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ServicekoSten op een rijtje
Het bedrag dat de huurder maandelijks bovenop de kale huur-
prijs betaalt, is een voorschotbedrag voor de servicekosten.  
In dit bedrag kunnen onder andere de volgende kosten zijn  
opgenomen:
•  Warmte- en nutsvoorzieningen: bijvoorbeeld gas, water en 

licht;
•   Roerende zaken: bijvoorbeeld meubilering, stoffering, 

elektronische apparatuur e.a.;
•  Huismeester: bijvoorbeeld toezicht en veiligheid bij de 

bewoning;
•  Schoonmaakkosten, bijvoorbeeld voor de glazenwasser;
•  Administratiekosten.

Alleen woonservicekosten
De Huurcommissie doet alleen uitspraak over 
de woonservicekosten. Voor geschillen over 
zorgservicekosten zoals maaltijdverstrekking, 
verpleging en alarmservice kunt u naar de 
kantonrechter. Achterin deze brochure vindt u 
een lijst met handige adressen voor meer 
informatie.

 

Doe de Servicekostencheck  
Kijk op www.huurcommissie.nl voor een 
indicatie van de redelijkheid van de service
kosten voor uw woning. De uitkomst van de 
check is een advies.

 

Servicekosten en huurprijs

Het Huren en verHuren van woonruimte iS gebonden aan wette
lijke regelS. Huurder en verHuurder Hebben allebei zowel recHten 
alS plicHten. dat geldt ook voor Het betalen van ServicekoSten. 
wat zijn deze regelS en Hoe kan de HuurcommiSSie Helpen alS u er 
onderling niet uitkomt? in deze brocHure Staan de mogelijkHeden 
op een rijtje.

De verhuurder moet ieder jaar een eindafrekening van de 
service kosten aan de huurder sturen. Bij deze eindafrekening 
hoort een overzicht van de werkelijk gemaakte woonservice-
kosten van het afgelopen jaar. Zo is zichtbaar of de huurder 
met zijn voorschot voldoende heeft betaald. Soms moet de 
huurder dan bijbetalen. Ook is het mogelijk dat de huurder te 
veel vooruit heeft betaald en nog geld terugkrijgt van de ver-
huurder.

Leg de servicekosten schriftelijk vast 
Huurder en verhuurder moeten de inhoud van 
het pakket servicekosten zijn overeengekomen. 
De verhuurder kan niet zonder toestemming 
van de huurder het in het huurcontract 
afgesproken pakket servicekosten veranderen.

Wat Staat in de eindafrekening?
In de eindafrekening van de servicekosten moet elke kosten-
soort apart worden genoemd, zoals elektriciteit, gas, stoffering, 
schoonmaak en dergelijke. De huurder moet in dat overzicht 
ook kunnen zien hoe hoog de kosten zijn.
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Geliberaliseerde woningen
De Huurcommissie doet alleen uitspraak over 
nietgeliberaliseerde woningen en woonwagens 
(standplaatsen). 

Een huurovereenkomst is geliberaliseerd wanneer:
•  de huurovereenkomst is ingegaan vanaf 1 juli 

1994 of later, en
•  de woning ‘zelfstandig’ is, oftewel een eigen 

toegang en eigen keuken, wasgelegenheid en 
toilet heeft, en

•  de (kale) aanvangshuurprijs boven de  
toenmalige huur subsidie/huurtoeslaggrens ligt.

Op de website van de Huurcommissie vindt u een 
tabel waarin u kunt controleren of uw huurprijs 
geliberaliseerd is.

De termijnen van het servicekostenoverzicht
De verhuurder moet jaarlijks aan de huurder een servicekosten-
overzicht verstrekken over het voorgaande kalenderjaar. Dat is 
de periode van 1 januari t/m 31 december. De verhuurder heeft 
hiervoor zes maanden de tijd. Het overzicht moet uiterlijk  
op 30 juni van het volgende kalenderjaar in bezit zijn van de  
huurder. 

Een voorbeeld: de verhuurder moet de huurder vóór 1 juli 2010 
een servicekostenoverzicht geven over het kalenderjaar 2009.

Geen eindafrekening
Is er geen eindafrekening afgegeven?  
Dan mag de verhuurder het maandelijkse 
voorschot niet verhogen.

Maak afspraken over belastingen
De verhuurder kan belastingen en heffingen die 
eigenlijk voor de huurder bedoeld zijn, door
berekenen aan de huurder. Dit moet wel zijn 
vastgelegd in het huurcontract. De verhuurder 
schiet deze kosten voor. De huurder betaalt deze 
kosten dan aan de verhuurder in plaats van de 
betreffende instantie die de belasting oplegt. 
Vaak gaat het om gemeentebelastingen en/of 
waterschapsbelasting. De Huurcommissie doet 
hierover geen uitspraak.

komt u er Samen niet uit? de HuurcommiSSie 
geeft duidelijkHeid
De Huurcommissie kan huurders en verhuurders helpen die 
een meningsverschil hebben over het voorschot bedrag van de 
service kosten of over de service kostenafrekening. Een huurder 
kan bij de Huurcommissie geen verzoek indienen om het ver-
strekken van een servicekostenafrekening af te dwingen.

Oneens over hoogte voorschot
Huurders die het oneens zijn met het maandelijkse voorschot-
bedrag kunnen altijd naar de Huurcommissie. Zij hoeven daar-
bij geen termijn in acht te nemen. De Huurcommissie doet 
uitspraak of de hoogte van het voorschotbedrag in meer of  
mindere mate overeenkomt met de verwachte eindafrekening. 
Verhuurders kunnen geen verzoek indienen over de hoogte van 
het voorschot.

Oneens over eindafrekening van de servicekosten
Is er een geschil over de eindafrekening van de servicekosten of 
heeft de huurder geen afrekening ontvangen? Dan kunnen  
zowel huurders als verhuurders vragen de Huurcommissie hier 
uitspraak over te doen. Dit kan tot maximaal twee jaar ná de 
datum waarop de verhuurder het service kostenoverzicht had 
moeten verstrekken. De Huurcommissie toetst of de service-
kosten van de eindafrekening overeen komen met de werkelijk 
gemaakte kosten en of voldaan is aan de wettelijke voorschrif-
ten en termijnen. 

Hoe schakelt u de Huurcommissie in?
De huurder of de verhuurder vraagt de Huurcommissie om  
een uitspraak te doen over de servicekosten door het formulier 
te downloaden via www.huurcommissie.nl of het formulier 
achterin deze brochure in te vullen en naar de Huurcommissie 
op te sturen. Hier ziet u ook welke relevante stukken u met dit 
verzoek mee moet sturen. Heeft u vragen? Neem dan telefo-
nisch contact op met de Huurcommissie.

all-inprijS
De Huurcommissie doet uitspraak over de servicekosten als 
exact duidelijk is wat de kale huurprijs is en welk bedrag aan 
servicekosten wordt betaald. Is er sprake van een all-inbedrag 
en is niet duidelijk hoe de kosten zijn verdeeld? Huurders  
kunnen de Huurcommissie dan vragen om de all-inprijs te 
splitsen door het formulier achterin deze brochure in te vullen 
en naar de Huurcommissie op te sturen. Hier ziet u ook welke 
relevante stukken u met dit verzoek mee moet sturen. Heeft u 
vragen? Neem dan telefonisch contact op met de Huur-
commissie.

Schakel de Huurcommissie op tijd in
Voor de verzoeken aan de Huur commissie gelden wettelijke 
termijnen.  Huurders kunnen altijd een verzoek indienen om 
het voorschot servicekosten te toetsen. Zij moeten dan wél de 
woonruimte nog huren. Een verzoek om de eindafrekening(en) 
te toetsen, kan u indienen tot maximaal twee jaar ná de 
datum waarop de verhuurder het servicekostenoverzicht had 
moeten verstrekken. U kunt dus over drie boekjaren een 
verzoek indienen. Wanneer de wettelijke termijn is ver
streken, kunt u niet meer bij de Huurcommissie terecht.  
Let daarom goed op bij het indienen van uw verzoekschrift. 



3

‘	Duidelijkheid	
over	de		
servicekosten.		
Dat	is	fijn.’

Schakel de Huurcommissie op tijd in
Voor de verzoeken aan de Huur commissie gelden wettelijke 
termijnen.  Huurders kunnen altijd een verzoek indienen om 
het voorschot servicekosten te toetsen. Zij moeten dan wél de 
woonruimte nog huren. Een verzoek om de eindafrekening(en) 
te toetsen, kan u indienen tot maximaal twee jaar ná de 
datum waarop de verhuurder het servicekostenoverzicht had 
moeten verstrekken. U kunt dus over drie boekjaren een 
verzoek indienen. Wanneer de wettelijke termijn is ver
streken, kunt u niet meer bij de Huurcommissie terecht.  
Let daarom goed op bij het indienen van uw verzoekschrift. 

Vermijd een all-inprijs
Zowel voor verhuurders als voor huurders is het 
verstandig om niet te werken met een allinprijs. 
Als de kale huurprijs onbekend is, kan namelijk 
niet worden beoordeeld of het bedrag van een 
huurverhoging juist is. Ook kan niet worden 
beoordeeld of het voorschotbedrag voor de 
servicekosten klopt of dat er eventueel moet 
worden bijbetaald of terugbetaald.
Leg daarom de kale huurprijs en de service
kosten apart van elkaar vast in het huurcontract. 
Iedereen weet dan precies waar hij aan toe is.

een verzoek indienen
Een verzoek aan de Huurcommissie kunt u indienen door een 
verzoekformulier in te vullen en naar de Huurcommissie op te 
sturen. Achterin deze brochure  vindt u  het formulier. Hiermee 
kunt u een verzoek indienen voor het splitsen van een all-in-
prijs, het toetsen van een voorschot op de servicekosten en het 
toetsen van de eindafrekening(en) van de servicekosten.
Op de omslag van deze brochure staat een overzicht van  
de andere themabrochures van de Huurcom missie. U kunt 
deze brochures telefonisch aanvragen of downloaden via 
www.huurcommissie.nl.

Meer dan één verzoek indienen
De verzoeker betaalt voor elk verzoek dat hij indient een voor-
schot op de leges. Met het formulier servicekosten kunt u 
meerdere verzoeken indienen, namelijk: splitsen all-inprijs, het 
toetsen van een voorschot op de servicekosten en het toetsen 
van de eindafrekening(en) van de servicekosten. U betaalt voor 
elk verzoek apart leges. Wilt u bijvoorbeeld aan de Huurcommis-
sie vragen om de redelijkheid van de in rekening gebrachte  
servicekosten over de afgelopen twee boekjaren te bepalen, dan 
doet u per boekjaar een verzoek. Met een boekjaar bedoelt de 

Huurcommissie een periode van maximaal 12 maanden. In dit 
voorbeeld dient u dus twee verzoeken in. Hiervoor betaalt u dan 
twee keer het leges bedrag. 

legeS betalen 
Voordat de Huurcommissie uw verzoek inhoudelijk in behan-
deling neemt, betaalt u een voorschot op de leges. Bent u een 
natuurlijk persoon (particulier), dan betaalt u €25. Vertegen-
woordigt u een rechtspersoon zoals een stichting, een vereni-
ging, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, 
een NV of een BV, dan betaalt u €450.

De Huurcommissie doet uitspraak over uw verzoek en bepaalt 
uiteindelijk wie van de partijen in het gelijk wordt gesteld. Stelt 
de Huurcommissie u als indiener van het verzoek in het gelijk? 
Dan krijgt u de betaalde leges na de uitspraak van de Huur-
commissie terug. Bent u in het ongelijk gesteld, dan krijgt u het 
geld niet terug. 

Voor het betalen van het legesvoorschot ontvangt u een ac-
ceptgirokaart bij de ontvangstbevestiging van uw verzoek.

Het is belangrijk dat dit bedrag binnen vier weken op de reke-
ning van de Huurcommissie staat. Betaalt u niet of niet op tijd, 
dan kan de Huurcommissie uw verzoek niet in behandeling  
nemen.

Een laag inkomen en leges 
Heeft u een laag inkomen en is één van de onderstaande 
situaties op u van toepassing?
1. u ontvangt algemene bijstand.
2.  u ontvangt huurtoeslag en uw inkomen ligt op bijstands

niveau.
3.  u ontvangt huurtoeslag en valt in de laagste inkomens

categorie.
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De tekst in deze brochure is een vrije weergave van met name de volgende wettelijke 

voorschriften: Titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. Bij een juridisch geschil 

kunt u geen beroep doen op de inhoud van deze brochure.

Handige adreSSen
• Voor het zoeken naar een nieuwe woning kunnen huurders 

terecht bij de gemeente, een woningcorporatie of makelaar; 
• Vragen over bedrijfsruimten kunnen zowel huurders als ver-

huurders stellen aan de Kamer van Koophandel: 
 www.kamervankoophandel.nl; 
• Voor problemen bij het opzeggen van de huur kunt u als 

huurder terecht bij de volgende instanties:
- Het juridisch loket: www.hetjl.nl;
- Bureau sociaal raadslieden: www.sociaalraadslieden.nl; 
- Wets- of rechtswinkel: www.stab.nl/ad01c.htm;
- Een advocaat: www.advocatenorde.nl;

• Als verhuurder kunt u voor vragen over het opzeggen van de 
huur terecht bij een advocaat: www.advocatenorde.nl;

• Huurders kunnen voor het aanvragen van huurtoeslag de 
website van de Belastingdienst bezoeken: 

 www.toeslagen.nl; 
• Als u als huurder te maken krijgt met burenoverlast, belt u de 

politie. Burenoverlast kunt u ook melden bij de verhuurder; 
• Algemene vragen over huurcontracten stelt u aan het  

juridisch loket: www.hetjl.nl of een advocaat:
 www.advocatenorde.nl; 
• Voor het verhelpen van onderhoudsgebreken neemt u 

contact op met de verhuurder en/of de gemeente, bijvoor-
beeld de afdeling Bouw- en Woningtoezicht;

• Informatie over civiele procedures krijgt u bij de kantonrechter. 
Meer informatie hierover staat op de internetsite van de 
rechterlijke organisatie in Nederland: www.rechtspraak.nl of 
op de website van Postbus 51: www.postbus51.nl. U kunt  
Postbus 51 ook bereiken via het gratis telefoonnummer 
0800 - 8051. 

 meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met de Huurcommissie  
via het gratis telefoonnummer 0800 - 488 72 43, bereikbaar  
op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur. Of kijk op  
www.huurcommissie.nl. Hier kunt u informatie materiaal en 
formulieren downloaden of de huurprijschecks invullen.

Dan kunt u om vrijstelling van betaling van leges ver zoeken. 
Dit verzoek kunt u binnen vier weken schriftelijk indienen bij de 
Huurcommissie via het formulier Vrijstelling leges. U kunt dit 
formulier downloaden via www.huurcommissie.nl of telefo-
nisch aanvragen. Bij dit formulier moet u een kopie van het 
stuk overleggen, waaruit blijkt dat u aan één van de boven-
genoemde voorwaarden voldoet.

de beHandeling van uW verzoek
1. Nadat u het voorschot op de leges heeft betaald, neemt de 

Huurcommissie uw zaak inhoudelijk in behandeling. 
2. Meestal is onderzoek nodig. Een medewerker van de Huur-

commissie onderzoekt dan bijvoorbeeld de woning van de 
huurder en/of de administratie van de verhuurder.

3. Na het onderzoek ontvangt u een uitnodiging voor een  
zitting van de Huurcommissie. Op deze zitting kunt u uw 
geschil mondeling toelichten en reageren op het onder-
zoeksrapport. Ook de andere partij krijgt een uitnodiging 
om bij de zitting aanwezig te zijn. 

4. Doorgaans ontvangt u vier maanden na betaling van de  
leges een uitspraak per aangetekende post. Dit is afhankelijk 
van uw situatie.

5. Is uw zaak op een zitting behandeld en bent u het niet eens 
met de uitspraak? Dan kunt u binnen acht weken na de 
verzend datum van de uitspraak van de Huurcommissie een 
dagvaar dingsprocedure bij de kantonrechter starten. 

6. In sommige gevallen wordt een zaak niet op een zitting  
behandeld, bijvoorbeeld omdat het verzoek niet-ontvanke-
lijk is. Wanneer u het niet eens bent met deze uitspraak, 
kunt u binnen drie weken verzet aantekenen bij de Huur-
commissie. In de uitspraak leest u hoe u verzet kunt aan-
tekenen.

Leg afspraken vast  
De Huurcommissie kan u soms om bewijs 
vragen. Leg daarom toezeggingen, beloftes en 
afspraken altijd schriftelijk vast. Houd voor uzelf 
bij wanneer u contact heeft gezocht met de 
andere partij. Was hij/zij bereikbaar? En wat is 
afgesproken? Doe dit ook bij beloftes om terug 
te bellen. Bevestig waar mogelijk schriftelijk uw 
afspraken. Gebruikt u email? Bewaar dan uw  
emailcorrespondentie.


