
  
 

 

Huurovereenkomst  
 

Kamer nummer ..........................  

Huurovereenkomst vanaf 1 september 2020 – 31 augustus 2021 (bij beëindiging van de 

huurovereenkomst na 1 jaar stopt de overeenkomst op 25 augustus 2019 voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken )  

 

Tussen de ondertekende partijen:  

 

Enerzijds  

Geert Verbiest & Evelien Verhulst, Polderstraat 90 9060 ZELZATE - telefoonnummer: 0470643257 

– emailadres: info@batoka.be Verder genoemd de verhuurder.  

 

Anderzijds  

Naam student: ............................................................................................................... .............................  

Student aan: ...................................................................................................................... ........................... 

Geboorteplaats en -datum: ..................................................................................................................... 

Rijksregisternummer:......................................................................................................... .........................  

Emailadres student: ....................................................................................................................................  

Gsm student: ................................................................................................................ ................................ 

Naam ouders: ....................................................................................................................... ......................  

Email adres ouders: ....................................................................................... .............................................  

Studentennummer: ............................................................................................................ ........................  

Thuisadres:.................................................................................................................................................. .. 

Contactgegevens in noodgevallen: Naam, voornaam: ....................................................................  

Telefoon/gsm: .............................................................................................................................................  

E-mail: ....................................................................................................................... .................................... 

Verwantschap: ............................................................................................................... .............................  

Naam, voornaam: .......................................................................................................................................  



  
 

 

Telefoon/gsm: ............................................................................................................... ..............................  

E-mail: ....................................................................................................................... ................................  

Verwantschap: ............................................................................................................................................  

verder genoemd de huurder  

 

Wordt overeengekomen wat volgt:  

 

Art. 1. De verhuurder geeft in huur een studentekamer, bestemd voor bewoning door 1 persoon, 

gelegen Jeruzalemstraat 26 te 9000 GENT, met kamernummer ............................................................... 

voor de periode van het studieverblijf gedurende 1 september 2020 – tem 31 augustus 2021. Voor 

het uitvoeren van onderhoudswerken zal het de verhuurder toegestaan zijn het kot vrij te 

betreden tijdens de eerste week van september (25/08/2021 – 30/08/2021). 

De kamer kan enkel gebruikt worden als studieverblijf. Het is de huurder niet toegestaan er zijn 

hoofdverblijf te nemen.  

 

Art. 2 in het gehuurde goed is voorzien:  

 

 radiator  

 calorimeter  

 elektriciteitsmeter (beneden aan de fietsenstalling)  

 Internetaansluiting  

 1 bed of zie hieronder  

 2 bedden (lattenbodem met 4 poten)1 of 2 maal 90 x 200 cm  

 Vaste bureautafel  

 wastafel en kraan  

 douche  

 Vakkenkast met 16 vakken  

 opbergrek bevestigd aan de muur  

 



  
 

 

 

 tafelkoelkast  

 Rails voor het ophangen van gordijnen  

 Rookmelders met batterijen  

 Rookmelders verbonden aan brandcentrale  

 Branddeken  

 1 sleutel  

 
Gemeenschappelijk voorzien:  

- 5 Toiletten  

- 2 gemeenschappelijke ruimtes/keukens  

- Fietsenbergplaats  

- Buitenterras  

 

Art. 3 termijn:  

De huurperiode neemt aanvang op 1 september 2020 – tem 31 augustus 2021 (bij beëindiging van 

de huurovereenkomst na 1 schooljaar, stopt de overeenkomst op 25 augustus 2021 voor het 

uitvoeren van onderhoudswerken)  

Het is de huurder enkel toegestaan het verblijf onder te verhuren of de huurovereenkomst over te 

dragen tijdens de resterende duur van de overeenkomst indien de verhuurder hier vooraf 

uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor geeft.  

Studentenvoorzieningen  

 

Art. 4 Huurprijs & onkosten  

De huurprijs bedraagt........................ euro + …. euro (de vaste maandelijkse kosten, zie hieronder).  

De bijdrage voor het gebruik van de meubels is inbegrepen in de huurprijs. Naast de huurprijs 

moeten volgende kosten maandelijks overgemaakt worden aan de verhuurder: internet + 

voorschot van voor water, gas & elektriciteit -> gecombineerd met een periodieke afrekening via 

persoonlijke teller waarna een opleg of teruggave kan volgen. Het schoonmaken van de 

gemeenschappelijke delen van het verblijf zit inbegrepen. De tellerstanden worden genoteerd in 

de plaatsbeschrijving bij ingebruikname van het verblijf in bijzijn van beide partijen. Op het einde 

van het jaarlijks huurcontract volgt een afrekening, afhankelijk van het verbruik (via de meter) dient 

er bij betaald te worden, indien het verbruik lager is worden er  geen terug stortingen gedaan.  

Afspraken rond betaling: De huurprijs en de maandelijks te betalen kosten moeten betaald worden 

ten laatste de vijfde kalenderdag van de maand waarop ze betrekking hebben op 

rekeningnummer BE54 0635 8551 7697.  



  
 

 

Art. 6 Waarborg: De huurder moet een waarborgsom betalen, zoals hierna bepaald. Deze 

waarborgsom kan uitsluitend dienen tot vergoeding van de schade aan het verblijf, toegebracht 

door de huurder of door derden aan wie de huurder toegang tot het verblijft heeft verleend en zal 

door de huurder nooit als huur worden aangewend. De waarborgsom bedraagt 2 maand huurprijs 

(zonder kosten), namelijk euro. De huurder betaalt deze waarborg binnen de maand na het 

afsluiten van de huurovereenkomst door overschrijving op de rekening van de verhuurder nl. BE54 

0635 8551 7697 . De terugbetaling van de volledige waarborgsom, of het saldo ervan na 

verrekening van de schade zoals hierboven vermeld, zal gebeuren door middel van contante 

betaling of storting op rekeningnummer van de huurder zoals vermeld in deze overeenkomst en 

dit binnen de acht dagen na het beëindigen van de huurovereenkomst of na de einddatum van de 

huurperiode op voorwaarde dat en nadat de huurder aan alle contractuele verplichtingen voldaan 

heeft.  

 

Art. 7: De verhuurder verbindt zich er toe dat het verblijf voldoet aan de (brand)veiligheidsnormen 

en de toepasselijke reglementering (waaronder de Vlaamse Wooncode, het politiereglement op 

de kamerwoningen, …) Zie ook artikel bij ‘Algemene huurvoorwaarden’.  

 

Art. 8: Bijkomende bepalingen De huurder ondertekent eveneens een huishoudelijk reglement, de 

huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van dit huishoudelijk reglement. Beide partijen 

verklaren in te stemmen met de algemene huurvoorwaarden dewelke zijn opgenomen in deze 

overeenkomst. Datum overhandiging sleutel + aantal -> bij in gebruik name kot + wordt 

opgenomen in de plaatsbeschrijving.  

 

Art 9 . Belasting op tweede verblijven – De student dient een attest van inschrijving aan een 

onderwijsinrichting van voltijds dagonderwijs voor te leggen. Indien de huurder het bewijs niet 

voor 1 november 2018 ontvangen heeft zal de verhuurder het bedrag de gemeentebelasting op 

heffing tweede verblijven doorrekenen aan de huurder. (eventueel inscannen en doormailen: 

info@batoka.be)  

 

Art. 10 de verhuurder verbindt zich er toe een brandverzekering voor brand en aanverwante 

gevaren, elektriciteit en waterschade, de aansprakelijkheid van de huurder tegenover de 

verhuurder en tegenover derden te dekken voor rekening van de huurder. BELFIUS Home & 

Family R91-201/2327.014/00.  

Let op de huurder dient zijn inboedel zelf te verzekeren (indien hij/zij dit wenst) -> op eigen risico.  

 

Art. 11 Plaatsbeschrijving  

Plaatsbeschrijving, Gedurende de eerste 15 dagen van effectief gebruik van het gehuurde goed, 

hebben beide partijen de plicht een omstandige en tegensprekelijke beginplaatsbeschrijving op te 

maken van de kamer en de gemeenschappelijke delen. Na afloop van het huurcontract wordt er 

eindplaatsbeschrijving opgemaakt -> hieruit zal blijken dat indien nodig er een geldsom zal 

worden afgehouden ingeval van schade.  



  
 

 

 

Art. 12 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum zonder opzegging. 

Stilzwijgende wederverhuring kan niet worden ingeroepen. Behoudens een andere schriftelijke 

regeling moet de huurder de kamer op dat ogenblik volledig ontruimen. Wanneer een nieuwe 

overeenkomst wordt afgesloten.  

 

Art. 14 Onderhoud- herstellingen-schade – verbouwingswerken  

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake zijn het technisch onderhoud en de 

herstellingen ten laste van de verhuurder. De huurder zal de verhuurder zo snel mogelijk per mail 

in kennis stellen van iedere beschadiging, schade of defect die herstelling noodzaken. De 

verhuurder verbindt zich er toe om de herstellingen zo snel als mogelijk uit te voeren.  

De huurder is verantwoordelijk voor schade of waardevermindering toegebracht door hemzelf of 

door derden aan wie hij toegang tot het gehuurde goed verleende. De huurders worden solidair 

aansprakelijk gesteld voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan de gemeenschappelijke 

delen/goederen en aan veiligheidsinstallaties voor zover het niet gaat om herstellingen ten laste 

van de verhuurder, normaal gebruik, onderhoud of slijtage.  

 

Art.15 . Veiligheidsvoorschriften- de verhuurder verklaart dat het pand uitgerust is met 

rookmelders, zoals bepaald door de Vlaamse regering. De huurder staat in voor het onderhoud 

en de vervanging van de batterij van de rookmelder in zijn studentenkamer. Voor de rookmelders 

in de gemeenschappelijke ruimtes licht de verplichting bij de verhuurder  

De brandveiligheidsvoorschriften hangen op zichtbare plaatsen in het verhuurder goed. De 

huurder verklaart deze te hebben ontvangen.  

 

Art. 16 Comfort – de kamer is in overeenstemming met het geldende decreet houdende kwaliteits 

– en veiligheidsnormen voor studentenkamers. De kamers zijn voldoende verlicht, verlucht en 

beschermd tegen geluid.  

 

Art. 17. Slotbepalingen, de huurovereenkomst wordt aangevuld met het huisreglement. De 

huurder dient zich naar de bepalingen te gedragen, een exemplaar dient voor ondertekeningen 

aan de verhuurder te worden bezorgd.  

 

Opgemaakt te GENT op (datum) ………………...........……. in 2 exemplaren: een exemplaar voor de 

huurder, een exemplaar voor de verhuurder -> nadien wordt een kopie genomen bestemd voor 

de aanvullende brandverzekering, en één voor het registratiekantoor. De verhuurder 

(handtekening, voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’) De huurder (handtekening, 

voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’) De wettelijke vertegenwoordiger van de huurder 

(indien de student minderjarig is bij de aanvang van de huurovereenkomst) (handtekening, 

voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’ moeten elke pagina paragraferen.  

 

 



  
 

 

Gelezen en goedgekeurd (handgeschreven hieronder schrijven ) 

 

De Verhuurder        De huurder 

 


