
Zonder dat je het meteen doorhebt, 
heb je als vastgoedmedewerker of 
medewerker wonen veel te maken 
met het huurrecht. Denk bijvoorbeeld 
aan zelf aangebrachte voorzieningen 
(ZAV’s) en de overname daarvan, 
oplevering van woningen, gebreken 
aan de woning en onderhoud aan 
de woning. Al deze thema’s hebben 
(ook) een juridisch randje. 

Tijdens deze modulaire training, waarbij 
één casus steeds centraal staat tijdens de 
dagdelen, gaan we met deze basis flink 
aan de slag. Doe je mee?

Modulaire (huurrecht)

training Vastgoed‘

Startdatum:  24 maart 2022

Dagdeel 1:  do. 24 maart 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 2:  do. 7 april 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 3:  do. 21 april 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 4:  do. 28 april 08.30 – 12.30 uur
Dagdeel 5:  do. 19 mei 08.30 – 12.30 uur
Dagdeel 6:  do. 2 juni 13.00 – 17.00 uur

Kosten:  € 2.000,- exclusief btw

Locatie:  Den Bosch

Inclusief:	 Naslagwerk,	koffie	en		 	
  thee

Doelgroep:  Vastgoedmedewerkers,   
  opzichters, verhuurmede-
  werkers

Verdieping huurrecht
Vastgoed



Dagdeel 1 De oplevering van het gehuurde
• De staat van de woning bij aanvang en het einde van de huurovereen-

komst en de beschrijving van het gehuurde.
• Oplevering door nabestaanden, hoe zit dat?

Dagdeel 2 Klusrecht van huurders 
• Opstellen voorwaarden voor de zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s).
• Welke overnamecriteria gelden er bij ZAV’s?
• Wegbreekplicht: wanneer geldt die? 
• Vergoedingen: hoe zit dat? 

Dagdeel 3 Onderhoud aan het gehuurde 
• Wie doet wat? Uitleg over kleine herstellingen aan het gehuurde.
• Wat is het onderscheid tussen dringende werkzaamheden en renovatie 

en de gedoogplicht van huurders?
• Wanneer er sprake is van een verhuizing?
• Actuele rechtspraak. 

Dagdeel 4 Gebreken aan het gehuurde
• Wat is een gebrek? 
• Welke herstelplicht heeft de verhuurder bij een gebrek?
• Het inhouden/verrekenen van de huur. Wat kan?
• Hoe zit het met schadevergoedingen en claims?.
• Beroep op huurprijsvermindering bij gebreken.

Dagdeel 5 De huurcommissie, (regionale) geschillencommissie  
of de gang naar de rechter?
• Verschillende procedures en werkwijzen.
• Verkorte procedure (voorzittersuitspraak) en de uitgebreide procedure. 
• Bodemprocedure versus het kort geding.

Dagdeel 6 Onderhoud aan het gehuurde en de AVG
• Tijdens deze training combineren we het huurrecht met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook zo’n rechtsgebied waar 
je in je werk stiekem veel mee te maken hebt. Het doel van dit dagdeel 
is dat je straks weet welke informatie je bijvoorbeeld mag delen met je 
aannemer en welke niet.
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