Verlenging aanpassing regels
tijdelijke huurovereenkomsten
De coronacrisis heeft ook invloed op de woningmarkt. Daarom geldt
per 1 april 2020 de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Deze wet is verlengd tot 1 november 2020.

Het gaat hierbij om contracten voor appartementen en huizen van
maximaal 2 jaar, en contracten van maximaal 5 jaar voor kamers.
Aan de hand van onderstaande vragen, kun je als huurder van een
woning zien wanneer deze wet voor jou van toepassing is.

Loopt je huurcontract af in juni, juli of augustus 2020?

Ja

Nee

Op basis van deze wet kunnen tijdelijke contracten nogmaals verlengd
worden, tot uiterlijk 1 november 2020.

Als je huurcontract eindigt na 31 augustus 2020,
dan is de wet niet van toepassing (art. 1).

Loopt je huurcontract uiterlijk 31 augustus 2020 af?

Ja
Dan kun je een verzoek indienen om de huurovereenkomst (nogmaals)
te verlengen tot uiterlijk 1 november 2020.
Indien je bericht van je verhuurder hebt gehad dat de
huurovereenkomst eindigt, dan kan je binnen één week na
dat bericht vragen om verlenging van de overeenkomst
voor 1, 2 of 3 maanden tot uiterlijk 1 november 2020.

Let op: kwam dit bericht voor
1 juni 2020, dan heb je nog
tot 9 juli 2020 de tijd om
verlenging aan te vragen.

Reactie verhuurder binnen één week
De huurovereenkomst eindigt op de oorspronkelijke
einddatum. Je kunt nog wel via de rechter vragen
om verlenging.

Reageert de verhuurder binnen een week negatief op je verzoek
wegens één van de rechtsonder genoemde redenen?

Geldige redenen verhuurder om contract te beëindigen:

Reactie verhuurder na één week

• De woning is verkocht of verhuurd aan een ander.

De huurovereenkomst is verlengd met de door jou voorgestelde termijn.
De verhuurder kan nog wel vanwege zwaarwegende belangen via de
rechter vragen om een andere einddatum (art. 4).

• De verhuurder wil de woning zelf betrekken en heeft
geen andere woonruimte meer.
• De verhuurder wil de woning renoveren of slopen.
• De huurder gedraagt zich niet zoals een goed huurder
betaamt.

Je vindt de volledige wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten
en aanvullende informatie op www.rijksoverheid.nl.

Heb je
klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

