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1. HUUROVEREENKOMST

1.1 Wat is een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt met 
de huurder. Hierbij stelt de verhuurder zijn woning beschikbaar voor een bepaalde tijd 
tegen een bepaalde prijs.

1.2 Wie kan een huurovereenkomst sluiten?

Iedere persoon die ouder is dan 18 jaar kan een geldige huurovereenkomst afsluiten.

1.3 Belangrijke vermeldingen in de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor een woning die als hoofdverblijfplaats* wordt gebruikt, 
moet schriftelijk gebeuren.
Belangrijke zaken in de huurovereenkomst:

• identiteit van de huurder en verhuurder;
• de begindatum van het contract;
• de duur van het contract;
• omschrijving van alle ruimtes en gedeelten;
• de huurprijs.

 
* Met hoofdverblijfplaats wordt bedoeld dat het domicilie van de huurder op die woning is ge-
vestigd.

1.4 De huurwet

Een huurovereenkomst moet in overeenstemming zijn met de huurwet. Zo zorgt de 
wet dat de rechten en belangen van huurder en verhuurder worden gerespecteerd. 

Belangrijke zaken in de huurwet die goed om weten zijn:
• de verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst en een gedetailleerde 

plaatsbeschrijving te laten registreren. Dit kan ook door de huurder gebeuren 
(zie 2 registratie p.6);

• de huurwaarborg bedraagt maximum 2 maanden huur. Hier bestaat een uit-
zondering op als het via een bankwaarborg gaat, dan is er een maximum van 
3 maanden.

Vanaf 1 juli 2014 is de huurwet een Vlaamse bevoegdheid.   

De huurwet kan je raadplegen op: www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_huurwet.jsp
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2.1 Wat is de registratie?

De geschreven huurovereenkomst moet verplicht geregistreerd worden. Dit is opgelegd 
door de bepalingen van het fiscaal recht. Alle wijzigingen die aan de overeenkomst aan-
gebracht worden, moeten ook worden geregistreerd.  De registratie zorgt ervoor dat de 
rechten van de huurder en verhuurder veilig worden gesteld tegenover derden.

2.2 Hoeveel bedraagt de registratie?

De registratie van huurcontracten die enkel bestemd zijn tot huisvesting van een gezin 
of persoon, zijn kosteloos indien dit binnen de 2 maanden na het ondertekenen van de 
huurovereenkomst gebeurt. Wanneer de termijn van 2 maanden overschreden wordt, 
volgt mogelijk een heffing (ongeveer 45 euro).

2.3 Wie moet de huurovereenkomst registreren?

Vanaf 1 januari 2007 is enkel nog de verhuurder verplicht het huurcontact te laten regis-
treren. Toch kan ook de huurder zijn huurcontract laten registreren, indien hij dit wenst.

2.4 Binnen welke termijn moet de huurovereenkomst worden 
geregistreerd?

Indien je verhuurder bent, moet je de huurovereenkomst laten registreren binnen de 2 
maanden na ondertekening. Ben je huurder, dan ben je niet verplicht en is er geen regis-
tratietermijn bepaald.

2.5 Hoe kan ik registreren?

Je kan langs gaan bij een registratiekantoor in de buurt:

Hoveniersstraat 31    Arsenaalstraat 4A
8500 Kortrijk     8900 Ieper
T 0257 826 70     
F 0257 978 98     F 0257 978 34  
Rzsj.registratie.kortrijk2@minfin.fed.be  rzsj.registratie.ieper@minfin.fed.be

Je kan ook online registreren: scan jouw huurovereenkomst en jouw plaatsbeschrijving in 
pdf-formaat in en verstuur de documenten naar MyRent: www.myrent.be

2. REGISTRATIE
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3.1 Een woning in goede staat

De woning moet voldoen aan de opgelegde kwaliteitseisen bij de start van de huur.
Let op: de verhuurder kan dit omzeilen door in het contract te zetten dat ‘de huurder het 
goed ontvangt in de staat waarin de woning zich bevindt’.
Als de woning niet in goede staat is verwittig je altijd eerst  de eigenaar. Je kan dit doen 
per mail of per brief. Wordt hierop niet  - of niet passend - gereageerd dan kan je naar de 
dienst huisvesting gaan, de huurdersbond of juridische bijstand in jouw buurt. Zij helpen 
je graag verder!

3.2 Plaatsbeschrijving

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, hoort ook een plaatsbeschrijving. 
• Wie maakt dit op?

De verhuurder of het immokantoor.
• Wat staat daar in?

Een gedetailleerde toestand van de woning.  
• Einde huurovereenkomst?

Het begin van de woningtoestand wordt vergeleken met de eindtoestand.
• Wanneer geldig?

• huurder en verhuurder zijn allebei aanwezig bij het opstellen
• wordt door beide partijen persoonlijk ondertekend en gedateerd 
• er zijn voldoende details in vermeld 
• de huurovereenkomst en plaatsbeschrijving worden geregistreerd

• Wie betaalt?
Als ze samen een beroep doen op een expert, wordt het bedrag verdeeld. Als 
de verhuurder de expert aanstelt, betaalt hij.

3.3 Onderhoud en herstelling van de woning

De verhuurder kan enkel herstellingen uitvoeren als hij weet dat er beschadigingen zijn. 
Indien je dit als huurder niet zegt, moet jij mogelijks een schadevergoeding betalen. Breng 
dus tijdig en schriftelijk de verhuurder op de hoogte!

Let op: kijk goed wat er in de huurwetgeving staat. Daarin staat vermeld welke werken 
door de huurder uitgevoerd moeten worden en welke door de verhuurder.

3. RECHTEN VAN DE HUURDER
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3.4 Recht op privacy

Sowieso mag de verhuurder de woning 1 keer per jaar bezoeken. Daarnaast mag hij enkel 
de woning betreden als hij daar een ‘goede reden’ voor heeft.

Bijvoorbeeld: de verhuurder kan binnenkomen om te kijken of er dringende herstellingen nodig 
zijn. Dit geldt enkel voor dringende werken!

3.5 Verhelping van ‘verborgen gebreken’ van de woning

Er mogen geen ‘verborgen’ gebreken aanwezig zijn in de huurwoning die het gebruik 
ervan beletten.

Bijvoorbeeld: als de zekering afspringt terwijl je de televisie aanzet dan is dit een verborgen 
gebrek. Deze gebreken zie je enkel als je erin woont. De verhuurder is verplicht deze gebreken 
op te lossen. 
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WOONGERELATEERDE INFO

4.1 Huurprijs betalen

De huurder krijgt een woning ter beschikking. In ruil betaalt hij een huurprijs. De huur-
prijs en de uiterste datum voor betaling staan vermeld in de huurovereenkomst.

4.2 Aansprakelijk voor brand

Als er brand ontstaat in de woning, is de huurder aansprakelijk. Behalve als hij kan aan-
tonen dat hij niet schuldig is.
Let op: lees jouw huurovereenkomst goed want het kan anders worden vermeld.  
Sluit als huurder een verzekering af!

4.3 Voldoende meubelen (en huisraad) plaatsen

De woning moet door de huurder voorzien worden van voldoende meubelen.

4.4 Woning ‘normaal’ gebruiken

De woning moet ‘normaal’ worden gebruikt. Het huis moet worden schoongemaakt, 
verlucht en verwarmd.
De huurder moet de woning gebruiken ‘volgens haar bestemming’.

4.5 Woning op het einde teruggeven in goede staat

De woning moet teruggegeven worden zoals omschreven in de plaatsbeschrijving.

4. PLICHTEN VAN DE HUURDER
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 5.1 Rechten van de verhuurder

• De huurder moet de huurprijs betalen.
• De huurder kan niet beletten dat er een ‘plaatsbeschrijving’ wordt opgemaakt.
• De huurder moet in de woning voldoende meubelen plaatsen.
• De huurder moet de woning teruggeven in goede staat.
• De huurder is aansprakelijk voor brand.

5.2 Plichten van de verhuurder

• De verhuurder moet de woning in goede staat afleveren.
• De verhuurder moet een plaatsbeschrijving opmaken.
• De verhuurder moet de woning onderhouden en herstellen.
• De verhuurder moet de privacy van de huurder respecteren.
• De verhuurder mag de gedaante van de woning niet veranderen.
• De verhuurder moet de ‘verborgen gebreken’ van de woning verhelpen. 

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERHUURDER
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Voor het huren van een woning kan je terecht op de private huurmarkt en de sociale 
huurmarkt. Om op de private huurmarkt te huren, kan je o.a. terecht bij de immo-kan-
toren maar ook rechtstreeks bij verhuurders (vaak vermeld in reclamebladen). 
Sociaal huren kan onder andere bij: 

6.1 Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Een Sociale HuisvestingsMaatschappij (SHM) is een maatschappij die over een eigen patri-
monium beschikt en die hun woningen verhuurt aan een sociale huurprijs. 
Indien je kandidaat bent, moet je je inschrijven en word je op een wachtlijst geplaatst. Bij 
de toewijzing van een woning, wordt o.a.  rekening gehouden met de dringendheid van 
de situatie, de leefbaarheid van jouw huidige woning, met je plaats op de wachtlijst en 
eventuele voorrangsregels zoals een handicap of een gewijzigde gezinssituatie. 

SHM Eigen Haard is Goud Waard
Lauwbergstraat 121/0001 - 8930 Lauwe
T 056 412 196 - F 056 423 752
info@eigenhaardisgoudwaard.be

Maandag: 10u – 12u
Dinsdag: 10u – 12u
Woensdag: 10u – 12u
Donderdag: 16u – 18u30

SHM Ons Dorp
Ijzerstraat 2 - 8930 Menen
T 056 532 799 - F 056 532 945
Info@onsdorpmenen.be
www.onsdorpmenen.be

Maandag: op afspraak
Dinsdag: 9u -11u45/ namiddag op afspraak
Woensdag: op afspraak
Donderdag: 14u-17u45/ voormiddag op afspraak
Vrijdag: op afspraak

6. WONING HUREN
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6.2 Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

Het SVK huurt particuliere woningen en verhuurt die opnieuw aan een sociale huurprijs 
aan mensen die ingeschreven zijn op hun wachtlijst
Een SVK werkt met een speciaal toewijzingssysteem: de rangschikking op de wachtlijst 
hangt niet af van jouw inkomen. De ‘woonnood’ primeert om in aanmerking te komen 
voor een geschikte woning. 

SVK De Woonsleutel 
Meensesteenweg 71 - 8900 Ieper
T 057 219 850 - F 057 360 005
info@svkwoonsleutel.be

Zitdag in Menen: 
elke dinsdag op afspraak 9u- 11u
Noorderlaan 1a - 8930 Menen
Afspraak: GSM 0491 365 926 of T 057 219 850

6.3 OCMW

Het OCMW beschikt over een eigen patrimonium dat deels wordt verhuurd als sociale 
woningen. Om in aanmerking te komen, moet je je tevens inschrijven op een wachtlijst en  
moet je aan enkele voorwaarden voldoen zoals meerderjarig zijn, aan de inkomensgrens 
voldoen,…

OCMW Menen
Noorderlaan 1/A000 - 8930 Menen
T 056 527 100 - F 056 527 109

6.4 Woonclub

De Woonclub staat je bij in het zoeken naar een woning op de private huurmarkt.  Ze 
gaan samen met jou na wat haalbaar is en helpen je met de administratie. Je kunt hier ook 
terecht voor meer informatie, advies en hulp. 
Ook huurders en verhuurders met (betaal)problemen zijn welkom. De Woonclub zorgt 
voor de nodige begeleiding om uithuiszettingen te voorkomen.

Woonclub Menen
Noorderlaan 1/A000 - 8930 Menen
T 056 527 100
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woonclub@welzijn13.be 
ocmw@menen.be  

Dinsdag: 14u - 16u30
Afspraak maken is niet nodig

6.5 CAW

Het CAW biedt preventieve woonbegeleiding op de sociale en private huurmarkt aan om 
zo uithuiszetting te voorkomen. De begeleiding op de sociale huurmarkt gebeurt steeds 
op vraag van een huisbaas-verwijzer, zoals het OCMW of een sociale huisvestingsmaat-
schappij. Het CAW zal je ondersteunen en je belangen verdedigen bij andere diensten. 
Ook op de private huurmarkt kan je begeleiding aanvragen ter voorkoming van uithuis-
zetting. Deze begeleiding gebeurt op vraag van de verhuurder, de huurder of iemand uit 
het netwerk van de huurder (al dan niet professioneel).

Verder stelt het CAW in samenspraak met jou een begeleidingsvoorstel op dat zowel 
rekening houdt met de vraag van de huisbaas als met jouw persoonlijke noden.

CAW Menen
Koningstraat 32 - 8930 Menen 
T 056 51 44 13
preventievewoonbegeleiding@cawzuidwestvlaanderen.be 

Maandag: 9u00 - 12u00
Dinsdag: 13u30 - 19u00 
Woensdag: 9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u00 
Donderdag: 9u00 - 12u00 
Vrijdag: 9u00 - 12u00 & 13u30 - 17u00 
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Op 1 januari 2015 ging de verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen van start. 
Hier zet het beleid extra in op de kwaliteit van het privaat huurpatrimonium. Deze pre-
mie is gekoppeld aan een onderzoek volgens de Vlaamse Wooncode. Die voorziet dat 
een woning aan de minimale kwaliteitsvereisten moet voldoen. De woning krijgt al dan 
niet strafpunten toegekend. Als de woning minder dan 15 strafpunten scoort, komt ze in 
aanmerking voor de premie.

Als de woning meer dan 15 strafpunten scoort, moet de verhuurder de woning in orde 
brengen op korte termijn. Zo niet, wordt de woning doorgestuurd naar Wonen Vlaan-
deren voor een grondige kwaliteitscontrole. Die kwaliteitscontrole kan leiden tot een 
besluit van ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.

De premie wordt in vermindering gebracht naargelang het aantal resterende strafpunten 
(1 strafpunt = € 100).

Afhankelijk van het aantal strafpunten, krijgt de woning een kwaliteitslabel toegekend:
• C-label: 14-9 strafpunten
• B-label: 8-3 strafpunten
• A-label: 2-0 strafpunten

    
De woningen met een A- of B-label krijgen gratis een conformiteitsattest. Dit is een at-
test waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. Bij woningen 
met een C-label bedraagt de kostprijs € 62,50.            
                                                          
Tip: als huurder is het aangewezen om te vragen naar het kwaliteitslabel.
Tip: de Vlaamse wooncode voorziet een bepaling van de bezettingsnorm van uw huur-
woning. Deze norm bepaalt voor hoeveel bewoners de woning geschikt is.

7. VERBETERINGSPREMIE VOOR PARTICULIERE 
HUURWONINGEN
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8.1 De huurdersbond

Adviespunt Ieper
Dienstencentrum ’t Hofland
Dikkebusseweg 15A - 8900 Ieper
Iedere donderdag van 14u30 - 17u30
huurdersbond.westvlaanderen@yucom.be
www.huurdersbond.be

8.2 Juridische eerstelijnshulp

OCMW Menen 
Dienst rechtshulp & huisvesting
Noorderlaan 1 / A000 - 8930 Menen 
T 056 527 100 - F 056 527 109 
Op afspraak

Justitiehuis Ieper
R. Colaertplein 31 - 8900 Ieper
T 057 22 71 70 
Iedere maandag van 15u tot 17u

Justitiehuis Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 51 - 8500 Kortrijk
T 056 26 06 31 
Maandag en woensdag van 14u tot 16u
Dinsdag van 16u tot 18u
Vrijdag van 10u30 tot 12u30

8.3 De stad

Dienst huisvesting | Stad Menen
Grote Markt  1 - 8930 Menen
T 056 529 285 
huisvesting@menen.be
Ma/Di.: 8u30 - 12u
Wo: 8u30 - 12u & 14u - 17u
Do: 8u30 - 12u & 16u - 18u30
Vr: 8u30 - 12u

8. ADVIES

Adviespunt Kortrijk
OCMW Kortrijk
Budastraat 27 - 8500 Kortrijk 
Iedere dinsdag en vrijdag van 9u tot 12u.
info@ocmwkortrijk.be
www.ocmwkortrijk.be



Deze uitgave is een realisatie in het kader van de intergemeentelijke samenwerking 
‘Kwalitatief wonen in de grensstreek’ tussen de stad Menen, de stad Wervik 
en de stad Mesen.


