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Iemand tijdelijk in uw huis
laten wonen?
Maakt u een tijdlang geen gebruik van uw
woning? Bijvoorbeeld omdat u op reis gaat?
Of omdat u wilt zorgen voor een familielid
in een andere stad? Dan wilt u de huur van
uw woning niet opzeggen, omdat u weer
terugkomt. Voorlopig wilt u uw woning
in gebruik geven aan iemand anders. Wij
noemen dat huisbewaarderschap.
Hoe vraagt u huisbewaarderschap aan?
Bij huisbewaarderschap geef7 u uw
woning 7ijdelijk in gebruik aan iemand
anders. U doe7 da7 me7 7oes7emming van
Woningbedrijf Velsen. U moe7 wel aan7onen
waarom u weggaa7 en voor hoe lang. U kun7
he7 huisbewaarderschap aanvragen voor
maximaal één jaar. Wij s7ellen voorwaarden
aan u en aan de huisbewaarder. U vul7 een
aanvraagformulier in. Daarnaas7 vragen
wij u om enkele gegevens. Bij he7 indienen
van he7 verzoek om huisbewaarderschap
be7aal7 u € 55 adminis7ra7iekos7en. Zodra uw
be7aling binnen is, nemen wij uw aanvraag
in behandeling.
In welke situaties kunt u huisbewaarderschap
aanvragen?
Bij huisbewaarderschap is een van de
volgende si7ua7ies van 7oepassing.
• U woon7 voor werk of s7udie 7ijdelijk in he7
bui7enland.
• In verband me7 langdurige verpleging of
verzorging maak7 u geen gebruik van uw
woning.
• U ben7 afwezig omda7 u lang op reis gaa7.
• U gaa7 in de7en7ie (hoogui7 12 maanden).
• U gaa7 proef samenwonen me7 uw par7ner.

Onderbouwing nodig
Wij vragen u om papieren die de noodzaak en
de duur van de huisbewaring aan7onen, zoals:
• een verklaring van uw werkgever da7 u een
7ijd in he7 bui7enland gaa7 werken
• een arbeidscon7rac7 voor een baan in he7
bui7enland
• reisdocumen7en voor een bui7enlandse reis
• een verklaring van een medisch specialis7,
revalida7iecen7rum of verzorgingshuis
• een gerech7elijke ui7spraak die uw de7en7ie
vermeld7
• bij andere zwaarwegende redenen:
papieren waarui7 de noodzaak blijk7 van
uw 7ijdelijke afwezigheid
• bij proef samenwonen: een kopie van een
huur- of koopcon7rac7, een legi7ima7iebewijs
en een ui77reksel bevolkingsregis7er (hoogui7
drie maanden oud) van uw par7ner
Voorwaarden aan de huurder
Voorda7 wij 7oes7emming verlenen om uw
woning in bewaring 7e geven, s7ellen wij
voorwaarden. De huurder van de woning mag
geen huurschuld hebben of (aan7oonbaar)
overlas7 veroorzaken. Evenmin mogen er
plannen bes7aan om binnenkor7 groo7
onderhoud aan uw woning ui7 7e voeren.
Voorwaarden aan de huisbewaarder
Ook aan de voorges7elde huisbewaarder
s7ellen wij eisen.
• De huisbewaarder moe7 minimaal 18 jaar
zijn.
• De huisbewaarder mag geen 7huiswonende
kinderen onder 18 jaar hebben.
• De huisbewaarder mag nie7 beschikken
overeen zelfs7andige woning.
• Er gelden geen inkomensnormen voor
de huisbewaarder, maar we houden wel
rekening me7 even7uele leef7ijdseisen voor
he7 complex.

Proef samenwonen
Proef samenwonen val7 ook onder de
regeling huisbewaarderschap. Willen u en
uw par7ner samenwonen, maar wil7 u uw
woning nog nie7 me7een opzeggen? Vraag dan
huisbewaarderschap aan, voor hoogui7 een jaar.
Jees7al krijg7 u daar wel 7oes7emming voor,
maar nie7 als:
• u en uw par7ner gehuwd zijn of een
geregis7reerd par7nerschap hebben
• u en uw par7ner verhuizen naar een
andere huurwoning en die samen gaan huren
• u en uw par7ner verhuizen naar een
koopwoning die op beider naam s7aa7
• u en uw par7ner een gezamenlijke
hypo7heekschuld hebben
Zó werkt huisbewaring
• Uw aanvraag voor huisbewaarderschap moe7
mins7ens een maand vóór ver7rek binnen zijn
bij Woningbedrijf Velsen.
• De periode van huisbewaarderschap kan
mins7ens drie maanden en hoogs7ens een jaar
duren.
• U mag geen hogere vergoeding in rekening
brengen dan de huur die u aan ons be7aal7.
• U mag ex7ra geld vragen voor gebruik van uw
inboedel en voor diens7en. Die kos7en moe7en
wel reëel zijn. U moe7 ze ook vermelden op he7
aanvraagformulier.
• U mag geen overnamekos7en in rekening
brengen.
• Bij de aanvraag voor huisbewaarderschap
7eken7 de hoofdhuurder een voorwaardelijke
huuropzegging.
• De hoofdbewoner blijf7 veran7woordelijk voor
de huurbe7alingen en voor even7uele overlas7
die de huisbewaarder veroorzaak7.
• U heef7 vooraf 7oes7emming nodig om iemand
7ijdelijk in uw woning 7e la7en wonen. Heef7 u
geen 7oes7emming gevraagd en gekregen, dan
beschouwen wij he7 huisbewaarderschap als
woonfraude en vorderen we de woning 7erug.
• De huisbewaring eindig7 als de hoofdhuurder
nie7 of nie7 op 7ijd 7erugkeer7 in de woning.

Voorwaardelijke huuropzegging
Als u 7oes7emming krijg7, vul7 u een
voorwaardelijke huuropzegging in. De
eindda7um is precies een jaar na de s7ar7 van
de huisbewaring. Binnen da7 jaar kan alleen
de hoofdhuurder de huuropzegging ongedaan
maken. Da7 moe7 in persoon gebeuren. He7
is dus belangrijk da7 u zich vóór deze da7um
meld7 op ons kan7oor. Keer7 u nie7 op 7ijd 7erug,
dan 7reed7 de huuropzegging in werking. De
woning moe7 dan leeg en in goede s7aa7 worden
opgeleverd. De huisbewaarder heef7 in geen
geval rech7 op de woning.
Huurtoeslag
Tijdens huisbewaarderschap kom7 u nie7 in
aanmerking voor huur7oeslag. Da7 geld7 voor de
huurder en voor de huisbewaarder.
Aanstellen zaakwaarnemer
Bij 7ijdelijk verblijf in he7 bui7enland vragen
wij u een zaakwaarnemer aan 7e s7ellen. Zijn er
problemen me7 de huurbe7aling of meldingen
van overlas7? Dan nemen wij con7ac7 op me7 uw
zaakwaarnemer.
Afspraken tussen huurder en huisbewaarder
He7 is belangrijk om de zaken goed 7e regelen
me7 elkaar. Wij raden u aan om uw afspraken
samen op papier 7e ze77en. Bijvoorbeeld over
de huurbe7aling en de opzeggings7ermijn.
He7 kan zijn da7 u eerder wil7 7erugkeren naar
uw woning. Als de huisbewaarder dan nie7
eerder wil ver7rekken, moe7 u naar de rech7er.
Woningbedrijf Velsen heef7 hier geen rol in.
Wij bemoeien ons nie7 me7 uw onderlinge
afspraken.

