
 

 
 
 
 
 

Onderverhuur 
 
In de wet staat dat u uw woonruimte niet zomaar geheel of gedeeltelijk mag onderverhuren. 
U mag alleen onderverhuren als wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
Voorwaarde voor onderverhuur is dat u zelf in de woning blijft wonen en er geen sprake is 
van overbewoning.  
Als u overweegt om een kamer te verhuren, neem dan contact met ons op. 
 
Wat is onderhuur? 
Van onderhuur is sprake als de huurder woonruimte huurt en deze woonruimte (gedeeltelijk) 
doorverhuurt aan een derde, de onderhuurder. Wij hebben een huurovereenkomst met u afgesloten 
en hebben eigenlijk niets te maken met uw onderhuurder. Als hoofdhuurder van de woning blijft u 
altijd zelf aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de 
Algemene Huurvoorwaarden. 
Onderverhuur is niet hetzelfde als inwonen. Van inwonen is sprake als u gaat samenwonen of 
tijdelijk onderdak biedt aan een familielid of kennis. Kijk voor meer informatie bij Inwonen en 
samenwonen. 
 
Toestemming LEKSTEDEwonen 
Alleen na schriftelijke toestemming van LEKSTEDEwonen mag u een gedeelte van de woning 
onderverhuren. Zonder deze toestemming handelt u in strijd met uw huurovereenkomst en dat kan 
vergaande juridische consequenties hebben. Voor de onderverhuur van de gehele woning geven 
wij geen toestemming. 
Voor het onderverhuren van een deel van uw woning, kunt u gebruikmaken van het formulier 
“Verzoek om toestemming voor onderverhuur”. Bij dit formulier moet u een kopie van de 
onderverhuurovereenkomst en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdhuurder én 
de onderhuurder meesturen.  
 
Voorwaarden en toetsing 
Na ontvangst toetsen wij uw verzoek aan een aantal voorwaarden, namelijk:  
- De woning mag niet te klein zijn in verhouding tot het totaal aantal personen.  
- Er mag geen gerede verwachting bestaan op overlast door de hoofdhuurder en/of 

onderhuurder. 
Als wij instemmen met het verzoek, dan ontvangt de hoofdhuurder zo spoedig mogelijk een 
toestemmingsbrief met daarin de voorwaarden. Ook van een afwijzing ontvangt de hoofdhuurder 
schriftelijk bericht.  
 
Aandachtspunten 
U mag pas onderverhuren als u schriftelijke toestemming heeft van LEKSTEDEwonen. U moet uw 
woning te allen tijde zelf bewonen en er uw hoofdverblijf hebben. U bent aansprakelijk voor 
eventuele overlast of schade veroorzaakt door de onderhuurder.  
Toestemming voor onderverhuur geeft de onderhuurder niet het recht op een (gezamenlijke) 
huurovereenkomst. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet u de woning leeg opleveren. 
Uw onderhuurder moet de woning dus verlaten. 
Zodra de onderverhuur is beëindigd, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, zodat wij 
dit in onze administratie kunnen verwerken. 
Onderverhuur kan gevolgen hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Bij 
onderverhuur wordt uw rekenhuur met 25% verminderd, waardoor u een lagere toeslag ontvangt. U 
bent verplicht om wijzigingen in uw persoonlijke situatie direct door te geven aan de 
Belastingdienst. 
 
Meer informatie? 
Heeft u nog vragen over onderverhuur, neem dan contact op met één van onze medewerkers. Wij 
zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0347 - 372020. 


