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Aan de inhoud en de samenstelling van deze gids is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bij de totstandkoming van deze 
gids is gebruik gemaakt van diverse bronnen. De uitgever heeft ernaar gestreefd alle 
rechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen 
zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.  
Het prijspeil voor de bedragen is 1 januari 2013

Welkom in Amsterdam!

Heel veel mensen willen graag wonen in Amsterdam, daarom is het niet eenvoudig 
om hier een eigen woonplek te vinden. Je vergroot je kansen door te weten welke 
mogelijkheden je hebt, en die vind je in deze gids. 

In 1971 ging ik zelf op kamers in Utrecht. Ik was toen net 17 jaar oud. Het was niet 
makkelijk om aan een woning te komen. Ik begon in Zeist, inwonend bij een mevrouw. 
Daarna heb ik in Utrecht in wel zeven achtereenvolgende kamers, bij hospita’s en in 
studentenflats gewoond tot ik, gelukkig, op een vast adres belandde met vrienden.  
Die zoektocht was een kennismaking met het harde leven van de woningmarkt.   
Er werden soms belachelijke prijzen gevraagd en soms wilden ze je niet als huurder 
omdat je een man was, of omdat je een kleurtje had. Al met al ben ik blij dat ik het 
gedaan heb. Het was bepaald geen pretje, maar ik heb wel geleerd door te zetten. 

Gelukkig wordt er door de overheid tegenwoordig veel aandacht besteed aan 
studenten- en jongerenwoningen. Maar de vraag naar woningen is ook groter dan 
vroeger. Als je in Amsterdam op kamers wilt, zul je een netwerk moeten opbouwen en 
flink zoeken. Zodra je eenmaal gestart bent, kom je er wel. Tegenwoordig kun je je vanaf 
je 18e jaar ook inschrijven bij WoningNet. Ook als je nog niet direct van plan bent uit 
huis te gaan. Van die inschrijving kun je in de toekomst dan weer profiteren. 
Want hoe langer je op deze wachtlijst van de woningbouwcorporaties staat, hoe meer 
kans je maakt op een woning. 

Maar WoningNet is natuurlijk niet de enige weg naar een huurwoning in Amsterdam. 
Deze gids staat boordevol met informatie over wat je nog meer kunt doen om aan een 
woonplek te komen. Maar ook over je rechten en plichten als huurder. Achterin staat een 
overzicht met handige adressen. 

Ten slotte: woningen in Amsterdam zijn zó gewild, dat het ook regelmatig gebeurt dat 
woningen en kamers illegaal worden onder- of doorverhuurd. Als onderhuurder loop je 
een groot risico. Je hebt nauwelijks rechten en je kunt zomaar op straat komen te staan. 
Check dus als je gaat huren, of je niet met een oplichter te maken hebt. Op   
www.amsterdam.nl/zoeklicht vind je meer informatie over onrechtmatige bewoning. 

Deze gids helpt je op weg om op een eerlijke manier een woning in Amsterdam te 
vinden. Ik wens je daarbij veel succes!

Freek Ossel,
Wethouder Wonen
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Als je in Amsterdam wilt wonen, is het handig om te weten welke vormen van 
huisvesting er zijn en waar je de meeste kans maakt om woonruimte te vinden. 

1.1 Huurwoning

Veel mensen willen het liefst een zelfstandige woning met een vast huurcontract. Bij 
een zelfstandige woning heb je een eigen voordeur en eigen voorzieningen zoals een 
douche, keuken en woonkamer. Een vast huurcontract betekent dat je de woning huurt 
zonder einddatum. De verhuurder kan dus niet zomaar het huurcontract opzeggen. 
Een onzelfstandige huurwoning wordt gedeeld door meerdere mensen, zoals een 
studentenwoning. Je hebt dan geen eigen voordeur en je deelt de douche, keuken en 
soms de woonkamer met anderen. In Amsterdam zijn lange wachtrijen voor zelfstandige 
huurwoningen, zeker voor de goedkopere, sociale huurwoningen. Het is daarom 
verstandig om ook te kijken naar andere mogelijkheden. 

1.2 Huisbewaring

Wanneer een eigenaar of huurder zijn woning een tijdje niet nodig heeft (bijvoorbeeld 
vanwege werk in het buitenland), dan kan de huurder de woning tijdelijk aan een 
ander verhuren. Dit heet huisbewaring. Als je dringend woonruimte nodig hebt, kan 
huisbewaring een voorlopige oplossing zijn. Een bijkomend voordeel is dat de eigenlijke 
huurder vaak (een deel van) zijn meubilair laat staan. Een huurder mag zijn kamer of 
zelfstandige woning aan een ander in huisbewaring geven, als hij daarvoor toestemming 
heeft van de verhuurder. Bij een zelfstandige woning is ook toestemming van de 
gemeente nodig.

1.3 Een tijdelijke (sloop)woning

Woningen die opgeknapt of gesloopt gaan worden, kunnen tijdelijk verhuurd worden. 
Zo wordt voorkomen dat woningen onnodig leeg staan. Als je een dergelijke woning 
gaat huren, dan krijg je een tijdelijk huurcontract: als het slopen of opknappen gaat 
beginnen, dan moet je uit de woning. Voordeel is dat deze woningen vaak helemaal niet 
zo duur zijn. Gemiddeld kan je ongeveer anderhalf jaar in een dergelijke woning wonen. 
Vooral corporaties (zie de adressenlijst achterin deze gids) doen veel aan deze vorm van 
tijdelijke verhuur.

1.4 Koopwoningen

Als je al een redelijk (vast) inkomen hebt, kan je overwegen om een woning te kopen. 
Als je overweegt om een woning te kopen (of je ouders willen dat voor jou doen), 
informeer dan bij een makelaar wat daar allemaal bij komt kijken. Kijk voor het aanbod 
van makelaars op funda.nl en mva.nl. 
Daarnaast verkopen de Amsterdamse corporaties woningen. Deze woningen worden 
vaak gekocht door jongeren omdat ze redelijk betaalbaar zijn. Het aanbod van de 
corporaties staat op stadgenoot.nl, eigenhaard.nl, ymere.nl, de-alliantie.nl, dekey.nl en 
rochdale.nl. 
 

1.5 Tijdelijk gebruik, anti-kraak wonen

In Amsterdam zijn ook organisaties actief die leegstaande gebouwen beheren. Dit 
zijn leegstandbeheerders die voor de eigenaar zorgen dat het leegstaande gebouw 
tijdelijk gebruikt wordt, zodat het niet vernield of gekraakt wordt. De tijdelijk beheerde 
ruimtes staan leeg in afwachting van sloop, renovatie, verkoop, verhuur of een andere 
ontwikkeling.

1. Welke woonvormen zijn er?
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Je kunt je aanmelden bij deze organisaties als tijdelijke bewoner of gebruiker. Deze 
tijdelijke bewoning of tijdelijk gebruik wordt ook wel ‘anti-kraak’ genoemd. Zo kun 
je vrij in diverse ruimtes wonen of werken, zoals een kantoorpand, woonhuis, school, 
kerk, villa, appartement of woonboot. Het is relatief voordelig want je betaalt alleen 
een gebruiksvergoeding. Wees ervan bewust dat contracten die bij leegstandbeheer 
gebruikt worden geen reguliere huurcontracten zijn. Het is vanwege het tijdelijke 
karakter dus onzeker hoe lang je kunt blijven. Let, voordat je een contract tekent met
een leegstandbeheerder, goed op wat er in het contract is opgenomen ten aanzien van
je rechten en plichten. Let hierbij op de volgende punten: 

■   Staat er een opzegtermijn vermeld en om hoeveel dagen gaat dit? 
■   Privacy: staat vermeld hoe en wanneer een leegstandbeheerder het pand binnen 

moet kunnen? 
■   Is er een klachtenprocedure? 
■   Is de gebruiksvergoeding voldoende gespecificeerd, dat wil zeggen: waarvoor moet 

je betalen?

Voorbeelden van organisaties die tijdelijke bewoning of gebruik aanbieden zijn Ad Hoc 
Beheer, Zwerfkei Bewaring B.V. en Bureau Tijdelijke Bewoning.

Pas op voor illegale onderhuur

Ga niet zomaar in op advertenties waarin woningen te huur worden aangeboden: er kan sprake 
zijn van illegale onderhuur. De gemeente Amsterdam doet haar best om die illegale onderhuur te-
gen te gaan. Stel, je hebt nét een woning gevonden, krijg je te horen dat je die woning weer moet 
verlaten, omdat iemand anders er recht op heeft. Dat is natuurlijk heel vervelend. Je staat dan niet 
alleen op straat, maar vaak ben je ook heel veel geld kwijt. 
Meer informatie en tips om woningoplichting te voorkomen, vind je op de site van bureau  
Zoeklicht: amsterdam.nl/zoeklicht

1.6 Een kamer bij een hospita of hospes

Huur je een kamer bij iemand in huis en woon je dus eigenlijk bij je verhuurder in, dan 
huur je bij een hospita of hospes. Voor deze zogenoemde hospitakamers gelden andere 
regels dan voor de hierboven genoemde zelfstandige woonruimte. Een voorbeeld 
hiervan is dat er een ‘proeftijd’ geldt van negen maanden.
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2.1 WoningNet
Als starter op de Amsterdamse woningmarkt doe je er verstandig aan je zo snel 
mogelijk (het liefst vandaag nog!) in te schrijven bij WoningNet om zo veel mogelijk 
inschrijfduur op te bouwen. WoningNet verzorgt de inschrijving van woningzoekenden, 
publiceert het actuele huizenaanbod van woningcorporaties en regelt de verdeling 
van goedkope huurwoningen van de woningcorporaties in Amsterdam. Bij WoningNet 
kun je je inschrijven voor zelfstandige woonruimte als je 18 jaar of ouder bent. De 
gemiddelde wachttijd voor een starter is op dit moment zo’n acht jaar. Dat is gemiddeld, 
dus voor een aantal woningen is de wachttijd korter. Ook is de wachttijd in sommige 
stadsdelen korter dan gemiddeld (vooral Zuidoost). Voor jongeren tot 23 jaar worden op 
WoningNet woningen alleen voor deze groep aangeboden. De wachttijden voor deze 
‘jongerenwoningen’ is een stuk korter. Als je een dergelijke woning gaat huren, krijg 

Vijf zoektips

1.  Schrijf je zo vroeg mogelijk in bij WoningNet. Dit kan vanaf je achttiende. Op deze site 
bieden Amsterdamse corporaties hun woningen aan. Hoe eerder je je inschrijft, hoe sneller 
je later kans maakt op een woning. 

2.  Vertel iedereen dat je woonruimte zoekt. Via vrienden, collega’s, kennissen en familie vind 
je vaak het snelst woonruimte. 

3.  Wees niet té kritisch en staar je niet blind op het centrum van Amsterdam en andere popu-
laire wijken, maar let ook op het aanbod in wijken die iets verder van het centrum liggen. 
Misschien is de woonruimte die je vindt niet precies wat je verwacht had, maar het is een 
begin en van daaruit kun je verder zoeken.

4.  Pas op! Meer mensen dan je denkt bieden met kwade intenties woonruimte aan. Mocht je 
onverhoopt de dupe worden van oplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie en meld 
het bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

5.  Als je een voltijds opleiding volgt op het MBO, HBO of de universiteit, dan kun je je ook 
inschrijven op studentenwoningweb. Op deze website verhuren Amsterdamse woningcor-
poraties studentenwoningen. De wachttijden voor deze woningen zijn een stuk korter dan 
op WoningNet. Na afloop van je studie moet je de woning echter wel weer verlaten. 

2.  Hoe vind je geschikte  
woonruimte?
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je vaak geen gewoon huurcontract, maar een jongerencontract. Je huurcontract loopt 
dan tot je 26e verjaardag. Daarna heb je een half jaar de tijd om een andere woning te 
vinden. Omdat je inschrijfduur op WoningNet tegen die tijd al behoorlijk lang is, maak je 
dan veel meer kans om een gewone huurwoning te vinden. 

Inschrijving op WoningNet kost eenmalig 3 50,–. De jaarlijkse verlenging kost 3 10,–. 
Meer informatie: woningnet.nl.

2.2 Studentenwoningweb

Als je op een MBO, HBO of universiteit zit, kan je je ook inschrijven op Studenten-
woningweb. De wachttijden op Studentenwoningweb zijn minder lang dan op 
WoningNet, maar aan het einde van je studie moet je wel weer je woning of 
kamer uit. Tegen die tijd heb je echter wel een paar jaar extra inschrijfduur op 
WoningNet en daardoor meer kans van slagen. Let op: wanneer je ingeschreven 
staat bij Studentenwoningweb, kan je niet reageren op WoningNet. Inschrijven op 
Studentenwoningweb kost eenmalig 3 35,– voor acht jaar.

2.3 Duurdere corporatiewoningen

Corporaties verhuren ook duurdere huurwoningen met een huurprijs vanaf 
3 681,02. Het meeste aanbod van deze woningen vind je op de website  
rooftrack.nl, maar corporaties bieden woningen ook aan via hun eigen website. Ymere 
heeft het grootste aanbod. De woningen zijn duurder, maar hebben als voordeel dat je 
sneller aan een woning kan komen omdat de wachttijden veel minder lang zijn. 

2.4 Woonruimte zoeken via bemiddelingsbureaus

Je kan ook woonruimte zoeken via een woning- en kamerbemiddelingsbureau. 
Een bemiddelaar is geen eigenaar of beheerder van een woning, maar iemand 
die tegen betaling een woning- of kamerzoekende in contact brengt met een 
woning- of kameraanbieder. Om in Amsterdam te mogen bemiddelen, moet een 
bemiddelingsbureau in het bezit zijn van een vergunning. Dat geldt ook voor bureaus 
die tegen betaling via internet inzage geven in het woningaanbod. 

Bij sommige bureaus zijn de kosten voor inschrijving en bemiddeling hoog en worden er 
voorwaarden gesteld aan je inkomen. Bovendien kunnen de huurprijzen van het aanbod 
erg hoog zijn. Voordat je jezelf inschrijft, is het slim om commerciële kamerbureaus te 
vergelijken, zodat je niet onnodig veel betaalt. Informeer ook wat het bureau doet om 
woonruimte te vinden.

2.5 Woonruimte zoeken via makelaars 

De meeste makelaars bieden koopwoningen aan, maar sommige makelaars en 
beleggingsmaatschappijen verhuren ook kamers en woningen. De meeste makelaars 
verhuren duurdere appartementen. Voor een overzicht van makelaars in de regio 
Amsterdam kun je kijken op funda.nl en mva.nl. 

2.6 Een kamer zoeken via internet

Er zijn veel websites met aanbod van kamers. Op verschillende websites kun je ook zelf 
een advertentie plaatsen. De bekendste websites zijn:

■   www.kamerplanet.nl
■   www.kamernet.nl
■   www.facebook.com/kamergezochtinamsterdam 

Pas op voor malafide bureaus

Helaas zijn er ook bemiddelingsbureaus die zich niet aan de regels houden. Ga niet in zee met 
bemiddelaars van wie je alleen een 06- of 0900-nummer en/of e-mail adres hebt. Laat je niet 
onder druk zetten met de opmerking dat er nog veel meer gegadigden zijn. 

Belangrijkste regels waar het bemiddelingsbureau zich aan moet houden:

■   Het bureau is verplicht te informeren of de woonruimte legaal wordt verhuurd, met 
toestemming van de eigenaar. Onderhuur is niet toegestaan.

■   Het bureau moet controleren of voor de woning een huisvestingsvergunning nodig is 
en zo ja, of de huurder voor de woning in aanmerking komt.

■   Als je een kamer huurt, moet het bureau aangeven of de officiële hoofdbewoner ook 
in de woning woont. 

■   Als je na vier maanden geen aanbod hebt gekregen wat aan je eisen voldoet, heb je 
recht op teruggave van je inschrijfgeld. Je moet daar wel zelf om vragen. 

Ga nooit op het woord van de bemiddelaar af dat voor een woning geen 
huisvestingsvergunning nodig is omdat deze in de vrije sector valt. 

Woonruimte wordt soms tegen veel te hoge huurprijzen aangeboden en soms gaat 
het om illegale onderhuur. Op de website van bureau Zoeklicht (www.amsterdam.nl/
zoeklicht) staat waar je op moet letten. Accepteer in ieder geval geen woonruimte 
zonder huur-contract en betaal de huur nooit contant zonder kwitantie. Neem ook geen 
sleutels in ontvangst, zeker niet tegen betaling, als je niet op het adres bent waar de 
sleutels bij horen. Zelfs niet als je de woonruimte eerder hebt gezien.
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3.2 De sleuteloverdracht

Voor de feitelijke sleuteloverdracht valt er nog meer te regelen. Zo moet je een 
huurcontract tekenen en afspraken maken over eventuele contractkosten, borg, 
overnamekosten en sleutelgeld.

Huurcontract
Afspraken over de huur leg je vast in een schriftelijk huurcontract. Een mondelinge 
huurovereenkomst is wel rechtsgeldig, maar dit raden we je sterk af. Bij problemen kun 
je namelijk bijna niet bewijzen wat je met de verhuurder hebt afgesproken of zelfs dat er 
een overeenkomst bestaat. 

Bij de Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen zijn standaardhuurcontracten verkrijgbaar. 
Met zo’n standaardcontract weet je zeker dat je een degelijk contract gebruikt. Als er in 
het huurcontract tussen jou en de verhuurder bepalingen staan die niet volgens de wet 
zijn, gelden die bepalingen niet. De rest van het huurcontract blijft wel gewoon gelden.

3.  Woonruimte huren:  
waar moet je op letten?

Je hebt woonruimte gevonden. Gefeliciteerd! Maar hoe regel je alles nu verder? Hoe 
zit het met je huurcontract, sleutelgeld en borg, hoe is je huur opgebouwd, wat moet 
je doen als je de huur wilt opzeggen? Al die informatie vind je in dit hoofdstuk. Een 
website met veel informatie over het huren van een kamer is www.checkjekamer.nl. 

3.1 De huisvestingsvergunning 

Als je een zelfstandige woning huurt, heb je in veel gevallen een huisvestingsvergunning
van de gemeente nodig. De huisvestingsvergunning geldt voor alle particuliere 
huurwoningen in Amsterdam die worden verhuurd met een kale huur tot 3 681,02 per 
maand (vanaf 1 januari 2013).

Let op: het gaat hier om de officiële huur volgens de puntentelling, en niet om de
feitelijke betaalde huur. Voor een particuliere huurwoning met een officiële huur van 
bijvoorbeeld 3 300,– heb je een huisvestingsvergunning nodig, zelfs al vraagt de 
eigenaar een huur van 3 700,– . Een puntentelling door één van de huurteams van 
het Wijksteunpunt Wonen kan duidelijkheid geven. Bij dergelijke woningen is een 
huurcontract alleen dus niet genoeg.

De voorwaarden voor een huisvestingsvergunning in het kort:

■   Je moet boven de 18 jaar zijn.
■   Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bezit een geldige verblijfsvergunning.
■   Je mag niet meer dan 3 43.000,– belastbaar per jaar verdienen (als je huurt van een
particulier) en als je huurt van een woningcorporatie niet meer dan 3 34.229,–. 

Kijk op www.amsterdam.nl/wonen voor de meest actuele informatie over de
huisvestingsvergunning.

De verhuurder moet de huisvestingsvergunning voor de huurder bij de dienst Wonen,
Zorg en Samenleven aanvragen. Controleer dit dus altijd. Als dit niet gebeurt, is de kans
groot dat het om illegale verhuur gaat. 
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In enkele gevallen mag de verhuurder wel van de regels afwijken, als dat in jouw voordeel 
is. Het is altijd verstandig om je huurcontract goed door te lezen. Met eventuele vragen 
over het contract kun je terecht bij het Wijksteunpunt Wonen.

In een huurcontract hoort in ieder geval te staan:

■   de naam van de verhuurder;
■   de naam van de eigenaar van de woonruimte;
■   de naam van de huurder;
■   de omschrijving van de woonruimte (adres, oppervlakte, welke verdieping, voor- of 

achterzijde van de woning);
■   de ingangsdatum van de huurperiode (bij een tijdelijk contract: op welke wettelijke 

grond het een tijdelijk contract is en wat de einddatum is);
■   de huurprijs per betalingstermijn (een betalingstermijn mag maximaal drie maanden zijn);
■   de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten per maand (en wat die 

bijkomende leveringen en diensten zijn, plus hoeveel je waarvoor betaalt).

Het contract moet door zowel jou als de verhuurder zijn ondertekend, inclusief datum en 
plaats van ondertekening. Doe dit in tweevoud, dan kunnen jij en de verhuurder elk een 
exemplaar houden.

Volgens het Nederlands huurrecht kan slechts in uitzonderingsgevallen tijdelijk 
worden verhuurd (bijvoorbeeld een sloopwoning met een gemeentelijke vergunning 
voor tijdelijk verhuur). Veel huurcontracten die tijdelijk zijn, zijn in feite gewoon vaste 
contracten. Informeer bij twijfel altijd bij het Wijksteunpunt Wonen of de dienst Wonen, 
Zorg en Samenleven. 

Contractkosten
Soms brengt een verhuurder contract- of administratiekosten in rekening voor 
bijkomende kosten zoals opmaak van het huurcontract, de bezichtiging van de kamer 
of het maken van sleutels. De hoogte van deze kosten varieert. Sommige verhuurders 
vragen veel geld. Uit gerechtelijke uitspraken blijkt dat contractkosten tussen de  
3 50,– en 3 120,– als redelijk gezien worden, afhankelijk van wat daarvoor gedaan wordt. 
Als je het idee hebt dat je te veel contactkosten moet betalen, kun je een juridische 
procedure starten. Voor meer informatie kun je terecht bij het Wijksteunpunt Wonen of 
het Juridisch Loket.

Borg
Particuliere verhuurders vragen meestal een borg. Corporaties doen dit meestal niet. 
De borg is een bedrag dat je na afloop van de huurovereenkomst terugkrijgt, als je 
de woonruimte in goede staat achterlaat. In de praktijk is een bedrag van één à twee 
maanden kale huur redelijk als borgsom. Let op deze spelregels:

■   Vraag om een kwitantie als je de borg contant betaalt, zodat je de betaling altijd kunt 
bewijzen;

■   maak afspraken over de teruggave;
■   betaal geen borg als je de kamer nog niet hebt gezien, want dan is er sprake van 

sleutelgeld en dat is niet toegestaan;
■   controleer de opnamestaat goed. Dat is een document waarin de staat van de 

woonruimte wordt beschreven. Je moet de woonruimte in dezelfde staat achterlaten 
bij het einde van de huurovereenkomst. Als er geen opnamestaat is, moet de 
verhuurder in het geval van een conflict kunnen aantonen dat de woonruimte niet in 
dezelfde staat is achtergelaten.

Overnamekosten
Overnamekosten betaal je voor spullen die de vertrekkende huurder achterlaat. Je bent 
niet verplicht om spullen over te nemen. Informeer bovendien bij de verhuurder of je de 
spullen wel mág overnemen. 
Ook de verhuurder kan overnamekosten vragen, voor bijvoorbeeld een gaskachel. 
Deze kachel wordt dan jouw eigendom. Maar let op: iets wat aan het huis vast zit, kan 
niet verkocht worden. Je hoeft bijvoorbeeld niet voor de overname van een wastafel 



18  Woongids voor jongeren Woongids voor jongeren  19 

of centrale verwarming te betalen. Als je het idee hebt dat je te veel overnamekosten 
moet betalen, kun je een juridische procedure starten. Voor meer informatie kun je 
terecht bij het Wijksteunpunt Wonen of het Juridisch Loket .

Sleutelgeld
Soms wil een verhuurder de woonruimte alleen verhuren als je daarvoor, naast de 
huurprijs en de borg, eenmalig een bedrag betaalt: sleutelgeld. Dat is niet toegestaan. 
Je betaalt namelijk iets waarvoor je niets terugkrijgt. Als je toch sleutelgeld betaald 
hebt, kun je dit terugvorderen in een juridische procedure. Je moet wel kunnen 
bewijzen met een kwitantie of getuigenverklaringen dat je betaald hebt.

3.3 Alles over de huurprijs

Kale huur
Kale huur is het bedrag dat je betaalt voor alleen het gebruik van de ruimte, exclusief 
servicekosten. Het aantal vierkante meters van de woonruimte en de kwaliteit van de 
gezamenlijke voorzieningen bepalen hoeveel punten je woonruimte waard is. Het aantal 
punten bepaalt de maximale huurprijs. Op de website wswonen.nl kan je zelf berekenen 
hoeveel punten jouw woning waard is.

Servicekosten
Naast de kale huur betaal je soms ook servicekosten. Meestal betaal je maandelijks een 
voorschot op de servicekosten, gebaseerd op een schatting van de kosten over een 
heel jaar. 

De verhuurder is verplicht jaarlijks een overzicht te verschaffen van de daadwerkelijk 
gemaakte kosten. Als uit het overzicht blijkt dat de kosten feitelijk hoger zijn geweest, 
moet je bijbetalen en kan de verhuurder het voorschot aan servicekosten voor het 
komende jaar verhogen. Blijkt dat het feitelijke verbruik lager is geweest, dan heb 
je recht op teruggave van het te veel betaalde voorschot en kan de verhuurder het 
voorschot voor het komende jaar verlagen. 

In de wet staat nauwkeurig omschreven welke zaken onder servicekosten kunnen 
worden gerekend. Andere kosten kunnen via speciale artikelen in het huurcontract of 
via aparte overeenkomsten aan huurders worden doorberekend. Deze kosten worden 
vaak ‘bijkomende kosten’ of ‘leveringen en diensten’ genoemd. Denk je dat je te veel 
servicekosten betaalt en kan de verhuurder het tegendeel niet aantonen? Laat dan de 
hoogte van de servicekosten toetsen door de huurcommissie of het Wijksteunpunt 
Wonen. 

Niet eens met de verhuurder? 
Ga naar de Huurcommissie of het Wijksteunpunt wonen. 

Huurcommissie
Heb je een geschil met je verhuurder over de huurprijs, de servicekosten of ern-
stige onderhoudsgebreken? De Huurcommissie onderzoekt, doet uitspraken en 
verstrekt informatie. De bemiddelingskosten bedragen 3 25,–. Als je in het gelijk 
gesteld wordt, krijg je dit bedrag terug. 
Bij de Huurcommissie kun je niet terecht voor de beoordeling van de hoogte van 
overnamekosten, borg en dergelijke. De Huurcommissie oordeelt ook niet in  
geschillen over andere huurrechtkwesties. 
Meer informatie: huurcommissie.nl

Wijksteunpunten Wonen en huurteams
Voor advies en ondersteuning bij alle huurcommissieprocedures kun je in  
Amsterdam terecht bij één van de Wijksteunpunten Wonen. In elk stadsdeel is een 
Wijksteunpunt Wonen. Huurteams zijn onderdeel van het Wijksteunpunten Wonen.  
De huurteams helpen je gratis en vrijblijvend bij al je problemen met de huurprijs, 
maar ook bij vragen over servicekosten en onderhoudsklachten. 
Meer informatie: wswonen.nl
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Huurverhoging
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt elk jaar een wettelijk percentage vast 
waarmee de kale huurprijs verhoogd mag worden. De verhuurder mag één keer per 
jaar de kale huur met dit percentage verhogen, zolang de huurprijs van de woning 
niet boven de maximale huurprijs uitkomt. Als de huur verhoogd wordt, moet je de 
aankondiging daarvan minimaal twee maanden van tevoren ontvangen. De verhoging 
mag niet meer zijn dan het jaarlijks vastgestelde percentage (per 1 juli 2012 was de 
huurverhoging maximaal 2,3 procent). 

Als na een huurverhoging blijkt dat deze hoger is dan wettelijk is toegestaan, of als 
er iets anders niet klopt, vraag dan aan je verhuurder hoe het zit. Kom je er met je 
verhuurder niet uit, dan kun je bezwaar maken bij de huurcommissie. Doe dit vóór het 
ingaan van de huurverhoging. Op huurcommissie.nl kun je een formulier downloaden 
waarmee je bezwaar kunt maken. Hiervoor kun je ook terecht bij het huurteam van het 
Wijksteunpunten Wonen in jouw stadsdeel. Voeg de puntentelling van de woning bij het 
formulier. Denk eraan dat je bij het versturen een kopie voor jezelf houdt!

Huurverlaging
Je kunt huurverlaging aanvragen als je denkt dat je te veel huur betaalt, dus als de kale 
huurprijs boven de maximale huurprijs ligt. Dit werkt als volgt: laat binnen zes maanden 
na het aangaan van de huurovereenkomst de huurprijs toetsen door de huurcommissie. 
Deze bepaalt wat een redelijke huur is. Als blijkt dat je te veel hebt betaalt, kun je het te 
veel betaalde bedrag vanaf de ingangsdatum van het huurcontract terugkrijgen. 

Ook ná zes maanden kun je nog een procedure tot huurverlaging starten, maar deze 
is ingewikkelder en duurt langer. Bovendien gaat in dit geval de lagere huurprijs die 
de huurcommissie vaststelt, pas in vanaf het moment dat je de huurverlaging hebt 
aangevraagd. Je kunt dus geen geld terugkrijgen. 

All-inhuur
Soms huur je woonruimte voor een zogenoemde all-inhuurprijs. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de kale huur en de bijkomende kosten. Je weet dan niet 
hoeveel je aan huur betaalt en hoeveel aan voorschot op de servicekosten. 

Wanneer je verhuurder de all-in huurprijs niet wil of kan specificeren, kun je altijd 
bezwaar maken bij de huurcommissie. Ben je er niet zeker van dat je een all-inhuur 
betaalt, ga dan met je huurcontract langs bij het Wijksteunpunt Wonen. 

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten als je een laag inkomen hebt. Je kunt 
huurtoeslag aanvragen als je huurder bent van een zelfstandige woonruimte: je hebt 
een eigen keuken, toilet en voordeur. Als je een kamer huurt, heb je geen recht op 
huurtoeslag. Uitzondering daarop is onzelfstandige woonruimte die het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft aangewezen, bijvoorbeeld een woongebouw voor begeleid 
wonen. Of dat laatste zo is, kun je navragen bij je verhuurder. 

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, hangt af van de huurprijs:

■   Als huurder van 18 t/m 22 jaar kom je met een 1 of 2- persoonshuishouden in 
aanmerking, als de kale huur plus een deel van de servicekosten niet hoger is dan  
3 374,44; 

■   als huurder van 23 t/m 65 jaar kom je met een 1 of 2- persoonshuishouden in 
aanmerking voor huurtoeslag, als de kale huur plus een deel van de servicekosten niet 
hoger is dan 3 681,02.

Andere voorwaarden om huurtoeslag te ontvangen hebben te maken met je vermogen 
en je inkomen. Het bedrag dat je aan huurtoeslag ontvangt wordt gebaseerd op het 
belastbare inkomen dat je ontvangt in het lopende jaar. Het subsidiejaar loopt van 1 
januari tot 1 januari. De aanvraag van huurtoeslag gaat via de Belastingdienst. 
Meer informatie: toeslagen.nl. 

3.4 Rechten en plichten

Zodra je een huurovereenkomst met de verhuurder hebt getekend, gelden er voor 
beide partijen rechten en plichten:

■   Je moet de huur op tijd betalen. Bij het aangaan van de huurovereenkomst spreek je 
met de verhuurder af wanneer je de huur betaalt.
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Voorbeelden van groot onderhoud zijn:

■   uitvoeren van buitenschilderwerk;
■   dakreparaties;
■   uitvoeren van onderhoud aan houtwerk van kozijnen en ramen;
■   herstellen van toiletpot, verrotte vloeren, lekkages, et cetera.

Achterstallig onderhoud
Voldoet de verhuurder niet aan zijn onderhoudsverplichtingen? Vraag hem dan eerst 
of hij het onderhoud alsnog wil uitvoeren. Doet hij dat niet, dan moet je hem daar 
met een brief nogmaals op wijzen. De verhuurder heeft afhankelijk van de klachten 
zes weken de tijd om het onderhoud uit te voeren. Doet hij dat niet, dan kun je een 
onderhoudsprocedure opstarten bij de huurcommissie. Een huurteam kan je hierbij 
helpen. 
Als de commissie het eens is met de klachten, zal de huur zolang het onderhoud niet is 
uitgevoerd met een bepaald percentage verlaagd worden, afhankelijk van de ernst van 
de klachten. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om achterstallig onderhoud aan 
te kaarten. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het Wijksteunpunt Wonen.

Huuropzegging van een woning
Als de verhuurder van je woning de huurovereenkomst wil beëindigen, heb je recht op 
huurbescherming. De verhuurder is verplicht om zich aan strikte wettelijke regels te 
houden als hij de huurovereenkomst eenzijdig wil beëindigen. De opzegtermijn voor de 
verhuurder is in ieder geval drie maanden en daar komt nog een maand extra bij voor 
elk jaar dat je de woning hebt gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Je hoeft als 

■   De verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen (huurbescherming).
■   De verhuurder en jij hebben recht op privacy. De verhuurder mag niet zomaar in je 

woonruimte komen, maar moet eerst aanbellen of kloppen. Jij mag op jouw beurt 
de eventuele ruimtes die de verhuurder voor zichzelf heeft, niet zomaar betreden. 
Maak vooraf afspraken over het gebruik van gezamenlijke ruimtes. Verder mag je 
uitsluitend zijn spullen gebruiken, als dat is afgesproken. Het is belangrijk dit van 
tevoren schriftelijk vast te leggen.

■   Bespreek vooraf ook of je een huisdier mag houden en of er, als je een kamer huurt, 
logés mogen komen. 

■   De verhuurder heeft alleen recht op toegang tot jouw woonruimte als dat 
noodzakelijk is om zijn verhuurtaken uit te voeren, zoals onderhoudswerkzaamheden. 
Hieraan moet je medewerking verlenen. De verhuurder moet wel eerst een afspraak 
met jou maken.

■   Jij en de verhuurder mogen elkaar en anderen geen overlast bezorgen. 
■   Als je schade veroorzaakt aan de woning of de inboedel, heeft de verhuurder recht op 

schadevergoeding. Dat geldt ook voor schade die jouw bezoek aanricht.
■   De verhuurder moet ervoor zorgen dat je de voorzieningen die bij jouw woonruimte 

horen dag en nacht kunt gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van wc 
en douche, maar ook voor de gemeenschappelijke ruimte, als je daarvoor betaalt.

■   Als huurder mag je de woonruimte naar eigen inzicht inrichten, verven en 
behangen. Verder mag je wijzigingen aan je woonruimte aanbrengen als die 
zonder noemenswaardige kosten voor de verhuurder weer ongedaan gemaakt 
kunnen worden. Voor alle andere wijzigingen heb je de toestemming van de 
verhuurder nodig. Vraag hem schriftelijk om deze toestemming en overleg over 
de randvoorwaarden. Als je de woonruimte met toestemming van de verhuurder 
permanent verbetert, kun je bij vertrek uit de woonruimte een vergoeding vragen 
voor deze verbetering.

■   Je moet de woonruimte tegen het einde van de huurovereenkomst schoon en in 
dezelfde staat opleveren als in de opnamestaat beschreven is. Een opnamestaat is 
het document waarin de staat van de kamer bij het begin van de huurovereenkomst 
wordt beschreven. 

Onderhoud
Jij en je verhuurder zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud. De verhuurder is 
verplicht het groot onderhoud voor zijn rekening te nemen; de huurder moet voor het 
klein onderhoud zorgen. Sommige verhuurders regelen klein onderhoud tegen betaling, 
bijvoorbeeld via de servicekosten. Onder klein onderhoud valt alles wat door dagelijks 
gebruik kan slijten of kapot kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

■   repareren van deurklinken en -sloten;
■   vervangen van gebroken ruiten;
■   vervangen van kapotte lampen.
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huurder een huuropzegging door de verhuurder niet zomaar te accepteren. Met vragen 
kun je terecht bij het Wijksteunpunt Wonen. Zo nodig is het Juridisch Loket beschikbaar 
voor gratis informatie en advies.

Als jij en de verhuurder allebei de huurovereenkomst willen beëindigen, is er geen 
probleem. Er gelden dan geen verdere regels. 

Als je als huurder je kamer wilt opzeggen, heb je een opzegtermijn die gelijk 
is aan één betalingstermijn. De minimale betalingstermijn is één maand, de maximale 
termijn is drie maanden. 

Huuropzegging van een hospitakamer
Voor hospitakamers gelden bijzondere regels. In de eerste negen maanden nadat 
de huurovereenkomst is aangegaan, kan de verhuurder zonder opgaaf van redenen 
de huur opzeggen. Eigenlijk zijn die eerste negen maanden een proeftijd voor 
de huurder. De verhuurder moet in deze proeftijd altijd schriftelijk opzeggen en 
heeft een opzegtermijn van drie maanden. Ook als je niet akkoord gaat, eindigt de 
huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter. Je kunt natuurlijk juridische 
stappen ondernemen, maar het is moeilijk om zo’n procedure te winnen. 

Na afloop van de negen maanden geldt voor de kamerbewoner in principe de normale 
huurbescherming. De hospita kan de huur uitsluitend opzeggen op grond van de in 
de wet genoemde redenen. Wel heeft een hospita nog een extra opzeggrond: de 
verhuurder mag de huur opzeggen, als hij meent dat zijn belangen bij het stoppen 
met het verhuren zwaarder wegen dan de belangen van de huurder. Dit zal niet zo snel 
gebeuren, maar door deze extra opzeggrond is het voor een hospita makkelijker om de 
huur op te zeggen dan voor een verhuurder van zelfstandige woonruimte. 

Als de hospita zelf huurder is van de woning en de huurovereenkomst tussen de 
hoofdverhuurder en de hospita wordt beëindigd, dan is de hoofdverhuurder niet 
verplicht de kamer aan jou te blijven onderverhuren. 

Huuropzegging van een tijdelijke kamer of woning
Een tijdelijke kamer of woning huur je voor een bepaalde periode, maar je hoeft na die 
periode niet automatisch de kamer te verlaten. Dat hangt af van de reden waarom de 
kamer tijdelijk verhuurd wordt. In de volgende situaties moet je wél de kamer uit na 
afloop van de overeengekomen periode:

■   De verhuurder van jouw kamer heeft het huis niet eerder zelf bewoond of verhuurd en 
gaat na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst zelf in het huis wonen;

■   je hebt een onderhuurovereenkomst met de huurder en deze gaat na afloop van de 
tijdelijke huurovereenkomst zelf weer in de kamer of woning wonen;

■   de verhuurder heeft met de vorige huurder afgesproken dat deze huurder na afloop 
van de tijdelijke huurovereenkomst weer in de kamer of woning gaat wonen.

Als niet aan één van deze voorwaarden wordt voldaan, is er geen sprake van tijdelijke 
verhuur. Je kunt dan proberen een beroep te doen op huurbescherming om te 
voorkomen dat je de kamer of woning moet verlaten na afloop van de afgesproken 
huurperiode. Uit het huurcontract moet dan blijken of aan de voorwaarden voor 
tijdelijke verhuur is voldaan. 

Er is nog een andere manier om tijdelijk te huren. De gemeente kan gebouwen 
(bijvoorbeeld kantoren) aanwijzen die tijdelijk voor kamerverhuur gebruikt kunnen 
worden. Op die manier kan de gemeente ook woningen tijdelijk voor bijvoorbeeld 
kamerverhuur bestemmen, in afwachting van sloop- of renovatieplannen. Huur je zo’n 
kamer, dan staat vooraf vast dat de huurperiode tijdelijk zal zijn.
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WoningNet regio Amsterdam 
Adres  Postbus 158
 1380 AD Weesp
Telefoon  0900 – 202 3072 (€ 0.10 cent p/min)
Website www.WoningNet.nl 

Studentenwoningweb
Telefoon 0900 040 07 46 (€ 0,10 p/min)
Website www.studentenwoningweb.nl
 
Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW)
Adres  Nieuwezijds Voorburgwal 32
 1012 RZ Amsterdam 
  Openingstijden: Maandag t/m 

donderdag van 10.00 tot 16.00,  
vrijdag gesloten 

Telefoon  020 - 523 01 30
Fax 020 – 638 29 76
E-mail info@steunpuntwonen.nl
Website  www.steunpuntwonen.nl en   

www.huurders.info   

Wijksteunpunt Wonen (WSWonen)
Adres   Ieder stadsdeel heeft zijn eigen 

Wijksteunpunt Wonen. Kijk op de 
website voor meer informatie. 

Website www.wswonen.nl

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
Postadres Postbus 1900
 1000 BX Amsterdam 
Telefoon 14 020 
  Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 

8:00 tot 18:00 uur 
E-mail wooninformatie_wzs@amsterdam.nl
Website www.amsterdam.nl/wonen

Huurdersvereniging Amsterdam
Adres  Nieuwezijds Voorburgwal 32
 1012 RZ Amsterdam 
Telefoon 020 – 620 68 82
E-mail  info@huurdersvereniging-amsterdam.nl
Website  www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
Adres  Nieuwezijds Voorburgwal 32
 1012 RZ Amsterdam
Telefoon  020 – 523 01 99 
Fax 020 – 638 29 76 
E-mail meldpunt@wswonen.nl 
Website www.meldpunt.wswonen.nl

Nederlandse Woonbond
Adres  Nieuwe Achtergracht 17
 1018 XV Amsterdam 
Telefoon 020 – 551 77 00 
 020 – 551 77 55 (Huurderslijn)
  De ledenservice wordt verzorgd door 

de huurderslijn. Deze is bereikbaar van 
maandag t/m donderdag tussen 10.00 
en 13.00 uur en dinsdagavond tussen 
18.30 en 20.00 uur.

Fax  020 – 551 77 99
E-mail info@woonbond.nl 
Website www.woonbond.nl

Huurcommissie
Adres  Havengebouw 
 De Ruyterkade 7
 1013 AA Amsterdam
  Inloopspreekuur op donderdag van 

11.00 tot 14.00 uur
Postadres Postbus 16495
 2500 BL Den Haag 

Telefoon 0800 – 488 72 43 
  Telefonisch spreekuur op werkdagen 

van 8.30 - 17.30 uur)
Website www.huurcommissie.nl 

De Key  
Postadres  Postbus 2643
 1000 CP Amsterdam
Telefoon 020 – 621 4333 
E-mail  Via contactformulier op de website
Website www.dekey.nl

Stadgenoot 
Postadres Postbus 700
 1000 AS Amsterdam
Telefoon  020 – 511 80 00
E-mail info@stadgenoot.nl
Website www.stadgenoot.nl

DUWO
Postadres Postbus 184
 1180 AD Amstelveen
Telefoon 020- 543 11 00
E-mail amsterdam@duwo.nl
Website www.duwo.nl

Ymere
Postadres Postbus 94278
 1090 GG Amsterdam
Telefoon 088-0008900
E-mail klantenservice@ymere.nl
Website www.ymere.nl

De Alliantie
Postadres  Postbus 95202
 1090 HE Amsterdam
Telefoon 088 - 00 232 00
E-mail info@de-alliantie.nl
Website www.de-alliantie.nl

Rochdale
Postadres  Postbus 56659
 1040 AR Amsterdam
E-mail info@rochdale.nl
Website www.rochdale.nl

Eigen Haard
Postadres  Postbus 67065
 1060 JB Amsterdam
Telefoon 020- 6 801 801
E-mail info@eigenhaard.nl
Website www.eigenhaard.nl

Zwerfkei Bewaring B.V.
Telefoon  020 – 622 08 08 
Fax  020 – 622 34 08
E-mail info@zwerfkeibewaring.nl
Website www.zwerfkeibewaring.nl

Bureau Tijdelijke Bewoning
Telefoon 020 – 681 46 00
Fax 020 – 681 74 85
E-mail info@kraakwacht.nl
Website  www.kraakwacht.nl, www.antikraak.nl 

Ad Hoc Beheer B.V.
Telefoon 020 – 676 04 54 (bewonerslijn)
E-mail amsterdam@adhocbeheer.nl 
Website www.adhocbeheer.nl 

Het Juridisch loket
Adres Vijzelgracht 21-25
 1017 HN Amsterdam
  Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 

van 09.00 uur tot 17.00 uur
Telefoon  0900 – 8020 (€ 0,10 p/min) 
Fax 020 – 692 87 40 
Website www.juridischloket.nl

Advocatenkantoor Rechtshulp Amsterdam 
(Spuistraat 10 Advocaten) 
Adres Spuistraat 10
 1012 TS Amsterdam 
Postadres  Postbus 11232
 1001 GE Amsterdam
Telefoon 020 – 520 51 00
Fax 020 – 665 86 99 
E-mail info@spuistraat10.nl
Website www.spuistraat10.nl

5. Adressen en websites
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