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Voorwoord 

 

Voor de beantwoording van vragen over het huurrecht is uiteraard boek 7 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek 

noodzakelijk gereedschap. Met alleen de wettekst van het boek 7 titel 4 van het BW kunnen vraagstukken vaak 

slechts ten dele worden opgelost, omdat andere wetten en besluiten ook bij de beantwoording van het 

voorgelegde vraagstuk betrokken dienen te worden.  

 

Zo is het voor beantwoording van de vraag wie verantwoordelijk is voor herstel een gebrek aan gehuurde 

woonruimte, noodzakelijk om het Besluit kleine herstellingen en de nulpuntenlijsten (het laatste als er sprake is 

van niet-geliberaliseerde woonruimte) bij beantwoording van deze vraag te betrekken. Zo dient voor 

beantwoording van de vraag welke servicekosten bij niet-geliberaliseerde woonruimte doorberekend mogen 

worden, naast de wettelijke regeling van artikel 7:258 BW e.v. tevens het Besluit servicekosten en het 

Servicekosten beleid van de huurcommissie berokken te worden. Kortom, de wettelijke regels als genoemd in 

boek 7 titel 4 BW vormen veelal slechts een basis om tot volledig beantwoording van een rechtsvraag te komen. 

 

In dit materiaal treft u daarom naast boek 7 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek vrijwel alle wetten en besluiten aan 

die voor beantwoording van rechtsvragen over huurkwesties voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. Helaas 

laat het bestek van dit boek niet toe om het Servicekostenbeleid van de Huurcommissie vanwege de omvang 

(101 pagina’s) integraal in dit materiaal op te nemen. Ik heb daarom gekozen een aantal veel voorkomende 

onderpen van het Servicekostenbeleid in dit materiaal op te nemen. Het puntensysteem van de huurcommissie 

voor zelfstandige- en onzelfstandige woonruimte heb ik vanwege de omvang in het geheel niet opgenomen. Het 

Besluit huurprijzen woonruimte geeft ook veel informatie over puntensysteem. Op  Huurgeschil.nl. vindt  u alle 

besluiten wel integraal weergeven. 

 

Ik heb de belangrijkste artikelen van Boek 3 BW en Boek 6 BW bijgevoegd, waarmee de gebruiker bij de 

oplossing van vraagstukken op het gebied van het huurrecht mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld: de huurder die bij 

het einde van de huurovereenkomst meent aanspraak op een vergoeding van zijn aangebrachte voorzieningen te 

maken dient dit te toetsen aan de hand van artikel 6:212 BW.   

 

Met behulp van de informatie in deze bundel heeft u een solide basis in handen voor de oplossing van vrijwel alle 

dagelijkse problemen op het gebied van het huurrecht.  

 

Huurgeschil.nl 

Mr. F.C.P. Teeuw 
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Begrippenlijst 

 

A-contrario  

(vanuit het tegenovergestelde) is een argumentatievorm waarbij een stelling wordt verdedigd door de stelling om 

te keren (er de negatie van te poneren) en dan te argumenteren dat deze negatie zeker niet juist is.  

voorbeeld: "Jan houdt van Els. Als dat niet zo was, dan was hij er zeker nooit mee getrouwd. 

  

Aanbod 

Een uitnodiging om een wilsovereenstemming aan te gaan. Als het aanbod wordt aanvaard, is er 

wilsovereenstemming en daarmee een overeenkomst. Het aanbod kan doorgaans worden teruggetrokken vóór 

de aanvaarding en een vrijblijvend aanbod zelfs nog onmiddellijk na de aanvaarding. 

 

Aanmanen 

Een schriftelijk stuk waarin een bepaalde vordering door de schuldenaar binnen een bepaalde periode moet 

worden voldaan. Voldoet de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn dan komt hij in toestand van verzuim. 

 

Aanvullend recht 

De wetgever geeft regels van regelend recht omdat hij meent dat partijen een dergelijke oplossing gewild zouden 

hebben als zij er aan hadden gedacht. Partijen zijn bevoegd om van deze regels af te wijken. 

 

Aard- en nagelvast 

Duurzaam verenigd met een erf of gebouw. Voorwerpen die aard- of nagelvast zijn verbonden worden 

beschouwd als onroerende zaken. Er moet sprake zijn van een zodanige hechte verbinding dat losmaken niet 

mogelijk is zonder breken of beschadigen.  

 

Absolute competentie 

Hierbij moet worden gekeken welke rechter bevoegd is om over de zaak te oordelen. Voor alle huurzaken is de 

rechtbank, sector kanton, in eerste aanleg bevoegd over de zaak een oordeel te geven, ongeacht de hoogte van 

de vordering. 

 

Afhankelijke woning 

De woning die bij bedrijfsruimte is verhuurd en die onder het huurregime van bedrijfsruimte valt. 

 

Akte  

Onder een akte wordt verstaan een processtuk dat een korte mededeling, zoals een enkele erkenning of 

ontkenning, een bewijsaanbod, de aankondiging van een productie of een reactie daarop bevat.  

 

Algemene voorwaarden  

Ook wel standaardvoorwaarden genoemd. Dit zijn uniforme bedingen die de gebruiker als bijlage bij soortgelijke 

huurovereenkomsten betrekt. Deze voorwaarden zijn voor de desbetreffende categorie dan veelal identiek. De 

standaardvoorwaarden voor woningen en bedrijfsruimten verschillen wel van elkaar. Algemene voorwaarden 

kunnen worden vernietigd als zij als onredelijk bezwarend worden aangeduid. Een consument of een klein bedrijf 

(kleiner dan 50 mensen) kan zich op de onredelijkheid van de voorwaarden beroepen. 

 

All-in huurprijzen 

Indien partijen één huurprijs zijn overeengekomen, waaruit het onderscheid tussen huurprijs en servicekosten niet 

is af te leiden.  
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Ambacht 

Een '''ambacht''' is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen.  

De ambachten kunnen worden onderverdeeld in:  

Traditionele ambachten. Bijvoorbeeld: klompenmaker, touwslager,  

mandenvlechter, bezembinder. Sinds de industrialisatie zijn deze ambachten vrijwel uitgestorven. Vaak worden 

ze nog slechts beoefend als demonstratie voor een museumpubliek, bijvoorbeeld in het Nederlands 

Openluchtmuseum te Arnhem.  

''Hedendaagse ambachten'' - Bijvoorbeeld: timmerman, metselaar, smid, bakker (beroep)bakker, slager.  

 

Appèl 

Hoger Beroep. Dat stelt men in als men het met de inhoud van een vonnis niet eens is. Degene die in beroep 

gaat heet appellant, de gedaagde heet geappelleerde, of geïntimeerde. 

 

Arrest 

Uitspraak van gerechtshof of van de Hoge Raad. 

 

Arrondissementsrechtbank 

Gerecht in een arrondissement, meestal rechtbank genoemd. Er zijn negentien arrondissementen en dus 

negentien rechtbanken. Huurzaken worden behandeld in een afdeling van de rechtbank, de sector kanton.  

 

Betekening  

Uitreiking van een gerechtelijk of ambtelijk stuk door een in de wet aangegeven persoon (deurwaarder). De 

deurwaarder tracht dit stuk aan de betrokkene zelf te geven. Als dit niet lukt wordt het stuk aan het woonhuis van 

de betrokkene zelf achtergelaten.  

 

Bestanddeel 

Een onderdeel van een bepaalde zaak volgens verkeersopvatting (bijvoorbeeld een cv-installatie in een huis). 

 

Bewijspositie 

Degene die iets stelt moet ook het bewijs van zijn stelling leveren. In beginsel kan het bewijs door alles worden 

geleverd. De voornaamste middelen zijn schriftelijk bewijs of bewijs door getuigen en verder door gerechtelijke 

plaatsopneming, deskundigenbericht, foto’s.  

 

Brengschuld 

Een schuld die door de schuldenaar bij de schuldeiser moet worden afgeleverd. Het betalen van huur is een 

brengschuld. 

 

Boetebeding 

Een bepaald beding in de huurovereenkomst op grond waarvan de verhuurder van de huurder een boete bij 

overtreding opeist. Voor het kunnen vorderen van een boete gelden als vereisten dat de schuldenaar 

toerekenbaar tekort is geschoten en dat een ingebrekestelling is verstuurd, tenzij er sprake is van verzuim van 

rechtswege. 

 

Bodemprocedure  

Een bodemprocedure is de procedure waarin de rechter een geschil definitief heeft beoordeeld. Meestal staat na 

een beslissing nog de mogelijkheid van hoger beroep open.  

 

Cassatie 
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Vernietiging door de Hoge Raad van uitspraken van lagere rechters waartegen beroep is ingesteld. De Hoge 

Raad beoordeelt of het recht goed is toegepast en doet geen onderzoek naar feiten. 

 

Cessie 

Wisseling van schuldeiser; de overdracht van een vordering op naam door een schuldeiser (de cedent) aan een 

derde (de cessionaris). Cessie moet schriftelijk geschieden en de schuldenaar (de debitor cessus) moet er van op 

de hoogte worden gesteld. Zolang dit niet is gebeurd kan de schuldenaar nog aan de oude schuldeiser betalen.  

 

Conclusie  

Onder een conclusie wordt verstaan elk processtuk dat dieper op de inhoud van het geschil ingaat dan het 

daarvoor overgelegde processtuk.  

 

Comparitie van partijen 

Het verschijnen van partijen voor de rechter om aan deze inlichtingen te verschaffen of om te bezien of partijen 

tot een schikking zijn te bewegen. 

 

Contractsvrijheid 

De vrijheid dat men vrij is de overeenkomsten te sluiten die men wil en de inhoud hiervan zelf te bepalen. 

 

Codificatie 

Systematisch bijeenbrengen in wetboeken van al het recht op een bepaald gebied. 

 

Conventie 

Vordering van eisende partij in een burgerlijk rechtsgeding; als de wederpartij in dezelfde procedure ook een 

vordering indient wordt dit de procedure in reconventie genoemd.  

 

Conversieregel 

Door de conversie regel wordt een formeel onjuiste (nietige) handeling omgezet in een formeel juiste handeling 

als hierdoor de belangen van beide partijen niet worden geschaad of als het oproepen van een dergelijke regel 

alleen vertraging kan veroorzaken, maar de gevolgen niet tegen kunnen houden. Bijvoorbeeld: een onjuiste 

termijn van opzegging wordt omgezet in een juiste termijn van opzegging. 

 

Coöptatierecht 

Het recht van de achterblijvende huurders om een nieuwe huurder te kiezen. 

 

Descente  

Gerechtelijke plaatsopneming. De rechter stelt zich op de hoogte van feiten en omstandigheden die met de zaak 

te maken hebben.  

 

Deurwaardersexploot  

Een schriftelijke mededeling door een deurwaarder, waarvan door deze een akte is opgemaakt.  

 

Dienstwoning 

De werknemer heeft de aan de werkgever toebehorende woning nodig ten behoeve van de uitoefening van zijn 

functie. Het recht op bewoning eindigt bij beëindiging van de dienstbetrekking. Het gebruik van de dienstwoning 

staat veelal als eis aan de functie in de arbeidsovereenkomst vermeld. De bewoner heeft geen recht op 

huurbescherming.  

 

Discretionaire bevoegdheid 
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Binnen het kader van de wet heeft de rechter de bevoegdheid de zaken naar eigen inzicht af te handelen. 

 

Dringend eigen gebruik 

De verhuurder meent de woning zelf nodig te hebben. In een dergelijke procedure moet de verhuurder zijn 

dringende noodzaak aantonen, de belangenafweging moet naar de verhuurder doorslaan en er moet passende 

vervangende woonruimte voor de verhuurder aanwezig zijn. Aan alle drie de eisen moet worden voldaan om met 

succes beroep op deze opzeggingsgrond te kunnen doen. 

 

Dwaling 

Een verkeerde veronderstelling van zaken waarvan iemand is uitgegaan toen hij de overeenkomst sloot, die hij 

onder juiste voorstelling van zaken niet zou hebben gesloten.  

 

Dwingend recht 

Partijen zijn niet vrij om van de wettelijke regeling af te wijken. Doet men dat toch dan zijn de gemaakte afspraken 

nietig. 

 

Eenzijdige rechtshandeling  

Een eenzijdige rechtshandeling brengt al rechtsgevolg met zich mee door de openbaring van de wil van één 

partij. Voor een eenzijdige rechtshandeling is er dus geen wilsovereenstemming van een andere partij te bestaan 

om effect te sorteren. De opzegging is daarom een mooi voorbeeld voor een eenzijdige rechtshandeling. Een 

ander voorbeeld van een eenzijdige rechtshandeling is een testament. 

 

Eindafrekening 

Een overzicht aan definitieve servicekosten dat de huurder uiterlijk zes maanden na het daar voorafgaande 

boekjaar aan de huurder toe moet sturen. Doet de verhuurder dit niet of te laat, dan loopt hij kans dat het 

vorderingsrecht is verwerkt. 

 

Executeren van een vonnis 

De deurwaarder zorgt voor ten uitvoerlegging van een vonnis. De fase vangt aan met de betekening van het 

vonnis. Alle daarop volgende handelingen van de deurwaarder vallen onder de executie van het vonnis.  

 

Executiegeschil 

Een schuldenaar is het niet eens met de ten uitvoerlegging van een vonnis. Bijvoorbeeld: een ontruimingsvonnis 

is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en de huurder wenst ontruiming van het gehuurde te voorkomen. Die 

huurder kan dan bij de rechter in kort geding verzoeken zich over de rechtmatigheid van de executie uit te 

spreken.  

 

Exoneratiebeding 

Een beding in een overeenkomst waarbij een partij haar aansprakelijkheid voor eventuele fouten geheel of 

gedeeltelijk uitsluit. 

 

Franchiseovereenkomst 

Franchising is een vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemingen. De franchisegever laat de 

franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maken van commerciële instrumenten, producten en diensten. 

Franchisenemers maken bijvoorbeeld gebruik van een bestaande handelsnaam, merknaam, reclame, inrichting 

en formule. De bedrijven presenteren zich hiermee op dezelfde manier. Franchising is niet specifiek in de wet 

geregeld. Wel zijn er naast het burgerlijke recht enkele specifieke wetten van belang zoals de Mededingingswet 

(bepaalde afspraken over prijs, marktgebied en afnameverplichtingen zijn niet toegestaan), de Handelsnaamwet 

en de Benelux Merkenwet.  


