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Onderhuur

Beëindiging van de huurovereenkomst

De student mag normaal enkel zijn huurovereenkomst overdragen of de kamer onderverhuren aan
een andere student, als de verhuurder daarmee
vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

Onder bepaalde voorwaarden kan de student
de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen.
Zo kan de student de huurovereenkomst opzeggen
nog voor de inwerkingtreding ervan. Als dat
meer dan drie maanden voor de aanvang van
het h
 uurcontract gebeurt, dan kan het kosteloos.
De student die de huurovereenkomst opzegt
minder dan drie maanden voor de startdatum
moet een opzeggingsvergoeding van twee
maanden huur betalen.

Als de student een uitwisselingsprogramma
volgt of een stage volbrengt, mag hij zijn kamer
wel zonder toestemming van de verhuurder
onderverhuren aan een andere student.
De verhuurder kan zich daartegen enkel verzetten
met een grondige reden, bijvoorbeeld als
de onderhuurder niet in staat is om de huur
te betalen.

Geen automatische verlenging
De studentenhuurovereenkomst eindigt
automatisch op de einddatum van het contract.
De student of de verhuurder moeten de huurovereenkomst niet opzeggen. De huurovereenkomst
mag niet bepalen dat de huurovereenkomst
stilzwijgend wordt verlengd. Als de partijen de
lopende studentenhuurovereenkomst toch willen
verderzetten, moeten ze een nieuwe huurovereenkomst sluiten.

De student kan de huurovereenkomst ook beëindigen
als hij zijn studies stopzet of als een van zijn
ouders (of een andere persoon die instaat voor
zijn levensonderhoud) overlijdt. Daarbij geldt altijd
een opzeggingstermijn van twee maanden,
die begint op de eerste dag van de maand na
de maand waarin de opzegging werd gedaan.
Tot slot eindigt de huurovereenkomst automatisch
wanneer de student overlijdt. De huurovereenkomst
eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op
het overlijden.
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