
 

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE 

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld.  
Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen 
dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ 
uitgesloten. 

De ondergetekende(n): 

A.  Verhuurder(s) 
Bedrijf (statutaire naam):  The Rental Shop / Dronten Fase II 
Handelend onder de naam:  Maximilius BV 
Statutair gevestigd te:  's-Gravenhage 
Ingeschreven in KvK onder nummer:  61880493 
Gevestigd  Bilderdijkstraat 16, 2513 CP DEN HAAG 
E-mailadres:  dronten@therentalshop.nl 

hierna te noemen: “verhuurder ”,  
En 

B. 
Achternaam en evt. tussenvoegsel: 
Voornamen: 
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 
Woonplaats: 
Postcode: 
Straat + huisnummer: 
E-mail adres: 
Telefoon: 
Mobiel: 
Legitimatie: 

Huurder(s) 

Soort:  
Nummer: Verloopt op: 

(indien van toepassing, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk), hierna te noemen 'huurder'. 

Nemen het volgende in aanmerking:  

Onbepaalde tijd 
- partijen kiezen nadrukkelijk niet voor de mogelijkheid van een kortdurende huurovereenkomst, maar voor een langdurige(re) en bestendige(re) 

huurrelatie; 
- partijen kiezen nadrukkelijk om geen gebruik te maken van het huurregime van twee (2) jaar (zelfstandige woonruimte) of vijf (5) jaar 

(onzelfstandige woonruimte) of korter ex artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek; 
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aan huurder komt huurbescherming toe vanaf aanvang huurovereenkomst; 

Zijn overeengekomen: 

Het gehuurde, bestemming 

1.1 
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de onzelfstandige woonruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, plaatselijk bekend   
De Drieslag 4 , 8251 JZ DRONTEN  nummer: 

De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage aangehechte en door partijen geparafeerde proces-verbaal van  
oplevering. Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage bij deze huurovereenkomst gevoegde en door partijen geparafeerde plattegrond/tekening*. 

1.2 
 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. 
Meer specifiek is het gehuurde uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte voor:  
- een student

Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt het gehuurde opnieuw aan: 

- een student in de zin van artikel 7:274d lid 2 BW verhuurd. 



 

1.3 
Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan 
omschreven in artikel 1.2. 

1.4 
Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst  niet een kopie van het energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en/of 
een kopie van de Energie-Index ten aanzien van het gehuurde ontvangen. 

Voorwaarden 

2.1 
Deze huurovereenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voor zover 
daarvan in deze huurovereenkomst niet wordt afgeweken. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN 
HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld op 20 maart 2017 en gedeponeerd op 12 april 2017 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag 
en aldaar ingeschreven onder nummer 2017.21, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft 
hiervan een exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is 
afgeweken of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 

Duur, verlengingen en opzegging  

Onbepaalde tijd met een minimum duur van twaalf (12) maanden 

3.1 
Deze huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale duur van twaalf (12) maanden, ingaande op 1 september 2020 

3.2 
Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, mits huurder heeft voldaan aan alle op dat moment 
bestaande verplichtingen jegens verhuurder. Indien de ingangsdatum niet op een werkdag valt, zal het gehuurde op de eerstvolgende werkdag ter 
beschikking worden gesteld. 

3.3 
Tijdens de in artikel 3.1 genoemde periode van twaalf (12) maanden kunnen partijen deze huurovereenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. 

3.4 
Indien de in artikel 3.1 genoemde twaalf (12) maanden verstrijken, loopt de huurovereenkomst, behoudens opzegging, voor onbepaalde tijd door. 

3.5 
Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig artikel 18.1 van de algemene bepalingen. 

Betalingsverplichting, betaalperiode 

4.1 
1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit: 
- de huurprijs 
- de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van 

een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter (kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter). 
- de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van het gehuurde (servicekosten). 

4.2 
De vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een 
zich in dat gedeelte bevindende individuele meter bestaat uit de feitelijke kosten op basis van de meterstanden. 

4.3 
De vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van het gehuurde, zoals aangegeven in artikel 7 wordt 
vastgesteld door de verhuurder. 
Op de vergoeding als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals aangegeven in de 
artikelen 17.1 tot en met 17.15 van de algemene bepalingen. 

4.4 
- De huurprijs en het voorschot als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de 

periode waarop de betaling betrekking heeft  door middel van overschrijving op rekeningnummer  NL25ABNA0811625494 ten name van
Maximilius BV . 

4.5 
Per betaalperiode van één maand bedraagt 

de huurprijs  € 355,00 
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het voorschot op de vergoeding in verband met de  
levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het  
woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in  
dat gedeelte bevindende individuele meter

€ 50,00 

het voorschot op de vergoeding voor de overige zaken en  
diensten die geleverd worden in verband met de bewoning  
van het gehuurde 

€ 33,00 

Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen  € 438,00 

Zegge VIER HONDERD ACHT EN DERTIG EURO . 

4.6 
Met het oog op de datum van ingang van deze huurovereenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van 1 september 2020 tot en 
met 30 september 2020 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € 438,00 Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of  op 1 september 2020 

Huurprijswijziging 

5.1 
Indien het gehuurde woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs betreft, kan de huurprijs op voorstel van verhuurder voor het eerst per 1 juli 
2021 en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk 
toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs, bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt 
overeenkomstig het gestelde in artikel 5.2. In aanvulling op het in de vorige zin bedoelde percentage kan de huurprijs op voorstel van verhuurder worden 
gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging toegestane percentage voor de inkomensafhankelijke 
huurverhoging, indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs betreft. Partijen verklaren het bepaalde in artikel 
7:252a BW voor zover vereist van overeenkomstige toepassing en huurder verleent voor zover vereist toestemming voor het opvragen van een in artikel 
7:252a lid 3 BW bedoelde verklaring. 

5.2 
Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft, is het onder 5.1 gestelde niet van toepassing. 
In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst per 1 juli 2021 en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in artikel 16 van de algemene 
bepalingen. Bovenop en gelijktijdig met de jaarlijkse aanpassing overeenkomstig artikel 16 van de algemene bepalingen, heeft de verhuurder het recht om 
de huurprijs te verhogen met maximaal 2.5%. 

Kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter 

6 
Verhuurder  zal zorgdragen voor de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van 
een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter. 

Servicekosten 

7 
Verhuurder zal zorgdragen voor de levering van de volgende zaken en diensten in verband met de bewoning van het gehuurde: 

Belastingen en andere heffingen 

8.1 
Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt 
aangeslagen: 
a. de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten; 
b. de milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater; 
c. de baatbelasting of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij 

datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd; 
d. de overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies. 
Deze belastingen en andere heffingen worden alleen doorbelast voor zover ze betrekking hebben op het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk 
medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten. 

8.2 
Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door 
huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan. 

Beheerder 

9.1 
Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: The Rental Shop | dronten@therentalshop.nl 
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9.2 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze 
huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen. 

Waarborgsom 

10.1 
Huurder zal voor de ingangsdatum een waarborgsom betalen ter grootte van een bedrag van € 438,00 (zegge: VIER HONDERD ACHT EN DERTIG 
EURO) op de in artikel 4.4 aangegeven wijze. 

10.2 
Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. 

Boetebepaling 

11.1 
Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de nagenoemde 
bepaling(en), hij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt zoals hieronder vermeld: 
a. een boete van € 10,00  voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1 (gebruik), 9 (tuin), 13.1 en 13.2 (melden 

schade), 14.1 (algemene ruimten), 14.3 sub a (huisdieren), 14.4 (overlast), 21.1 en 21.2 (waarborgsom) van de algemene bepalingen, met een 
maximum van € 200,00, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op 
(aanvullende) schadevergoeding; 

b. een boete van € 10,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 4.1 en 4.2 (veranderingen en 
toevoegingen), 8 (antennes), 10 (zonwering), 14.2 en 14.3 sub b (reclame, ventilatie- en rookkanalen) van de algemene bepalingen, met een 
maximum van € 200,00, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op 
(aanvullende) schadevergoeding; 

c. een boete van € 40,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1.3 (wijziging bestemming) van deze 
huurovereenkomst en van artikel 12 (toegang), 15.2 (gevaarlijke stoffen), 19 (tijdige en correcte wederoplevering) van de algemene bepalingen, met 
een maximum van € 520,00, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op 
(aanvullende) schadevergoeding; 

d. een boete van € 355,00 per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 25,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding 
voortduurt, bij overtreding van artikel 2 ((tijdelijke) onderhuur) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 1.500,00, onverminderd (i) 
zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de verplichting 
tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod; 

e. een boete van € 5.000,00 per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € € 350,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding 
voortduurt, bij overtreding van artikel 14.3 sub c (hennep en dergelijke) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 50.000,00, 
onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) 
de verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod; 

11.2 
Voor iedere overtreding van een verplichting uit deze huurovereenkomst en bijbehorende algemene bepalingen, voor zover niet reeds hiervoor in artikel  
11.1 genoemd, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 25,00 per kalenderdag verschuldigd, met een maximum van € 1.000,00,  
onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.  
Indien verhuurder een professionele partij is, is dit artikel 11.2 niet van toepassing. 

Bijzondere bepalingen 

 12 
Huurders gaan akkoord met huisreglement.  Als hieronder omschreven. 

Inzake de boetes worden en korte uitleg welk verder kan worden gevonden in de landelijk bekende algemene bepalingen. 

11.1A - Niet melden (grove)  schades / Slecht huurderschap 
11.1B - Wijzigingen aan gehuurde wat niet snel door huurder in originele staat kan worden gemaakt. 
11.1C - Weigering toegang verlenen zonder overmacht 
11.1D - Onderverhuur zonder toestemming 
11.1E - Kweken van hennep 
Bij verlate oplevering van de woning is huurder niet verplicht huur te betalen over de desbetreffende periode. Overigens kan verhuurder niet 
aansprakelijk worden gesteld.Aldus in tweevoud opgemaakt te Dronten.

De Verhuurder 

 A.M.D. Nieuwenburg h.o.d.n. Maximilius BV 

Naam:  ALEXANDER MAXIM DIOR 
NIEUWENBURG 

Plaats:  Dronten 

De Huurder(s) 

Naam: 
Plaats:  Dronten 
Datum: 
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Datum:  1 JUNI 2020 

Bijlagen 

☒  plattegrond/tekening van het gehuurde. 
☒ proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering). 
⬜ kopie van het energielabel/Energie-Index 
☒  algemene bepalingen. 

Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST 
WOONRUIMTE als genoemd in artikel 2. 

Handtekening[en] Huurder[s]: 

De huurder (s) 

Naam: 
Plaats:  Dronten 
Datum: 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Om het samenleven met de medebewoners prettig te laten verlopen en te houden en om de woonomgeving leefbaar te houden, is dit reglement dat                                               
onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst, opgesteld. 
Wij verwachten dat je als huurder je aan deze regels houdt. Bij het niet naleven van deze regels zal de huismeester/beheerder je hierop aanspreken. 

Alle schade, waaronder begrepen alle gevolgschade, die voortvloeit uit het niet naleven van dit reglement, wordt per geval aan je doorberekend, met                                           
een minimum van € 25,- per voorval/schadegeval + de daarop lopende kalender dagen.. 

Gedragingen 

Algemeen 
● Je  houdt je kamer schoon en zorgt er samen met je medebewoners voor dat ook de algemene ruimten netjes blijven. 
● Je gooit je huisafval alleen in de daarvoor aangewezen containers. 
● Je  gebruikt de algemene ruimten niet voor opslag van goederen, zoals fietsen, (grof) vuil e.d. 
● Je gooit geen vet, bakresten, olie, maandverband e.d. in het toilet. 
● Je helpt mee ongedierte en vervuiling te voorkomen. 
● Je bespaart zo veel mogelijk energie, door niet onnodig de lichten aan te laten wanneer je er niet bent. 
● Je  draait geen harde muziek. Houd geluid binnen de muren van je eigen kamer. Medebewoners mogen in geen geval hinder ondervinden van 

lawaai of muziek uit jouw kamer. 
● Je houdt geen huisdieren 
● Je rookt niet binnen. Buiten is er een plek gecreëerd om te kunnen roken. 
● Je gebruikt de gootsteen op je kamer alleen op de wijze waarvoor deze bestemd is. 
● Je hangt niets met spijkers, schroeven e.d. aan de muren of plafonds. Om zaken op te hangen kun je gebruik maken van de aanwezige 

ophangsystemen. 
● Je verlaat het pand alleen via de daarvoor bestemde deuren. Dus niet via o.a. ramen of vluchtdeuren. 
● Je meldt noodzakelijk onderhoud zo snel mogelijk bij de huismeester c.q. beheerder. 
● Je meldt schade zo snel mogelijk bij de huismeester en geeft aan wie die deze veroorzaakt heeft. 
● Je bezorgt omwonenden van de Drieslag  geen overlast 
● Je  spreekt in geval van overlast de veroorzaker hier op aan en indien nodig geef je de overlast door aan de huismeester. 
● Je gebruikt geen geweld en dreigt hier ook niet mee. 
● Je behandelt je medehuurders, buren, huismeester en andere personen die in opdracht van de verhuurder werkzaam zijn met respect. 
● Iedereen, van welke cultuur, geloofsovertuiging en/of achtergrond hetzelfde behandelen zoals je zelf ook wenst behandeld te worden.  Hierop 

eén schriftelijke waarschuwing, hierna direct vertrek zonder teruggaaf van huur, borg en een boete van € 1000,- voor exploitatiekosten. 
● Voel jij je niet prettig in je ruimte en kan dit niet onderling worden opgelost? Geef dit dan door aan beheerder; wij zoeken graag een passende 

oplossing voor jullie en behandelen dit vertrouwelijk. 

Auto’s,  fietsen,  scooters 
● Je parkeert je vervoermiddel alleen op de daarvoor aangewezen plaats. 
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● Fietsen en scooters mogen uitsluitend geplaatst worden in het fietsenhok. 
● Je draagt zorg voor het schoonhouden van de openbare ruimte rondom het gebouw. 
● Je gebruikt de buitenruimte samen met de andere huurders. Je claimt geen plek als je er niet bent. 

Ontspanningsruimte 
● Een prima ruimte om je even lekker te ontspanning. Er staat een biljart en diverse tafels, stoelen en banken. Van deze ruimte kunnen jullie 

gratis gebruik van maken. 
● Jullie moeten wel zelf zorgen voor het schoonhouden van deze ruimte. Na 22.00 uur geldt er een absolute rust. Bij nalatigheid hiervan zullen 

we helaas maatregelen moeten treffen. We hopen dat dit niet noodzakelijk zal zijn. 

 Brandalarm 
● Mocht je op je kamer brandalarm krijgen door verkeerd gebruik van je kookplaat of andere oorzaken zoals rook, oven etc. en brandweer komt 

voor controle dan zijn daar kosten aan verbonden die aan jullie doorberekend zullen worden. Kosten zijn € 48,50 per brandmelding. 

Veiligheid 
● Je draagt zorg voor de veiligheid in je kamer en in de algemene ruimte. 
● Je zorgt dat de buitendeuren altijd zijn gesloten en dat je kamerdeur op slot zit als je niet thuis bent. 
● Je helpt eraan mee dat er geen ongenode gasten het gebouw kunnen betreden 
● Je zorgt ervoor dat vluchtwegen altijd vrij zijn. 
● Je belemmert de werking van de brandmeldinstallatie op geen enkele wijze. 
● Je gebruikt geen apparatuur en ontplooit geen activiteiten die ervoor zorgen dat het brandalarm afgaat. 
● Je schakelt elektrische apparaten volledig uit als deze niet worden gebruikt 
● Je bewaart geen gevaarlijke stoffen in het gebouw 
● Je plaatst geen witgoedapparaten in je kamer. 
● Je stelt de huismeester op de hoogte bij langdurige afwezigheid 
● Je rijdt niet harder dan 20 km/uur op het parkeerterrein. Het is geen openbare weg. 

Gezondheid 
● Je gebruikt geen drugs of overmatig alcohol in de openbare ruimten van het gebouw 
● Je gedraagt je verantwoordelijk bij het gebruik van alcoholische dranken. 
● Je rookt alleen buiten op de daarvoor aangewezen plaats. 
● Je zorgt voor een goede hygiëne. 

Roken 
● In het gehele gebouw mag NIET gerookt worden. Er hangen overal rookmelders en als hierdoor een alarm afgaat worden de kosten van 

brandalarm € 48,50 doorberekend. 
● Buiten bij de achteringang is een overdekte ruimte waar gerookt mag worden. Hier moet wel stilte in acht genomen worden en na 22.00 uur 

moet hier absolute rust zijn, zodat ook buurtgenoten hier geen last van hebben of krijgen. 
● Deze ruimte moet door de huurders zelf schoon en netjes worden gehouden. 

Internet 
● Je gebruikt het internet, welke bij de servicekosten is inbegrepen, niet voor het illegaal downloaden dan wel het bezoeken van illegale sites. 
● Over medebewoners worden -geen- foto’s en/of berichten geplaatst zonder goedkeuring. Zijn zij niet akkoord? Na kennisgeving verwijderen. 
● Cyberbullying - Hierop eén schriftelijke waarschuwing, hierna direct vertrek zonder teruggaaf van huur, borg en een boete van € 1000,- voor 

exploitatiekosten. 

Bezoek 
● Je bent verantwoordelijk voor je bezoek. 
● Je mag je kamer niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 
● Je kamer mag slechts bewoond worden door één persoon. 
● Onderverhuren is niet toegestaan. 

Restafval 
● De afvalcontainer is bestemd voor normaal huisafval, d.w.z. de inhoud van je prullenbak. Het afval dient in een gewone vuilniszak in de 

container gegooid te worden. Bind de vuilniszak niet dicht, de lucht kan dan ontsnappen en er gaat meer in. 
● Zet nooit afval naast de containers of in het containerhok. Niemand gaat dit opruimen, ook niet de ophaaldienst van de containers. Die hoeven 

slechts mee te nemen wat in de containers zit. Als het uit de hand loopt, zal verhuurder het hok laten opruimen, de kosten daarvan worden in de 
servicekosten omgeslagen. Indien bekend is welke huurder hiervoor verantwoordelijk is, worden de kosten op de desbetreffende huurder 
verhaald. Dus hou het opgeruimd rond de containers en in het containerhok. 

● Indien je desondanks toch los afval naast de container in het hok aantreft, maak er dan een gewoonte van om dit in de container te gooien. Afval 
dat blijft liggen, trekt alleen maar meer aan. 

Papier & Karton 
Indien aanwezig 

● Papiercontainers staan in de ruimte bij de achteruitgang en is zonder sleutel te bereiken. 
● De papiercontainer is bestemd voor uw kantoorpapier en in beperkte mate voor karton. Kartonnen dozen dienen eerst plat gemaakt te 

worden, voordat zij in de papiercontainer worden gegooid. Gooi gaan restafval in de papiercontainers !! 
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● Chemisch afval en grof vuil horen in geen enkele container thuis. Hiermee dien je je te wenden tot het gemeentelijke milieustation, of neem 
contact op met de gemeente voor ophalen hiervan. 

Wasruimte 
●
● Als je gaat wassen doe je was dan altijd in een tas of wasbox en leg geen kledingstukken op de grond. Ook de medebewoners  moeten hun 

doorgang  hebben. Losliggende kledingstukken niet rondslingeren. 

 Huismeester  
● De huismeester zal regelmatig aanwezig zijn en heeft onder andere de volgende taken: 
● Het fungeren als aanspreekpunt voor de huurders omtrent alle zaken die te maken hebben met het gehuurde. 
● Toezicht houden op de naleving van dit reglement. 
● Toezicht houden op de gemeenschappelijke ruimten. 
● Voorkomen van verkeerd gebruik van de algemene ruimten. 
● Aanspreken van huurders bij ongewenst gedrag of niet naleven van dit reglement of de huurovereenkomst en bijbehorende huurvoorwaarden. 
● Uitvoeren van diverse kleine werkzaamheden. 
● Toezicht houden op werkzaamheden uitgevoerd door derden in opdracht van de verhuurder. 
● Oplevering van kamers bij aanvang en einde van de huur. 
● Aanspreken van huurder bij achterstallige betaling van huur of andere openstaande factuur. 
● Sleutelbeheer 
● Bij verliezen van de sleutel zijn de kosten voor de huurder welke berekend worden door de sleutelboer. 

--------------    Bijlage:   --------------- 

De algemene bepalingen zijn gemakshalve toegevoegd en hoeven daarvoor dus ook niet  ondertekend te worden. 

https://roz.nl/wp-content/uploads/2017/04/Algemene-Bepalingen-Woonruimte-ROZ-2017.pdf 
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