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Corona (Covid-19) 

Heeft u door de coronacrisis 
plotseling minder inkomen en heeft 
u daardoor moeite met het betalen 
van de huur? 
 
Neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met het Huurteam van 
Domesta. 
 
Zij zoeken samen met u naar een 
oplossing. 
 
Bel: 0591 - 650 240 
Mail: huurteam@domesta.nl 

Zorg goed voor uzelf en wees lief 
voor elkaar.  
Heb geduld en kijk vooruit. 

 

 

                                 

Verschillen in huurprijzen 

Soms betalen huurders een hogere huur dan mensen die nu nieuw in een zelfde soort huis 

komen wonen. Dat kan door een paar dingen komen. Het belangrijkste is het moment waarop 

iemand gaat huren.  

Om de huurprijs voor nieuwe huurders te berekenen gebruiken woningcorporaties een 

puntenstelsel. Kenmerken van het huis - zoals aantal kamers, energielabel, aantal wc’s, 

enzovoort - geven allemaal een bepaald aantal punten. Het totale aantal punten van een huis 

bepaalt de maximale huurprijs. Woningcorporaties geven op die maximale huurprijs een korting 

en zo komen ze op de huurprijs voor nieuwe huurders. 

In het verleden gaf Domesta minder korting op de maximale huurprijs dan nu, waardoor de 

huur toen hoger was. Mensen die in die tijd gingen huren, betalen dus een wat hogere huur 

voor hun huis dan als ze datzelfde huis nu zouden huren. Om te voorkomen dat deze mensen 

financieel in de knel komen, stuurt Domesta ze binnenkort een brief met daarin een uitnodiging 

om de huurprijscheck op de website in te vullen. Met de huurprijscheck kunt u kijken of uw 

huur en inkomen in balans zijn. Is dat niet het geval, dan kunt u een afspraak maken met één 

van de bespaarcoaches. Zij kijken met u hoe u meer ruimte kunt krijgen in uw portemonnee. 

 

Agenda 

Bijeenkomsten 

Helaas hebben wij vanwege het corona virus ook 

de bijeenkomsten in het najaar ook moeten 

afzeggen. 

* De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor 

het voorjaar van 2021. We hopen u dan in goede 

gezondheid te mogen begroeten. 

-------------------------------------------------------------------- 

Enquête 

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over 

hoe tevreden of ontevreden u bent met 

hoe en waar u woont, het contact met 

Domesta en het contact met ons. 

Daarom kunt u bij deze nieuwsbrief een enquête 

vinden. Wij vragen u vriendelijk om deze in te 

vullen en te retourneren via de post of de mail. 

Heeft u al eens een kijkje genomen op onze 

website? Gewoon eens doen! Onze website is er 

voor u. Boordevol informatie!  

 

En heeft u een vraag, opmerking of tip voor ons? 

Ook dat kunt u op onze website kwijt.  

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Twee maal per jaar ontvangt u  

van ons een papieren nieuwsbrief. 

Ontvangt u de nieuwsbrief graag 

digitaal? Dat kan! Vul dan uw email 

adres in op het enquête formulier, op 

de website of stuur ons een mailtje.  

 

Heeft u ideeën voor de nieuwsbrief? 

Ook dat horen we graag.  

De nieuwsbrief is ook te vinden op onze 

website.  
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We krijgen veel vragen over dit onderwerp. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de 

huisgenoot in het huurhuis kan blijven wonen wanneer de huurder komt te overlijden. 

We hopen u met deze informatie duidelijkheid te geven in de wetgeving rondom het 

huurrecht. Mocht u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen hebben, aarzel dan 

niet maar neem contact op met ons of met Domesta (0591 – 57 01 00). 

Wij helpen u graag.    

 

Kunt u als huisgenoot de huur van de woning overnemen wanneer de huurder 

komt te overlijden? 

Graag leggen wij u uit welke rechten u heeft volgens de wet.  

 

Bent u medehuurder, en staat u ook als medehuurder ingeschreven bij de verhuurder? Dan is er niets aan de hand 

en wordt u automatisch huurder na het overlijden van de andere huurder. 

Bent u geen medehuurder maar medebewoner of huisgenoot? Dan kunt u aan de rechter vragen u als huurder van 

de woning aan te wijzen. Dit kunt u doen tot 6 maanden na het overlijden van de huurder. 

 

De rechter kan uw verzoek afwijzen wanneer: 

- u niet kunt aantonen dat de woning uw hoofdverblijf is 

- u niet kunt aantonen dat u daadwerkelijk in de woning woonde en de kosten van de huishouding deelde 

- u de huur niet kunt betalen in uw eentje 

- u niet kunt bewijzen dat u een huisvestingsvergunning kunt krijgen 

 

Wanneer bent u medehuurder? Als echtgenoot of geregistreerd partner bent u automatisch medehuurder, zolang u 

in dezelfde woning blijft wonen. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit 

geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. 

Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder, bijvoorbeeld wanneer u ‘gewoon’ samenwoont. 

Om dat wel te worden kunt u een verzoek indienen bij uw verhuurder om medehuurder te worden. Voorwaarde is 

dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. 

Hoe zit dat dan met inwonende kinderen? Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom 

wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding veronderstelt 

en kunnen zij geen medehuurder worden.  

Woont een volwassen kind bij de ouder(s) om deze te verzorgen? Dan wordt soms wel aangenomen dat 

er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een verzoek tot medehuurderschap is 

dan wel mogelijk. 

 

Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met uw aanvraag?  

Dan kunt u de hulp van de rechter inroepen.  

 

De rechter kan uw verzoek om 3 redenen afwijzen: 

- u woont nog geen 2 jaar met uw huisgenoot samen 

- de financiële situatie van uw huisgenoot is niet toereikend om de huur te kunnen betalen 

- het verzoek wordt gedaan om iemand heel snel de positie van medehuurder te geven, hiermee wordt 

  misbruik gemaakt van de regeling. 

(informatiebron: Rijksoverheid) 

 

Huurrecht na overlijden huurder 

 


