/gebruiks
voorschriften) kan een reden zijn om 
het huurcontract te ontbinden. 

• Bij vermoeden van illegale handelingen 
wordt de politie of  andere handhavende 
instanties direct ingeschakeld. 

• De huur wordt betaald vanaf  een 
bankrekening die op naam staat van 
de hoofdhuurder. 

• Als een huisvestingsvergunning 
verplicht is: de huurder krijgt de sleutels 
van de woning pas wanneer hij een 
huisvestingsvergunning heeft gekregen. 
Het ontbreken van een huisvestings
vergunning is een reden het contract 
te ontbinden. 

GOED ONDERHOUDEN WONING 

Een woning die slecht wordt onder 
houden, lokt slecht gedrag van de 
huurder uit. Wilt u dat de huurder 
uw woning goed gebruikt? Toont u 
zich dan een goede verhuurder, die 
de woning goed onderhoudt. 

Hoe sluit u een huurcontract af? 
• Noteer achternaam, voorvoegsels en 

volledige voornamen van de huurder 
en alle leden van het huishouden van 
de huurder. 

• Controleer de originele identiteits
bewijzen (en eventueel verblijfsver
gunningen) van alle leden van het 
huishouden. 

• Stel de hoogte van het maand
inkomen van alle leden van het 
huishouden vast met originele 
recente maandopgaven. 

• Controleer de inkomensgegevens 
met de corresponderende bank
afschriften. 

• Vergelijk het burgerservicenummer 
(BSN) op de originele maandopgave 
met het nummer op het identiteits
bewijs. 
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• Maak foto’s van de toestand van de 
huurwoning. Zorg dat de datum van 
fotograferen op iedere foto staat. U en 
de huurder ondertekenen de foto’s op 
de achterzijde. 

• Archiveer een kopie van ieder stuk. 
Maar let op: een verhuurder mag het 
BSN niet vastleggen. Dek dit af  tijdens 
het kopiëren. 

HUURPRIJS 

Als huisbaas mag u niet zomaar 
elke huurprijs vragen voor het ver 
huren van uw woning. Afhankelijk 
van de grootte en kwaliteit van een 
woning of kamer, krijgt deze een 
aantal punten uit het woningwaar 
deringsstelsel. Via Huurcommis 
sie.nl kunt u een Huurprijscheck 
doen. Met deze check krijgt u een 
schatting van het puntenaantal en 
daarmee de maximale huurprijs van 
uw woning. 
Let op: Als uw huurprijs niet klopt 
met de maximale prijs of staat van 
onderhoud, dan kan de huurder via 
de Huurcommissie huurverlaging 
krijgen. 


