KAMER
GUIDE

OP ZOEK
NAAR
WOONRUIMTE

OM JE TE HELPEN BIJ HET ZOEKEN NAAR
WOONRUIMTE HEBBEN WE EEN AANTAL ‘TIPS
& TRICKS’ VOOR JE:
- Vertel tegen iedereen dat je op zoek bent naar
woonruimte. Heb je vrienden die al op zichzelf
wonen, vraag dan of de verhuurder van wie zij huren
misschien ook iets voor jou kan betekenen.
- Schrijf je online in op onze website www.kbsvastgoedbeheer.nl of kom langs op ons kantoor en doe
dit samen met een van onze medewerkers. We
kunnen dan ook direct bekijken of je woonwensen
bijvoorbeeld passen bij je budget.
- Doe zoveel mogelijk bezichtigingen, zo krijg je
een duidelijk beeld van het aanbod en zie je ook de
verschillen hierin. Misschien is die buurt toch niet zo
leuk als je dacht, of wil je misschien liever een huis
met wat minder huisgenoten.
- Tijdens de bezichtiging, stel vragen over de
brandveiligheid, het soort huurovereenkomst, de
waarborg, overname van spullen, etc. Maak van tevoren een vragenlijstje zodat je niets vergeet.
- Heb je een bezichtiging gehad? Denk er rustig
een nachtje over na en overleg eventueel met familie
of vrienden voordat je toezegt te willen huren.

BETALINGEN

SLEUTELOVERDRACHT EN
OPLEVERING

We zorgen dat op de eerste huurdag de sleutels voor je klaarliggen. Mocht de eerste huurdag op een
feestdag zijn of in het weekend vallen, dan mag je ze de eerst volgende werkdag ophalen. De woonruimte
is van tevoren door ons geïnspecteerd, echter kan er bij het verhuizen van de oud-huurder toch altijd iets
beschadigd zijn. We adviseren je om zelf ook altijd een kleine inspectie te doen. Maak een paar foto’s en
mocht er iets niet in orde zijn, laat ons dit dan binnen enkele dagen weten.

JURIDISCHE
ZAKEN

Bij het huren van woonruimte
komen best wat juridische zaken
kijken. Het is belangrijk dat je
nooit zomaar iets ondertekent
en bij twijfel of vragen eerst een
deskundige om hulp vraagt.
Onze medewerkers hebben veel
juridis
juridische kennis en helpen je
graag.
De meest voorkomende zaken
zullen we alvast toelichten op de
volgende pagina’s.

HUURBESCHERMING

De verhuurder kan de huur niet zomaar opzeggen, je hebt namelijk als huurder huurbescherming. De verhuurder kan slechts in
enkele gevallen de huurovereenkomst beëindigen. Zegt je verhuurder de huurovereenkomst op? Ga daar dus niet zomaar mee
akkoord, maar kom eerst bij KBS Vastgoedbeheer vragen of de verhuurder in z’n recht staat. Lees meer over dit onderwerp:
bit.ly/KBS_3

HUURTOESLAG

Huursubsidie, dit heet sinds 2006 ‘huurtoeslag’, is een bijdrage in de huurkosten. Een huurder komt in aanmerking voor huurHuursubsidi
toeslag als de huurprijs in verhouding tot zijn inkomen te hoog is. Een voorwaarde is wel dat de huur onder de huurtoeslaggrens
ligt. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een afwijkende huurtoeslaggrens. Voor kamerbewoners is daarnaast van belang dat huurtoeslag alleen wordt toegekend voor zelfstandige woonruimten. De meeste kamerbewoners komen dus niet voor huurtoeslag
in aanmerking. Huurtoeslag moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Kijk op bit.ly/KBS_4 of jij in aanmerking komt
voor huurtoeslag.

HUURVERHOGING

De verhoging van de huurprijs is aan diverse regels gebonden. Zo stelt de overheid het percentage vast waarmee verhoogd mag
worden. Een keer per jaar, meestal in april, doet de verhuurder je een voorstel om de kale huur te verhogen. Je ontvangt dan een
brief met daarin een overzicht van je huidige huurprijs, het percentage voor de huurverhoging en je nieuwe kale huurprijs. Ben
je het niets eens met de voorgestelde verhoging, dan moet je vóór de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk bezwaar maken bij
de verhuurder.

TOEGANG VERLENEN

Een verhuurder of huismeester mag nooit zonder toestemming in je woonruimte komen. Huur je een kamer, dan betreft dit de
kamer zelf. In de gemeenschappelijke ruimten zoals, keukens, badkamers en gangen mogen zonder jouw toestemming controles worden uitgevoerd.

BRANDVEILIGHEID

Brandveiligheid is natuurlijk erg belangrijk.
Wij doen onze uiterste best om onze panden
zo brandveilig mogelijk te maken, hiervoor
werken we nauw samen met de gemeente
en de brandweer. Uiteraard is het van belang
dat de bewoners hier ook aan meewerken,
zorg er dus voor dat je geen brandgevaarlijke
situaties veroorzaakt in de gangen en trappenhuizen. Vluchtroutes en nooduitgangen
moeten altijd vrij van obstakels zijn.

BRAND VOORKOMEN
- Laat geen elektrische apparaten aan als je weggaat of gaat slapen en trek stekkers uit stopcontacten.
Brand kan ontstaan door oververhitting van snoeren en verlengsnoeren (!) of door kortsluiting in apparaten.
- Laat elektrische apparaten niet stand-by staan. Ook (in het bijzonder) de tv niet. Daardoor ontstaat vaker brand dan je
zou denken. Laat helemaal geen apparaten in waakstand staan, zoals bijvoorbeeld een computer of laptop.
- Gebruik geen driewegstekkers; dit is een stekker met meerdere inputs om diverse apparaten tegelijk op aan te sluiten.
Deze veroorzaken vaak brand door oververhitting.
- Controleer voordat je het huis verlaat en voordat je gaat slapen altijd of er ergens nog iets brandt (kaarsen, diverse elektrische
apparaten, gasstel, koffiezetapparaat, tv helemaal uitzetten). Controleer lampen, stopcontacten, haard, wasmachine en
wasdroger. Zet alles gewoon uit. Het scheelt ook in de energiekosten als je lampen uitzet, stekkers uit stopcontacten haalt
en de verwarming laag zet.
- Let op dat er geen brandbare spullen op apparaten liggen die heet kunnen worden.
- Rook nooit in bed.
- Leeg een asbak niet klakkeloos in de prullenbak. Een vonkje is genoeg om papier en rommel te doen ontbranden. Doof asbakken eerst met water om zeker te zijn dat alle sigaretten uit zijn.

VERZEKERINGEN
Het pand waar je gaat huren is verzekerd door de verhuurder, dit wordt opstal genoemd. De inboedel valt hier niet onder en deze
moet je dus zelf verzekeren. Vergelijk de aanbieders van speciale studentenverzekeringen hier: bit.ly/KBS_5
Meer info kun je hier vinden: www.studentenverzekering.nl

INSCHRIJVEN GEMEENTE

Zod je je huurcontract hebt ondertekend kun je je inschrijven op je nieuwe adres. In Nijmegen moet je daarvoor bij de StadswinZodra
kel zijn (kijk voor adres en openingstijden hier: bit.ly/KBS_6). Maak hiervoor een afspraak om langs te gaan of schrijf jezelf in
online via deze link: bit.ly/KBS_7

STUDIEFINANCIERING

Voor de meeste studenten is studiefinanciering onmisbaar. Kijk voor meer informatie op bit.ly/KBS_8.
Hoeveel studiefinanciering je krijgt is onder andere afhankelijk van het inkomen van je ouders. Kijk op de rekenhulp om te kijken
hoeveel jij krijgt: bit.ly/KBS_9

De huurovereenkomst is getekend, de sleutels zijn ontvangen, het verhuizen kan beginnen! Inspecteer de woonruimte
altijd direct nadat je de sleutels in ontvangst hebt genomen.
Maak wat foto’s en meld het direct als er dingen stuk of niet
in orde zijn. Zo voorkom je discussie achteraf. Heb je eigen
meters? Neem dan de meterstand op, zodat je weet wat de
beginstand is van je verbruik.

JOUW
WOONRUIMTE

Is je woonruimte al helemaal klaar of moet er nog geklust
worden? In Nijmegen werkt KBS Vastgoedbeheer samen
met een aantal bedrijven zoals de Handelsmarkt in de Hertogstraat in het centrum van Nijmegen (bit.ly/KBS_10). Hier
kun je tegen studententarieven veel verschillende soorten
vloerbedekking en matrassen kopen. Voor verf en andere
klus-spullen kun je terecht bij o.a Karwei, aan de rand van het
centrum bit.ly/KBS_11. Meubels kun je natuurlijk bij Ikea
kopen, maar bij tweedehands winkels zoals ‘Het Goed’
(bit.ly/KBS_12) en ‘Habbekrats’ (bit.ly/KBS_13) kun je ook
leuke spullen vinden voor een leuke prijs.
Ga je in het centrum wonen, houd er dan met het verhuizen
rekening mee dat er zogenaamde ‘barriers’ kunnen zijn
waardoor je op bepaalde tijden het voetgangersgebied niet in
kunt. Kijk op bit.ly/KBS_14 voor de laad- en los tijden in het
centrum van Nijmegen.

INTERNET + TV

In vrijwel de meeste panden regelen de huurders zelf het abonnement voor internet. Een huurder sluit een abonnement af en
de kosten worden gedeeld door alle gebruikers. Vraag dit even na tijdens de bezichtiging, of aan een van onze medewerkers. Is
de internetvoorziening wel door de verhuurder verzorgt, dan zit dit verwerkt in je huurprijs.

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN

Als huurder ben je samen met je eventuele huisgenoten verantwoordelijk voor het schoon en opgeruimd houden van de woning.
In veel van onze panden worden de gemeenschappelijke ruimten zoals de keukens en badkamers twee keer per maand
schoongemaakt door onze schoonmaak service. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je zelf niets hoeft te doen. Maak afspraken
met je huisgenoten en draag je steentje bij. Is er in de woning waar je huurt nog geen schoonmaakservice maar wil je dit wel?
Neem dan contact op met een van onze medewerkers om de mogelijkheden te bespreken.

HUISVUIL OPHALEN

Kijk op bit.ly/KBS_15 om te zien op welke dag het huisvuil van jouw woning wordt opgehaald. Spaar het niet op, maar zet het
elke week aan de straat. Zo voorkom je ongedierte. Heb je grofvuil? Hiervoor kun je een afspraak maken met de DAR, zij halen
het gratis op: bit.ly/KBS_16.

STORINGEN EN VRAGEN

On medewerkers zijn op werkdagen telefonisch en per e-mail bereikbaar. Woon je in de buurt, dan kun je ook altijd even binOnze
nenlopen bij ons kantoor aan de Van Welderenstraat 102a te Nijmegen. Is er iets stuk in jouw woonruimte of in een van de gemeenschappelijke ruimten, dan vragen we je dit per e-mail (info@kbsvastgoedbeheer.nl), met foto’s van het defect, aan ons te
melden. Zo kunnen wij direct zien wat er aan de hand is en kunnen dit doorzetten aan de juiste vakman. Buiten kantooruren
kun je ons in geval van nood ook bereiken. Wanneer je belt naar ons kantoor (024-7370289), dan kun je via het 06-nummer op
onze telefoonbeantwoorder contact opnemen met een van onze medewerkers.

HUURCONTRACT
BEËINDIGEN

Wil je de huur van je woonruimte opzeggen? Laat ons dit dan minimaal een kalendermaand van tevoren schriftelijk weten.
Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
Minimaal 10 dagen voor de laatste huurdag zal er een inspectie plaatsvinden. Je woonruimte hoeft dan dus nog niet leeg
te zijn. Mocht tijdens de inspectie blijken dat er iets niet in orde is aan de woonruimte, dan heb je nog tot de laatste huurdag
om dit in orde te maken. Is op de laatste dag de woonruimte schoon, leeg en in de originele staat opgeleverd? Dan ontvang
je binnen een maand de borg retour. De sleutels moet je uiterlijk op de laatste huurdag voor 17.00 uur inleveren op ons kantoor, zodat ze de volgende dag klaarliggen voor de nieuwe huurder.
Heb je spullen ter overname? Vraag dan de gegevens van de nieuwe huurder op, zodat je dit kunt bespreken. Let op: je kunt
de nieuwe huurder niet verplichten om spullen over te nemen. Indien deze geen gebruik wenst te maken van de overname,
dan moet je alles verwijderen.

MEER WETEN?

