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WONINGHUUROVEREENKOMST 
(HOOFDVERBLIJFPLAATS) - VLAANDEREN 

 
Tussen de partijen:  
 
1. de heer en/of mevrouw ... 
wonende te ... 
NN ... 
geboorteplaats en -datum: ... 
Tel: ... 
Email: ... 
 
[indien rechtspersoon]: 
... [rechtsvorm en maatschappelijke naam], 
met zetel te  .............................................  [maatschappelijke zetel],  

☐ met ondernemingsnummer  ......................................  

☐ er werd nog geen ondernemingsnummer toegekend 
hier vertegenwoordigd door de heer en/of mevrouw  ........  [naam, 
voornaam], 
wonende te  .........................................................................  [adres], 
in zijn/haar hoedanigheid van  ......................  [hoedanigheid van de 
ondertekenende 
persoon en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid controleren in 
de statuten of volmacht] 
 
Hierna genoemd: “de verhuurder” 
 
En 
 
2. de heer en/of mevrouw ... 
wonende te ... 
NN ... 
geboorteplaats en -datum: ... 
Tel: ... 
Email: ... 
 
Hierna genoemd: “de huurder” 
 
 
Alle partijen zijn steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden indien 
het om meerdere personen gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INHOUDSTAFEL 

 
ARTIKEL 1. Partijen 

LEASE FOR A MAIN RESIDENCE 
- FLEMISH REGION 

 
Between the parties:   
 
1. Mr and /or Ms …  
Residing at …  
National Registry number: … 
Date and place of birth: …  
Tel: … 
Email: …  
 
[if a legal entity]: 
………….. [legal form and company name], with registered office 
at ………….…………………[registered office],  

☐  with company number  ……………................. 

☐   no company number has been assigned yet 
represented herein by Mr and/or Ms ………………………… 
[surname, first name], residing at ……………………………… [address], 
in his/her capacity of …………………………………… [capacity of the 
signatory person and his authority of representation to be 
verified in the articles of association or proxy] 

 
Hereinafter referred to as: the “lessor” 
 
And 
 
2. Mr and /or Ms …  
Residing at …  
National Registry number: … 
Date and place of birth: …   
Tel: … 
Email: …  
Hereinafter referred to as: the “lessee” 
 
 
If multiple persons are involved, all parties shall be jointly and 
severally liable at all times. 
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Het volgende werd overeengekomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKEL 1. PARTIJEN 
 

In deze overeenkomst treden twee partijen op: 
 

ARTICLE 1. Parties  
ARTICLE 2. Leased immovable/movable property  
ARTICLE 3. Purpose of this lease  
ARTICLE 4. Duration  
ARTICLE 5. Rent  
ARTICLE 6.  Rent guarantee  
ARTICLE 7.  Condition of the property - Inventory of   
                                   fixtures  
ARTICLE 8. Maintenance and repairs  
ARTICLE 9. Costs  
ARTICLE 10.  Insurance  
ARTICLE 11.  Subleasing and transfer of the lease    
                                   agreement  
ARTICLE 12.  Designation of the leased property  
ARTICLE 13.  Refurbishments, improvements and  
                                   modifications  
ARTICLE 14.  Pets  
ARTICLE 15.  Visits and inspection by the lessor  
ARTICLE 16.  Termination of the lease for fault of the   
                                    lessee  
ARTICLE 17.  Compulsory purchase by the authorities  
ARTICLE 18.  Taxes and levies  
ARTICLE 19.  Registration  
ARTICLE 20.  Joint liability  
ARTICLE 21. Death of the lessee/lessor  
ARTICLE 22. Vacancy and dilapidation  
ARTICLE 23. Oil tanks  
ARTICLE 24. Smoke detectors  
ARTICLE 25. Energy performance certificate  
ARTICLE 26. Address for service  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
The following has been agreed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1.  PARTIES 
 
There are two parties to the present lease: 

 The lessor is the natural person(s) or legal person 
leasing out the property.  
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 De verhuurder is degene, private persoon of 
vennootschap, die het goed verhuurt.  

 De huurder is degene, private persoon die het goed 
huurt. 

ARTIKEL 2. VERHUURD ONROEREND/ROEREND GOED 
 
Omschrijving van het goed:  
Aard: Villa – Woning - Appartement 
Adres: … 
beschrijving van het verhuurd goed (enkel bij app): 
... 
 
hierna “het goed”. 

ARTIKEL 3. DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST 
 

Door deze overeenkomst verhuurt de verhuurder het goed aan de 
huurder, die dit aanvaardt. Het wil de rechten en verplichtingen 
bepalen van de partijen, die het ondertekenen. 

ARTIKEL 4. LOOPTIJD 
 

4.1 Korte duur 
 
De huur wordt afgesloten voor een duur van ... jaar (maximum 
drie jaar), een aanvang nemend op … / … / 2019 om te eindigen op 
… / … / … 

 
 De huurovereenkomst neemt een einde 

wanneer één van de partijen minstens drie 
maanden voor het verstrijken van de 
overeenkomst een opzegging betekent. 
 

 De huurder kan de overeenkomst op ieder 
tijdstip beëindigen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van drie maanden. De 
huurder is wel een vergoeding verschuldigd van 
anderhalve, één of een halve maand huur 
naargelang de huurovereenkomst een einde 
neemt gedurende het eerste, tweede of het 
derde jaar van de huurovereenkomst. 

 
De huur kan slechts éénmaal, enkel schriftelijk en onder 
dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de 
totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. 
 
Bij ontstentenis van een tijdig betekende opzeg, van een 
geldige verlenging of indien de huurder in het goed blijft 
wonen zonder verzet van de verhuurder, wordt de 
huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een 
duur van negen jaar te rekenen vanaf de datum waarop de 
aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in 
werking is getreden, zelfs in de veronderstelling dat een 
nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten. In dat geval 
blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde 
als die bepaald waren in de aanvankelijke overeenkomst 
van korte duur. 
 

4.2 Duur van 9 jaar  

 The lessee is the natural person(s) renting the 
property. 
 

ARTICLE 2.  LEASED IMMOVABLE/MOVABLE 
PROPERTY 

 
Description of the property: 
Nature: Villa – House - Apartment 
Address: … 
Description of the leased property: … 
 
Hereinafter “the property”. 

ARTICLE 3.  OBJECT OF THE LEASE  
 
By means of the present lease, the lessor leases the property to 
the lessee, who accepts. Its purpose is to lay down the rights and 
obligations of the signatory parties. 

ARTICLE 4.  DURATION 
 
4.1 Short-term lease 
 

The lease is concluded for a period of … years (maximum 
three years), commencing on … / … / 2019 and ending on 
… / … / … 
 

 The lease comes to an end in cases where one 
party terminates the lease subject to issuing the 
other party with no less than three months 
before the end of the lease. 
 

 The lessee can terminate the lease at any time 
subject to issuing the lessor with three months’ 
notice. The notice period comes into effect on 
the first day of the month after the month in 
which notice was issued. In that case the lessee 
shall be liable for an indemnity of one and a 
half, one or half a month’s rent, depending on 
whether the lease comes to an end during the 
first, second or third year. 

 
The lease can be extended only once, in writing and under 
the same conditions, provided the total duration of the 
lease does not exceed three years. 
 
In the absence of notice being given in due time or if the 
lessee continues to occupy the property without 
objection by the lessor, the lease is presumed to have 
been entered into for a duration of nine years as of the 
date when the initial short-term lease came into effect, 
even if a new lease contract was entered into between 
the parties. In that case the rent and all other conditions 
remain the same as determined in the initial short-term 
lease. 
 
 

4.2 9-year lease  
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De huur wordt afgesloten voor een duur van negen  
jaar, aanvang nemend op ... / ... / 2019 om te  
eindigen op ... / ... / ... 
 

 
De huurovereenkomst eindigt niet automatisch, deze 
eindigt slechts als ofwel de verhuurder minstens zes 
maand voor de vervaldag een opzegging heeft betekend, 
ofwel de huurder een opzegging van tenminste drie 
maand heeft betekend. Bij gebreke aan een betekende 
opzeg binnen de termijn is de huur verlengd voor een 
periode van drie jaar. 
 
In alle gevallen waarin een opzegging te allen tijde kan 
worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang 
de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens 
welke de opzegging wordt gedaan. 

 
Vervroegde opzegmogelijkheden bij een huur van negen 
jaar: 

 
A. DE VERHUURDER kan enkel vervroegd een einde 

stellen aan de huurovereenkomst om de hierna 
vermelde redenen:  
 
 te allen tijde, en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van minstens zes maanden, 
indien hij voornemens is het goed persoonlijk en 
werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te 
laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn 
aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in 
opgaande lijn, zijn echtgenoot of wettelijk 
samenwoner, door diens afstammelingen, 
bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen 
kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en 
de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot 
of wettelijk samenwoner tot in de derde graad, 
conform de voorwaarden voorzien in artikel 17 § 1 
van het decreet van 9 november 2018 betreffende 
de woninghuur. 
Wordt de opzegging gegeven voor een 
bloedverwant tot in de derde graad, dan kan de 
opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde 
van de eerste driejarige periode vanaf de 
inwerkingtreding van de huurovereenkomst. 
De verhuurder moet op verzoek van de huurder de 
band van verwantschap bewijzen. De verhuurder 
moet aan dit verzoek voldoen binnen een termijn 
van twee maanden te rekenen van de 
kennisgeving ervan; zo niet kan de huurder de 
nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die 
vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee 
maanden vóór het verstrijken van de 
opzeggingstermijn worden ingesteld. 
Het goed moet binnen een jaar na het verstrijken 
van de opzegging door de verhuurder of, in geval 
van verlenging, na de teruggave van het goed door 
de huurder worden betrokken. Het goed moet 
gedurende ten minste twee jaar werkelijk en 
doorlopend betrokken blijven. 

 
 vanaf het verstrijken van de eerste driejarige 

periode, te allen tijde en met inachtneming van 

The lease is concluded for a period of nine years, 

commencing on ... / ... / 2019  and ending on  

... / ... / ... 
 
The lease does not automatically come to an end but shall 
only come to an end subject to either the lessor having 
served the lessee with notice no less than six months prior 
to the end of the lease or the lessee having issued the 
lessor with a minimum of three months’ notice. Failing 
such notice having been timely served within these time 
limits, the lease shall be extended by a period of three 
years. 
 
In all cases where notice is timely issued, the notice 
period comes into effect on the first day of the month 
after the month in which notice was issued. 

 

 
Early termination options in the case of a nine-year lease:  

 
 

A. THE LESSOR can only terminate the lease for the 
following reasons: 

 
 at all times and subject to issuing the lessee with at 

least six months’ notice, if he intends to personally 
and actually occupy the property in accordance with 
the conditions set out in article 17 § 1 of the Flemish 
Residential Leases Decree of 9 November 2018. 

 
The lessor can also terminate the lease early if he 
wishes to have the property personally and actually 
occupied by his descendants, adopted children, 
relatives in the ascending line, his spouse or legally 
cohabiting partner, any collaterally related persons or 
relatives in the collateral line of his spouse or legally 
cohabiting partner subject to issuing six months’ 
notice in accordance with the conditions set out in 
article 17 § 1 of the Flemish Residential Leases Decree 
of 9 November 2018. In the latter case, notice can be 
issued at any time on the understanding that the 
notice period cannot expire before the end of the first 
three-year period as of the date the lease came into 
effect.  
The notice shall contain the identity of the person 
who will occupy the property and the link of kinship 
with the lessor. Upon the lessee’s request, the lessor 
shall provide proof of kinship. The lessor shall comply 
with this request within two months of having been 
notified to that effect; failure to do so gives the lessee 
the right to have the termination declared null and 
void. Such request shall, on pain of inadmissibility, be 
notified at the latest two months before the end of 
the notice period. 
The property must be occupied by the lessor within 
one year after the notice having expired or, in the 
case of an extension, after the property was vacated 
by the lessee. The property must remain actually and 
continuously occupied for at least two years. 
 
Where the lessor fails to satisfy these conditions and 
is unable to furnish proof of exceptional 
circumstances, the lessee shall be entitled to 
compensation equal to eighteen months’ rent. 
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een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij 
het goed wenst weder op te bouwen, te 
verbouwen of te renoveren conform de 
voorwaarden voorzien in artikel 18 §1 eerste lid 
van het decreet van 9 november 2018 betreffende 
de woninghuur. 
De verhuurder bezorgt aan de huurder op het 
moment van de opzegging de stedenbouwkundige 
vergunning en een omstandig bestek of 
beschrijving van de werkzaamheden samen met 
een gedetailleerde kostenraming of een 
aannemingsovereenkomst. 
De werken moeten worden aangevat binnen zes 
maanden en worden beëindigd binnen 
vierentwintig maanden na het verstrijken van de 
opzegging door de verhuurder of, in geval van 
verlenging, na teruggave van het goed door de 
huurder. Als de verhuurder de werkzaamheden 
niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden 
uitvoert en geen bewijs van buitengewone 
omstandigheden kan leveren, heeft de huurder 
recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien 
maanden huur. 
Op verzoek van de huurder is de verhuurder 
verplicht hem kosteloos de documenten mee te 
delen waaruit blijkt dat voornoemde werken zijn 
uitgevoerd. 
 

 Overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 9 
november 2018 met betrekking tot de woninghuur 
bij het verstrijken van de eerste en de tweede 
driejarige periode, en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden, zonder dat hij 
enige reden moet opgeven. De verhuurder moet 
dan wel een schadevergoeding betalen van negen 
of zes maand huur, al naargelang de opzeg wordt 
gegeven op het einde van de eerste of de tweede 
driejarige periode.  

 
 
 
 

B. DE HUURDER krijgt de mogelijkheid de 
huurovereenkomst op ieder moment te beëindigen, 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie 
maanden. Wanneer de huurder de huurovereenkomst 
beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, zal deze 
een schadevergoeding moeten betalen aan de 
verhuurder van drie, twee of één maand huur, al 
naargelang de opzeg eindigt tijdens het eerste, het 
tweede of het derde jaar van de eerste driejarige 
periode van deze overeenkomst. 

 
Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst 
beëindigt overeenkomstig artikel 17 tot en met 19 van 
het decreet van 9 november 2018 betreffende de 
woninghuur, kan de huurder op zijn beurt de 
huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van een 
maand. In dat geval is hij de vergoeding, bedoeld in 
het vorige lid, niet verschuldigd. 
 
 

 
 At all times, subject to issuing the lessee with six 

months’ notice, on the understanding that the notice 
cannot expire before the end of the first three-year 
period as of the date the lease came into force, if the 
lessor wishes to reconstruct, convert or renovate the 
property in accordance with the conditions set out in 
article 18 §1 first paragraph of the Flemish Residential 
Leases Decree of 9 November 2018. 
At the time of notice, the lessor shall supply the lessee 
with an environmental permit for urban planning acts 
(if a permit is required for the works) and the 
exhaustive specifications or description of the works, 
including with a detailed cost estimate or building 
contract. 
The works must commence within six months and 
must be terminated within twenty-four months of the 
notice by the lessor having expired or, in the case of 
an extension, after the property was vacated by the 
lessee. The lessor shall supply for a certificate of 
conformity once the works have been completed. If 
the lessor fails to carry out the works within the 
specified period and in accordance with the terms and 
is unable to produce proof of exceptional 
circumstances, the lessee shall be entitled to 
compensation equal to eighteen months’ rent. At the 
lessee’s request, the lessor is obliged to communicate 
the documents demonstrating that the aforesaid 
works were carried out.  
 

 
 In accordance with article 19 of the Flemish 

Residential Leases Decree of 9 November 2018, on 
expiration of the first and second three-year period, 
and subject to a notice period of six months being 
observed, without any obligation to provide a reason. 
In that case, the lessor shall be obliged to pay an 
indemnification of nine or six months’ rent, 
depending on whether the notification is given at the 
end of the first or the second three-year period. 

 
B. THE LESSEE has the right to terminate the lease at any 
given time, subject to issuing the lessor with three 
months’ notice. If the lessee terminates the lease during 
the first three-year period, he will have to pay an 
indemnification to the lessor of three, two or one 
months’/month’s rent, depending on whether the lease 
comes to an end during the first, second or third year. 
 
If the lessor terminates the lease in accordance with 
article 17 to 19 of the Flemish Residential Leases Decree 
of 9 November 2018, the lessee may in turn terminate the 
lease at any time subject to issuing the lessor with one 
month’s notice. In that case he is not obliged to pay the 
indemnification referred to in the previous paragraph. 
 
The lessor, for his part, remain obliged to execute the 
original grounds for notice or to pay the indemnity 
referred to in articles 17 to 19, aforementioned, on pain 
of having to indemnify the lessee to the tune of 18 
months’ rent. 

ARTICLE 5.  RENT 



 

 6 

ARTIKEL 5. DE HUURPRIJS 
 

1. Bedrag 
Basishuurprijs: … € per maand. 
Deze huurprijs wordt jaarlijks aangepast zoals nader bepaald 
onder punt 2 hierna. De huurprijs moet verhoogd worden met een 
eventuele provisie als aandeel in de kosten en het verbruik. 
 
De huur moet gestort zijn op de bankrekening van de verhuurder 

zijnde rekening nr. IBAN BE ... 

☐ voor de eerste werkdag van de maand waarop hij betrekking 

heeft of ☐ de:  ...................................................................  [datum]. 
Aanvangsindexcijfer (= gezondheidsindex): maand: ... (basisjaar 

2013) = ... 
 
Alle niet tijdig betaalde huurgelden zullen van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1 % per 
maand en verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 
10 % van de huurprijs wegens veroorzaakte administratie- en 
inningskosten. 
 

2. Indexering van de huurprijs 
De huurprijs wordt jaarlijks op de verjaardag van de 
inwerkingtreding van de overeenkomst aangepast aan het cijfer 
van de gezondheidsindex, onder de voorwaarden bepaald bij 
artikel 34 van het decreet van 24 oktober 2018 met betrekking tot 
de woninghuur en wel volgens de volgende formule:  
 
Basishuurprijs x nieuwe index (=gezondheidsindex) 
                       aanvangsindexcijfer 
 
In deze formule is de aanvangsindex deze van de maand die de 
ondertekening van de overeenkomst voorafgaat. De nieuwe index 
is deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de 
inwerkingtreding van de overeenkomst. Het verzoek van 
aanpassing moet schriftelijk aan de andere partij gericht worden 
en gaat ten hoogste 3 maanden terug, voorafgaand aan het 
verzoek ter zake. 
 

3. Herziening van de huurprijs 
Partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand, 
voorafgaand aan het verstrijken van iedere driejarige periode, 
overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien.  
 
Bij gebrek aan overeenstemming kan de rechter een herziening 
van de huurprijs toestaan indien blijkt dat de normale huurwaarde 
van het goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 
20 % hoger of lager is dan de op het tijdstip van indiening van het 
verzoek van de contractueel opeisbare huurprijs. De rechter kan 
tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder 
indien deze bewijst dat de normale huurwaarde van het goed ten 
gevolge van werken uitgevoerd op zijn kosten, met minstens 10 % 
is gestegen, met uitzondering van de werken die noodzakelijk 
waren om het goed in overeenstemming te brengen met de 
vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 
 
Deze vorderingen kunnen slechts worden ingesteld tussen de 
zesde en de derde maand voor het verstrijken van de driejarige 
periode. 
 

  

1. Amount 
Basic rent: € … per month. 
The rent shall be adjusted on an annual basis as specified below. 
 
 
 
The rent shall be paid into the lessor’s bank account, i.e. account 

no. IBAN BE … 

☐ by the first working day of the relevant month or ☐ on:  .......  

[date]. 
Reference index (= health index): month: … = … 

 
 
All payments past due shall automatically and without formal 
notice give rise to interests of 1 % a month and be increased by a 
fixed sum amounting to 10 % of the rent by way of compensation 
for the administration and recovery costs incurred. 
 
 

2. Rent indexing 
Every year on the anniversary of the commencement date of the 
lease, the rent shall be adjusted to the health index, in conformity 
with the provisions of article 34 of the Flemish Residential Leases 
Decree of 9 November 2018 and in accordance with the following 
formula:  
 

Basic rent x new index (=health index) 
Reference index 

 
In this formula, the reference index is the health index of the 
month that precedes the entry into force of the lease. The new 
index is the index of the month that precedes the anniversary of 
the entry into force of the lease. The request for adjustment shall 
be sent to the other party in writing and can only be backdated 
by three months, prior to the date of the request.  
If the use of the health index is no longer legally required, the rent 
will be adjusted in line with the index of consumer prices. 
 

3. Rent reviews 
Between the ninth and the sixth month preceding the expiration 
of each three-year period, both parties can agree to review the 
rent.  
 
Failing agreement between the parties, the judge can grant a rent 
review if it turns out that, owing to new circumstances, the 
normal rental value of the property is at least 20 % higher or lower 
than the contractually claimable rent at the time of the request. 
Likewise, the judge can grant the lessor a rent increase if the latter 
proves that, as a result of works executed at his expense, the 
normal rental value of the property has increased by at least 10 
%, unless those works were required to bring the property into 
line with the safety, health and housing quality requirements. 
 
Such claims can only be initiated between the sixth and third 
month prior to the expiration of the three-year period. 
 
Furthermore, the parties can agree that the rent is reviewed at 
any time because energy-saving investments, i.e. investment that 
improve the energy performance of the property referred to in 
article 1.1.3., 42°/1 of the Energy Decree of 8 May 2009, were 
made in the property, to the exclusion of any works that were 
required to bring the property into line with the safety, health and 
housing quality requirements.  
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Bovendien kunnen partijen te allen tijde overeenkomen dat de 
huurprijs wordt herzien omdat aan het goed energiebesparende 
investeringen, zijnde investeringen die de energieprestatie van het 
goed vermeld in artikel 1.1.3, 42°/1 van het Energiedecreet van 8 
mei 2009 verbeteren, werden gedaan met uitzondering van de 
werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming 
te brengen met de vereisten van veiligheid, gezondheid en 
woningkwaliteit. 
 
De proportioneel aangepaste huurprijs wordt berekend als volgt: 
basishuurprijs bij het begin van de negenjarige periode 
vermenigvuldigd met het indexcijfer gezondheid van de maand 
voorafgaand aan die van het sluiten van de nieuwe 
huurovereenkomst en gedeeld door het indexcijfer gezondheid 
van de maand voorafgaand aan die van het sluiten van de 
huurovereenkomst bij het begin van de negenjarige periode. 
 

ARTIKEL 6. DE HUURWAARBORG 
 

De huurder moet als volgt een waarborg stellen: 
 

a) Via Korfine 
 
Tot zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen 
voortspruitend uit hoofde van de door de huurder ondertekende 
huurovereenkomst en om de goede uitvoering van zijn 
verbintenissen te waarborgen, deponeert de huurder een 
kapitalisatiebon ten bedrage van ... € (3 maanden huur). Deze 
kapitalisatiebon is op naam van de huurder. De intresten zullen 
gekapitaliseerd worden. Over deze waarborg, zowel wat de 
hoofdsom als de intresten betreft, mag niet worden beschikt ten 
bate van de ene of andere partij, dan op voorlegging of van een 
schriftelijk akkoord, of van een afschrift van een rechterlijke 
beslissing. 
 
De huurwaarborg wordt, afhankelijk van het geval, vrijgegeven of 
opgeheven aan het einde van de huurovereenkomst, met aftrek 
van de eventueel verschuldigde bedragen, nadat de huurder aan 
al zijn verplichtingen volledig en juist heeft voldaan. 
 
De huurwaarborg kan door de huurder niet worden aangewend 
tot betaling van één of meerdere maanden huurprijs of lasten. 
 
De huurder mag niet over het pand beschikken zolang de 
huurwaarborg niet gevestigd is, tenzij de verhuurder hiertoe zijn 
akkoord geeft. 

 
b) Via een geblokkeerde rekening: naam bank 
Drie maanden huur, zijnde een huurwaarborg van ... € op een 
geïndividualiseerde 
geblokkeerde rekening op zijn naam. De opgebrachte rente 
wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder. De 
verhuurder verwerft een voorrecht op de activa van de 
rekening voor elke schuldvordering ten gevolge van het 
volledig of gedeeltelijk niet-nakomen van de verplichtingen 
van de huurder. 

 
De huurwaarborg wordt, afhankelijk van het geval, vrijgegeven of 
opgeheven aan het einde van de huurovereenkomst, met aftrek 
van de eventueel verschuldigde bedragen, nadat de huurder aan 
al zijn verplichtingen volledig en juist heeft voldaan. 
 

 
The rent review shall come into effect as of the month after the 
investments were completed in full.  
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 6.  RENT GUARANTEE 
 
The lessee shall furnish a guarantee, in any one of the following 3 
formats:  
 

a) Korfine 
 
As security for the fulfillment of his obligations resulting from the 
lease signed by the tenant and to ensure the proper execution of 
his obligations, the tenant deposits a capitalization bond of an 
amount of …… EUR (3 months rent). This capitalization bond is 
established in the name of the tenant. The interest will be 
capitalized. This guarantee, be it the capital or interest is not 
available for the benefit of one party or another, except on 
presentation of a written agreement or a copy of a court decision. 
  
Depending on the case, the deposit is either released or removed 
at the end of the lease, after deduction of any amount that might 
be owed after the Lessee has met all his obligations fully and 
properly. 
 
The deposit cannot be used by the Lessee to pay one or more 
months’ rent or charges. 
 
The Lessee may not access the property as long as the deposit is 
not established unless the Lessor gives his agreement to do so. 
 
 
 
 
 

b) Blocked bank account: name bank 
Three months’ rent, i.e. a rent guarantee of € … into a personal  
account blocked into his own name. The interest  
generated shall be capitalised in favour of the lessee. The lessor  
shall have a lien on the assets in the account in respect of any  
claims owing to the lessee’s failure to comply with his obligations,  
whether in part or in full. 
 
Depending on the case, the deposit is either released or removed 
at the end of the lease, after deduction of any amount that might 
be owed after the Lessee has met all his obligations fully and 
properly. 
 
The deposit cannot be used by the Lessee to pay one or more 
months’ rent or charges. 
 
The Lessee may not access the property as long as the deposit is 
not established unless the Lessor gives his agreement to do so. 
 
 

c) a guarantee by a third party: ... 
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De huurwaarborg kan door de huurder niet worden aangewend 
tot betaling van één of meerdere maanden huurprijs of lasten. 
 
De huurder mag niet over het pand beschikken zolang de 
huurwaarborg niet gevestigd is, tenzij de verhuurder hiertoe zijn 
akkoord geeft. 

 
c) een waarborg door een derde: ... 

 
1. Voorwerp. 

De huurder stelt een som van … Euro (maximaal 3 maanden 
huur) als waarborg voor de uitvoering van zijn verplichtingen.  
Dit bedrag zal te zijner beschikking gesteld worden aan het 
einde van deze huurovereenkomst en nadat de verhuurder 
de goede en volledige uitvoering van al zijn verplichtingen 
vastgesteld heeft. 
Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en 
nalaat deze te plaatsen op 
de manier zoals bepaald in alinea 2 van artikel 10 van de wet 
van 20 februari 1991, dient hij de huurder interesten te 
betalen op het waarborgbedrag tegen de gemiddelde 
rentevoet van de financiële markt vanaf de datum waarop de 
waarborg werd betaald. 
Deze interesten worden gekapitaliseerd. 
Vanaf de datum waarop de huurder de verhuurder in 
gebreke stelt om de hem volgens de hierboven aangehaalde 
alinea 2 opgelegde verplichtingen na te leven, zijn evenwel 
de wettelijke interesten verschuldigd op het 
waarborgbedrag. 
De huurder mag deze waarborg niet gebruiken voor de 
betaling van huur of lasten. 

 
2.   Hoe wordt de waarborg gesteld? 

Waarborg door een derde. 
       De huurder waarborgt aan de verhuurder de verbintenis van 
een bank in België de 

‘garant” genoemd om, binnen de beperkingen van de 
waarborg, aan de verhuurder alle sommen te overhandigen 
die door de huurder in toepassing van de huurovereenkomst 
en de gevolgen daarvan verschuldigd zijn, mits voorlegging 
van : 
- hetzij een akkoord tussen partijen; 
- hetzij een vonnis, zelfs bij verstek gewezen en dat geen 
kracht van gewijsde  
  heeft; 
- hetzij van het rapport van een deskundige aangesteld door 
de partijen of, bij  
  gebreke, daarvan door de Rechtbank. 
Deze waarborgverplichting zal eindigen binnen de drie 
maanden na het einde van de huurovereenkomst, tenzij de 
verhuurder uitvoering ervan eist per aangetekend schrijven 
gericht aan de garant vóór het verstrijken van deze termijn. 

3. Indexering. 
Na afloop van elke periode van 3 jaar zal de waarborg 
aangepast worden zodat ze gelijk wordt aan 2 maanden 
verschuldigde huur op het moment van deze aanpassing. 

4. Borg. 
Indien bij het overhandigen van de sleutels, de huurder het 
bestaan van  
de waarborg niet kan bewijzen overhandigt hij aan de 
verhuurder als borg een som van … Euro in contanten of per 
cheque onder voorbehoud van inning die hem zal worden 
teruggegeven tegen voorlegging van dit bewijs of tegen 
bewaargeving. 

 
1. Object. 

The Lessee proposes a sum of ... EUR (maximum 3 months’ 
rent) as security for the fulfillment of his obligations. This 
amount will be available to him at the end of the lease and 
after the landlord has determined the Lessee has met all his 
obligations fully and properly. 
This interest is capitalized. 
Legal interest is nevertheless due on the amount of the 
guarantee, starting from the date the Lessee has given 
notice  to the landlord to fulfill the obligations sated under   
above paragraph 2,. 
The tenant may not use the guarantee for the payment of 
rent or charges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. How is the guarantee set? 
Third party guarantee. 
The Lessee guarantees the Lessor the commitment of a 
Belgian bank............... called the "guarantor" to deliver to 
the Lessor, within the limits of the guarantee, any amounts 
owed by the Lessee in execution of the lease contract and 
the consequences thereof by presentation of: 
- either an agreement between the parties, 
- or a court decision even rendered by default and not res 
judicata 
- Or the report of an expert appointed by the parties or, 
failing that, by the Tribunal. 
 
This warranty obligation ceases within six months after the 
end of the lease, unless the   Lessor demands its application 
by registered letter to the guarantor before the expiry of 
that period. 
 
 
 

3. Indexing. 
    At the end of each triennium, the guarantee will be       adjusted 
to correspond to two months of rent due at the time of this 
adaptation. 
 
4. Security. 
If, when handing over the keys, the Lessee can not prove the 
existence of the guarantee, he will give the Lessor a sum of 
€.................... EUR in cash or by a check subject to encashment 
that will be refunded on presentation of this proof or against a 
certificate of deposit. 
 
Deliverance of the rented premises 
The obligation of the Lessor to deliver the leased premises to the 
Lessee is suspended until production of this evidence, bailment 
or payment of an equivalent guarantee. 
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Levering van de gehuurde plaatsen. 
De verplichting van de verhuurder om het gehuurde goed te 
leveren wordt geschorst tot aan de voorlegging van dit bewijs, 
bewaargeving of storting van een gelijkwaardige borg. 
 

 
d) OCMW 

Drie maanden huurwaarborg, zijnde  ................................  € 
afgeleverd door het OCMW van  .......................................  
ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en 
een kredietinstelling, deze laatste verbindt er zich ertoe de in 
uitvoering van deze overeenkomst aan de verhuurder 
verschuldigde sommen te betalen, op voorlegging van een 
akkoord tussen partijen of een rechterlijke beslissing. 
De Vlaamse regering zal een formulier vastleggen waarmee 
de financiële instelling t.a.v. de verhuurder bevestigt dat de 
huurwaarborg is toegekend, ongeacht de manier waarop die 
waarborg wordt gevormd. 
 

Met het akkoord van de verhuurder kan de waarborg ook geleverd 
worden door een natuurlijke persoon of rechtspersoon. De 
borgstelling heeft betrekking op alle verbintenissen uit de 
huurovereenkomst. 
 
Deze waarborg dient tot zekerheid dat de huurder de 
verbintenissen van deze overeenkomst zal nakomen. Deze 
waarborg zal worden vrijgegeven na voorlegging van een akkoord 
tussen huurder en verhuurder, onder aftrek van de eventueel nog 
verschuldigde bedragen, of van een kopie van een rechterlijke 
uitvoerbare beslissing. De huurwaarborg mag niet worden 
aangewend tot betaling van de huurprijs of enige andere last. 

ARTIKEL 7. STAAT VAN HET GOED - 
PLAATSBESCHRIJVING 

 
De huurder verklaart het goed te hebben bezichtigd en het 
ontvangen te hebben in goede staat van onderhoud en geen 
zichtbare gebreken te hebben vastgesteld, behoudens deze 
vermeld in de plaatsbeschrijving. Hij erkent dat het gehuurde goed 
beantwoordt aan de elementaire vereisten van veiligheid, 
gezondheid en woningkwaliteit zoals bepaald in artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode.  
 
Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld (het onnodige 
schrappen): 
 

A) door de partijen; 
Behoudens anders overeengekomen door partijen, 
wordt de plaatsbeschrijving van uittreding opgesteld op 
de laatste dag van verhuring, die moet samenvallen met 
de dag waarop het pand wordt vrijgemaakt.  

 
B) door een expert die in onderling overleg wordt 

aangeduid en waarvoor de kosten worden gedeeld. 
Partijen stellen hiervoor aan: ... 
De expert aangeduid om de plaatsbeschrijving op te 
stellen, zal eveneens belast zijn met het opstellen van de 
plaatsbeschrijving van uittreding. Behoudens anders 
overeengekomen door partijen, wordt de 
plaatsbeschrijving van uittreding opgesteld op de laatste 

d) Public Centre for Social Welfare (“OCMW”) 
A three month rent guarantee, i.e. € .................. furnished by the 
Public Centre for Social Welfare (“OCMW”) of  ........................  
[town] on the basis of a standard contract between the OCMW 
and a credit institution, under which the latter undertakes to 
pay the lessor any sums outstanding by virtue of the present 
lease, on presentation of an agreement between the parties or a 
judgment2. 
 
Subject to the lessor’s consent, the guarantee can also be 
provided in the form of a surety by a natural person or legal 
person. The surety shall cover all the undertakings under the 
lease but shall be limited to a maximum of three months’ rent. 
 
This guarantee serves as surety for performance of the lessee’s 
obligations under the present lease. This guarantee, minus any 
sums outstanding, shall be released to the lessee on presentation 
of an agreement between the lessee and the lessor or a copy of 
an enforceable judgment. The rent guarantee cannot be used to 
pay the rent or any other charges. 
 
 
 
 

ARTICLE 7. CONDITION OF THE PROPERTY –  
INVENTORY OF FIXTURES 

 
The lessee hereby declares to have inspected the property and to 
have taken possession of it in good condition and not to have 
noticed any visible defects, other than those mentioned in the 
inventory of fixtures. He acknowledges that the leased property 
meets the elementary safety, health and housing quality 
requirements as set out in article 5 of the Flemish Housing Code. 
 
 
This incoming inventory of fixtures will be established by  (delete 
as appropriate): 
 

A) the parties 
an outgoing inventory of fixtures must be drafted on the last day 
of the lease that must coincide with the last day of occupation, 
unless otherwise agreed upon by the parties. 
The  incoming inventory of fixtures  will be added to the lease and 
must also be registered. 
The  incoming inventory of fixtures  will be added to the lease and 
must also be registered. 
 

B) an expert agreed upon by both parties and whose cost 
is shared equally.  

                 Parties appoint following expert … 
Upon expiration of the lease, the same expert shall  draft an 
outgoing inventory of fixtures on the last day of the lease that 
must coincide with the last day of occupation, unless otherwise 
agreed upon by the parties. 
The  incoming inventory of fixtures  will be added to the lease and 
must also be registered 
 
 

 Incoming inventory of fixtures  

                                                           
2 The Flemish Government has issued a form on the basis of which the financial institution confirms to the lessor that the rent guarantee is in 
place, irrespective of the manner in which the guarantee is furnished (www.woninghuur.vlaanderen.be). 
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dag van verhuring, die moet samenvallen met de dag 
waarop het pand wordt vrijgemaakt.  
 

 
 
 
Conform artikel 9 § 1 van het decreet van 9 november 2018 met 
betrekking tot de woninghuur wordt bij intrede een omstandige 
plaatsbeschrijving op tegenspraak opgemaakt voor gezamenlijke 
rekening tijdens de periode dat de ruimtes nog onbewoond zijn of 
tijdens de eerste maand van bewoning.  
De plaatsbeschrijving bij uittrede moet overeenkomstig artikel 39 
§ 2 van het decreet van 9 november 2018 met betrekking tot de 
woninghuur worden uitgevoerd op tegenspraak voor gezamenlijke 
rekening na het vrijgeven van het goed door de huurder en voor 
de teruggave van de sleutels aan de verhuurder.  
De plaatsbeschrijving maakt integraal onderdeel uit van deze 
overeenkomst en is onderworpen aan registratie. 
 
Alle werken uitgevoerd door de huurder zonder schriftelijk 
akkoord van de verhuurder, zijn voor deze laatste verworven 
zonder vergoeding. De verhuurder zal altijd kunnen eisen dat de 
lokalen in de oorspronkelijke toestand hersteld worden, tenzij 
andersluidende geschreven overeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKEL 8. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 
 

De verhuurder is verplicht het goed in alle opzichten in goede staat 
van onderhoud te leveren. 
Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle herstellingen doen, 
die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van 
de huurder. 
 
Zelfs als de vereiste herstellingswerken meer dan dertig dagen 
duren, kunnen zij geen aanleiding geven tot schadevergoeding of 
kwijtschelding van huurgelden voor de huurder. 
 
De algemene verplichtingen van de huurder zijn de volgende: 
 

- Overgaan tot huurherstellingen of herstellingen van 
klein onderhoud, hieronder wordt verstaan de 
onbelangrijke herstellingen te wijten aan het normaal 
gebruik van de plaats door de huurder met uitzondering 
van de toevallige huurherstellingen te wijten aan 
ouderdom of overmacht die ten laste blijven van de 
verhuurder 

- Het pand als een goede huisvader gebruiken en zich op 
redelijke en vooruitziende wijze gedragen; 

 
In accordance with article 9 § 1 of the Flemish Residential Leases 
Decree of 9 November 2018, a detailed inventory of fixtures shall 
be drawn up in the presence of all parties at the start of the lease 
either while the property is still vacant or during the first month 
of the lessee having taken possession of it. The cost thereof shall 
be shared by the lessee and the lessor.  
To this end they appoint 
…………………………………………………………………………………………………. 
[expert]. The inventory of fixtures shall form an integral part of 
the lease and is subject to registration.  
 

 Outgoing inventory of fixtures 
  
Pursuant to the provisions of article 39, § of the Flemish 
Residential Leases Decree of 9 November 2018, the parties 
reserve the right to request that a detailed outgoing inventory of 
fixtures is drafted in the presence of all parties, at their joint 
expense, at the end of the lease and at the latest at the moment 
the keys to the property are returned and accepted. 
To this end they appoint 
…………………………………………………………………………………………………. 
[expert].     
 
All works performed by the lessee without the written approval 
of the lessor, shall become the property of the lessor without any 
reimbursement being required. The lessor may at any time 
demand that the property is restored to its original condition, 
unless there is a written agreement to the contrary. 

ARTICLE 8.  MAINTENANCE AND REPAIRS 
 
The lessor is obliged to hand over the property in a good state of 
repair.  
He shall carry out any repairs that may become necessary in the 
course of the lease, except those that come under the 
responsibility of the lessee. 
 
In cases where urgent repairs to the leased property are needed 
during the lease which cannot wait until the end of the lease, the 
lessee is obliged to suffer all the ensuing inconveniences even if 
he is deprived of the enjoyment of part of the leased property.  
If the repairs take more than thirty days, the rent shall be 
decreased in proportion to the time and the portion of the 
property the lessee was unable to use.  
 
The lessee shall carry out any rental repairs or minor 
maintenance, i.e. unimportant repairs required as a result of the 
lessee’s normal use of the property, with the exception of any 
accidental repairs due to age or force majeure which shall remain 
the responsibility of the lessor. To that effect, the lessee shall 
expressly refer to the non-exhaustive list of minor repairs 
adopted as per implementing decree of 7 December 2018 of the 
Flemish Government in application of article 26 par. 3 of the 
Flemish Residential Leases Decree of 9 November 20183. 
 
The lessee shall use the property with due care and act in a 
reasonable and forward-looking manner. In accordance with 
article 28, § 2, he shall immediately notify the lessor of any repairs 

                                                           
3 To be consulted at the website www.woninghuur.vlaanderen.be  

http://www.woninghuur.vlaanderen.be/
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- Herstellingen die nodig zijn omdat de huurder zijn 
meldingsplicht niet is nagekomen (tenzij die kan 
aantonen dat de verhuurder toch op de hoogte was van 
de nodige herstellingen en ze niet heeft gedaan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze omvatten onder meer: 
 

- jaarlijks de gebruikte schoorstenen schoonvegen; 

- het onderhoud van de gas-, elektriciteits- en 
verwarmingsinstallatie en het vereiste onderhoud van 
de rookdetectors; 

- het onderhoud van de sanitaire installaties; 

- het ontstoppen van de afvalwaterafvoerleidingen; 

- het vervangen van gebroken ruiten; 

- het onderhoud van de muur- en vloerbekledingen, 
alsook van de deuren, ramen, rolluiken, sloten, …; 

- het onderhoud van de tuin en/of het terras; 

- het onderhoud van de septische put (indien aanwezig); 

- het onderhoud van de waterverzachter (indien 
aanwezig); 

- het onderhoud van het alarm (indien aanwezig) 

- verstoppingen van dakgoten en regenafvoerbuizen door 
ophoping van bladeren en dennennaalden voorkomen. 

 
De Vlaamse regering zal een lijst vaststellen van herstellingen die 

in elk geval als kleine herstellingen moeten worden gezien. 
 

ARTIKEL 9. KOSTEN  
 

A. indien het onroerend goed een woning is 
Het privatieve verbruik van de nutsvoorzieningen (water, 

elektriciteit, gasolie, gas, ...) evenals de  
huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, 

plaatsing of vervanging zijn ten  
laste van de huurder.  
Bij aanvang van de huur alsmede bij haar beëindiging zullen  
de meterstanden worden opgenomen. 

 
B. indien het onroerend goed deel uitmaakt van 

een mede-eigendom 
Gemeenschappelijke delen: 

that are required and fall to the latter. If the lessee fails to do so, 
he shall be obliged to carry out the necessary repairs himself.  
 
The lessee is responsible for the statutory periodic maintenance 
of the central heating system by a recognised specialist. 
The lessee also undertakes to periodically have the individual 
heating systems and chimneys in the property serviced/swept 
and this at least once a year and in the case of gas-fuelled devices 
twice a year. The clearing of tanks and drains falls to the lessee 
(once a year and with the obligation to provide a clearance 
certificate). The lessee shall promptly provide the lessor with a 
copy for information. On expiry of this lease, the final 
maintenance certificates cannot be older than six months. The 
lessee shall keep all installations, pipes and equipment in good 
working order and protect them against frost and other risks. The 
lessee is responsible for the maintenance and servicing of the 
sanitary installations, including descaling, replacing taps, 
unblocking pipes, etc. 
 
They include among others: 

- the yearly chimney sweep; 
- maintenance of the gas, electricity and heating 

installations and the mandatory maintenance of the smoke 
detectors; 

- the maintenance of the plumbing equipment 
- the unblocking of the drains   
- replacement of broken windows ; 
- maintenance of the floor coverings, walls, doors, windows, 

roll-down shutters, locks, … ; 
- maintenance of the garden and/or terrace; 
- maintenance of the water softener (if present); 
- maintenance of the septic tank (if present); 
- maintenance of the alarm system (if present) 

    - prevent the obstruction of roof gutters and rain- 
      water drain-pipe caused by the accumulation of  
      leaves and fir needles 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 9.  COSTS  
 
The lessor shall pay the property tax and any costs associated 
with any rights in rem in the property. The lessee pays the costs 
and charges associated with the use of the leased property.  
 
Options: 
 

☐ The lessee take out the utility contracts (water, electricity, 

gas…) in his own name and pays the amounts owed to the 
suppliers. The other costs associated with the use of the 
property shall be subject to an annual statement to be 
supplied by the lessor and to be settled by the lessee within 
one month of receipt, into the same bank account the rent is 
paid into.  

 

☐ The amounts of the costs and charges are based on the actual 

costs. 



 

 12 

De huurder zal aan de verhuurder zijn deel betalen in de  
kosten van het geheel van het onroerend  
goed waarvan het verhuurde goed deel uitmaakt. Deze kosten 
omvatten de uitgaven gedaan door de mede-eigendom voor 
rekening van de bewoners, waaronder onder meer worden 
begrepen de kosten van verbruik en onderhoud van de gemene 
delen, de kosten voor onderhoud en verzekering van de liften, 
verluchting en andere technische uitrustingen, het ereloon van de 
syndicus, de lonen, verzekering en sociale lasten voor de conciërge 
alsmede voor het personeel belast met onderhoud en herstelling 
van de gemene delen.  
Deze opsomming is niet limitatief.  
 
Keuzeclausules: 
 

☐ de gevraagde bedragen van de gemeenschappelijke lasten  
zijn gebaseerd op de reële kosten 

Ze zullen het voorwerp uitmaken van periodieke provisies van 
... €/ maand betaalbaar op hetzelfde moment als de huurprijs, 
op dezelfde bankrekening en op dezelfde vervaldatum. 
Deze kosten bestaan uit: ........ 
Een jaarlijkse afrekening van de gemeenschappelijke lasten zal 
door de verhuurder aan de huurder worden bezorgd binnen 
de maand na de ontvangst van de afrekening van de syndicus 
van de mede-eigendom. Bij de ontvangst van de afrekening zal 
de verhuurder of de huurder onmiddellijk aan de andere partij 
het verschil vereffenen tussen de reeds gestorte provisies en 
de reële lasten. Elk jaar zal het bedrag van de provisie herzien 
worden op basis van het bedrag van de reële kosten van het 
verlopen jaar. 
 

☐ de gevraagde bedragen van de gemeenschappelijke lasten zijn 
gebaseerd op een forfait in de veronderstelling het bedrag van 
de lasten hiermee te dekken.  
De forfait is vastgelegd op een bedrag van ... €/ maand.  
Deze kosten bestaan uit: ........ 
Hij zal betaald worden op hetzelfde moment als de huurprijs, 
op dezelfde bankrekening en op dezelfde vervaldag.  

 
Privatieve delen: 
 
Beschrijving en opsomming van de lasten behorend tot de 
privatieve delen en voor privé-gebruik: ... 
 
Keuzeclausules: 

☐ de huurder neemt zelf de abonnementen met betrekking tot de 
openbare nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, …) op 
zijn eigen naam en zal de verschuldigde sommen zelf betalen 
aan de leveranciers. 

 

☐ de gevraagde bedragen van de privatieve lasten en voor het privé 
verbruik zijn gebaseerd op de reële kosten 
Ze zullen het voorwerp uitmaken van periodieke provisies van 
... € / maand betaalbaar op hetzelfde moment als de huurprijs, 
op dezelfde bankrekening en op dezelfde vervaldatum. 
Een jaarlijkse afrekening van de privatieve lasten zal door de 
verhuurder aan de huurder worden bezorgd binnen de maand 
na de ontvangst van de afrekening van de syndicus van de 
mede-eigendom. Bij de ontvangst van de afrekening zal de 
verhuurder of de huurder onmiddellijk aan de andere partij het 
verschil vereffenen tussen de reeds gestorte provisies en de 

They shall form the object of a periodic fee of € ………………../ 
……………. payable at the same time as the rent, into the same 
bank account and by the same due date. 
Each year, the lessor shall furnish the lessee with a statement 
of the costs and charges. On receipt of the statement, the 
lessor or the lessee shall settle the difference between the 
fees already paid and the actual charges with the other party.  
 

☐ The amount of the costs and charges are based on a flat fee on 

the assumption that it covers the amount of the charges.  
The flat fee has been fixed at € ……………………………..  
It shall be paid at the same time as the rent, into the same 
bank account and by the same due date. 

 
Where applicable: if the property is part of a co-ownership 
As regards the division of the costs and charges, the parties 
expressly refer to the Implementing Decree of 7 December 2018 
adopted by the Flemish Government in application of the Flemish 
Residential Leases Decree of 9 November which contains a non-
exhaustive list of the costs that can fall to the lessor or lessee in a 
multi-family housing situation4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 To be consulted at the website www.woninghuur.vlaanderen.be  

http://www.woninghuur.vlaanderen.be/
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reële lasten. Elk jaar zal het bedrag van de provisie herzien 
worden op basis van het bedrag van de reële kosten van het 
verlopen jaar. 
 
 

☐ de gevraagde bedragen van de privatieve lasten en voor het privé 
verbruik zijn gebaseerd op een forfait in de veronderstelling het 
bedrag van de lasten hiermee te dekken.  
De forfait is vastgelegd op een bedrag van ... € / maand.  
Hij zal betaald worden op hetzelfde moment als de huurprijs, 
op dezelfde bankrekening en op dezelfde vervaldag.  

 
 
De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de clausules 
m.b.t. de kosten in de statuten (basisakte en reglement van mede-
eigendom) of in het reglement van inwendige orde, evenals van de 
beslissingen van de algemene vergadering of raad van beheer.  

ARTIKEL 10. VERZEKERING 
 

De huurder en de verhuurder zijn beiden verplicht een verzekering 
voor brand en waterschade af te sluiten. 
De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen 
die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of zijn 
onderhuurders. 
 

ARTIKEL 11. ONDERVERHURING EN HU UROVERDRACHT  
 

De huurder mag het pand niet onderverhuren. Met expliciete 
instemming van de verhuurder mag hij echter een gedeelte van 
het goed onderverhuren op voorwaarde dat het resterende 
gedeelte tot zijn hoofdverblijfplaats bestemd blijft. 
De overdracht van de huurovereenkomst is verboden behoudens 
schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder. 

ARTIKEL 12. BESTEMMING VAN HET GOED 
 

☐ Het goed is ‘uitsluitend’ bestemd voor private bewoning (als 
hoofdverblijfplaats). De huurder mag de huurgelden fiscaal niet als 
beroepslast in mindering brengen van zijn belastbaar inkomen. De 
bestemming van het goed mag door de huurder niet worden 
gewijzigd zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de 
verhuurder. 
 
OFWEL 
 

☐  Het goed is hoofdzakelijk (‘niet-uitsluitend’) bestemd voor 
private bewoning (als hoofdverblijfplaats). De huurder mag de 
huurgelden fiscaal als beroepslast in mindering brengen van zijn 
belastbaar inkomen voor het gedeelte van de huurprijs dat 
betrekking heeft op het gebruik voor beroepsdoeleinden. 
 
In voorkopend geval : 
De bestemming van het goed wordt als volgt opgedeeld: 
  ......  % (minimum 51 %) voor private bewoning  
  ......  % (maximum 49%) voor beroepsdoeleinden. 

 
Iedere eventuele fiscale meerlast in hoofde van de verhuurder (o.a. 
tweedeverblijftaks bij gebrek aan inschrijving op het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 10. INSURANCE 
 
Both the lessee and the lessor are obliged to insure the property 
against fire and water damage. 
The lessee is liable for any damage and losses caused by his 
housemates or sub-lessees. 

ARTICLE 11.  SUBLEASING AND TRANSFER OF THE 
LEASE  

 
Complete subletting is prohibited. However, with the lessor’s 
consent, the lessee is entitled to sublet part of the property on 
condition that the lessee continues to use the remaining part as 
his main residence. 
The lease cannot be transferred without the lessor’s prior written 
consent. 

ARTICLE 12. DESIGNATION OF THE P ROPERTY 
 

☐ The property is exclusively designated as a private residence 

(as a main residence). The lessee is not entitled to deduct the rent 
as a professional expense from his taxable income. The 
designation of the property cannot be modified by the lessee 
without the lessor’s prior written approval. 
 
OR 
 

☐ The property is mainly (not exclusively) designated as a private 

residence (as a main residence). The lessee is entitled to deduct 
the rent as a professional cost from his taxable income for that 
part of the rent which relates to the professional activities. 
 
Where applicable: 
The designation of the property is divided as follows: 
 

  .......  % (minimum 51 %) as a private residence  
  .......  % (maximum 49 %) for professional purposes. 

 
Every additional burden on the lessor (for example second 
residence tax because the lessee failed to register himself in the 
population registered as residing at the address of the rental 
property) owing to the lessee’s failure to comply with these 
arrangements shall be recovered from the lessee.  
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bevolkingsregister op het adres van de huurwoning) ingevolge het 
niet-naleven van deze afspraken zal op de huurder verhaald 
worden.  

ARTIKEL 13. VERFRAAIINGS-,  VERBETERINGS- EN 
VERANDERINGSWERKEN 

 
Alle verfraaiings-, verbeterings- en veranderingswerken aan het 
goed zullen enkel mogen uitgevoerd worden mits voorafgaande 
en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Behoudens 
andersluidende schriftelijke overeenkomst zullen zij ten bate 
blijven van de verhuurder, zonder vergoeding, onverminderd het 
recht van de verhuurder herstel van de oorspronkelijke toestand 
te vorderen. 
 
Mocht de huurder na akkoord van de verhuurder overgaan tot 
werkzaamheden waarvoor een postinterventiedossier nodig zou 
zijn, dan zal de huurder dienaangaande alle verplichtingen op zich 
nemen en het postinterventiedossier en het hem door de 
verhuurder ter beschikking gesteld oorspronkelijk 
postinterventiedossier bij beëindiging van de werken 
overhandigen aan de verhuurder. 
Indien er voor het goed een postinterventiedossier werd 
opgemaakt, verbindt de verhuurder zich ertoe dit op eerste 
verzoek van de huurder te zijner beschikking te stellen. 
 

ARTIKEL 14. HUISDIEREN 
 

Huisdieren zijn enkel toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van de verhuurder. Deze toestemming dient als een 
louter gedogen te worden aanzien. Iedere hinder, van welke aard 
ook, is van aard een onmiddellijk einde te stellen aan de 
toestemming. 

ARTIKEL 15. BEZOEK EN NAZICHT DOOR DE 
VERHUURDER 

 
Gedurende elke periode van huuropzeg, alsook in geval het goed te 
koop wordt gesteld, zal de verhuurder of zijn afgevaardigde het 
recht hebben het goed op afspraak te bezoeken met kandidaat-
huurders of -kopers op de dagen en uren zoals onderling bepaald. 
In deze omstandigheden zal de verhuurder tevens het recht hebben 
aanplakbrieven aan te brengen op het goed. Daarenboven heeft de 
verhuurder het recht op ieder moment en op eenvoudig verzoek 
daartoe het goed te bezoeken met het oog op nazicht ervan.  
 
In het kader van de ter goeder trouw uitvoering van deze 
overeenkomst verklaart de huurder tevens om louter naar 
aanleiding van een eventuele tekoopstelling of te huurstelling van 
het goed de verhuurder of zijn afgevaardigde toe te laten foto’s te 
nemen voor publiciteitsdoeleinden. 

ARTIKEL 16. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 
LASTENS DE HUURDER 

 
In geval van ontbinding van deze overeenkomst door de fout van 
de huurder zal deze laatste alle kosten en uitgaven dienen te 

ARTICLE 13. REFURBISHMENTS, IMPROVEMENTS 
AND MODIFICATIONS 

 
All refurbishment, improvement and modification works to the 
property will invariably require the lessor’s prior written consent 
of the lessor. Save written agreement to the contrary, they shall 
become the property of the lessor, without reimbursement being 
required and without prejudice to the lessor’s right to demand 
that the property is restored to its original condition. 
 
Should the lessee, after having obtained the lessor’s consent, 
proceed to works requiring a post intervention file, the lessee 
shall assume all the responsibilities in that respect and provide 
the lessor with the post intervention file as well as the original 
post intervention file the lessor provided him with once the works 
have been completed. 
Where a post intervention file was compiled for the property, the 
lessor undertakes to communicate it to the lessee on request. 

ARTICLE 14. PETS 
 
Pets are only permitted subject to the lessor’s prior written 
consent. This permission shall be construed as a policy of 
tolerance. Any nuisance, of whatever nature, may constitute 
grounds to immediately revoke the permission. 

ARTICLE 15. VISITS AND INSPECTION BY THE 
LESSOR 

 
During each notice period, including when the property is up for 
sale, the lessor or his representative shall be entitled to, by 
appointment, visit the property with any potential lessees or 
buyers on the days and at the times arranged by common accord. 
Failing agreement, the property can be viewed every 
…………………………….. [day(s)] from ………..to …………….. [time]. 
In those circumstances the lessor shall also be entitled to post 
posters on the property. In addition, the lessor shall, on request, 
be entitled to visit the property to check it at any time. 
 
Within the framework of the bona fide execution of the present 
agreement, the lessee also declares that he will allow the lessor 
or his representative to take photographs for advertising 
purposes if the property is put up for sale or rent. 
 
If any repairs need to be carried out by the lessor, the lessee shall 
give the lessor or his representative access to the property to 
assess the damage or the repairs that are required.  
 
 

ARTICLE 16. TERMINATION OF THE LEASE FOR 
FAULT OF THE LESSEE  

 
Where this lease is terminated for fault of the lessee, the latter 
shall bear all costs and expenses resulting from this termination, 
i.e. the rent to cover the period needed to lease the property 
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dragen voortvloeiend uit deze ontbinding, met inbegrip van een 
wederverhuringsvergoeding van drie maand en de kosten voor 
herstelling in goede staat. 

ARTIKEL 17. ONTEIGENING DOOR DE OVERHEID 
 
In geval van onteigening zal de verhuurder de huurder 
verwittigen, die evenwel geen schadevergoeding van de 
verhuurder zal mogen eisen. Hij zal zijn rechten enkel doen gelden 
tegen de onteigenaar, zonder evenwel hierdoor het recht op 
schadeloosstelling in hoofde van de verhuurder te verminderen. 
 

ARTIKEL 18. BELASTINGEN EN TAKSE N 
 

Alle mogelijke belastingen en taksen die het goed bezwaren en 
opgelegd worden door gelijk welk bestuur of overheid, zullen ten 
laste vallen van de huurder, met uitzondering van de onroerende 
voorheffing.  

ARTIKEL 19. REGISTRATIE 
 
De verplichting tot registratie van het huurcontract rust op de 
verhuurder, die daarvoor beschikt over twee maanden vanaf de 
dag van ondertekening van de huurovereenkomst. De registratie is 
principieel kosteloos. Indien evenwel ingevolge laattijdige 
registratie toch kosten zouden verbonden zijn aan de registratie, 
dan vallen deze ten laste van de verhuurder. 
 
Na de periode van twee maanden waarover de verhuurder 
beschikt om de huurovereenkomst te laten registeren en zolang 
de huurovereenkomst niet is geregistreerd door de verhuurder, 
zijn de opzegtermijnen en opzegvergoedingen verschuldigd door 
de huurder aan de verhuurder niet van toepassing in geval van 
opzeg door een huurder. De huurder brengt de verhuurder op de 
hoogte van de opzegging , die ingaat op de eerste dag van de 
maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan. 

ARTIKEL 20. HOOFDELIJKHEID 
 

Alle verbintenissen die het gevolg zijn van deze overeenkomst zijn 
hoofdelijk en ondeelbaar tegenover partijen, hun erfgenamen of 
rechthebbenden uit welke hoofde dan ook. 

ARTIKEL 21. OVERLIJDEN VAN DE HUURDER 
 
De huurovereenkomst neemt niet van rechtswege een einde door 
de dood van de verhuurder. 
 
De huurovereenkomst wordt beëindigd van rechtswege op het 
einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste 
huurder en de verhuurder heeft recht op een vergoeding van 1 
maand huur indien de erfgenamen niet reageren of laten weten 
dat ze de huurovereenkomst niet willen verderzetten. 
 
Indien het goed tegen het einde van voormelde termijn van 2 
maanden niet werd ontruimd, kan de verhuurder vorderen dat de 

again and compensation for the damage caused by the misuse of 
the property. 

ARTICLE 17. COMPULSORY PURCHASE BY THE 
AUTHORITIES 

 
In the event of a compulsory purchase, the lessor shall inform the 
lessee who shall not be entitled to sue the lessor for damages. He 
shall assert his rights only against the expropriator, without 
prejudicing the lessor’s right to claim damages. 

ARTICLE 18. TAXES AND LEVIES  
 
Any and all taxes and levies encumbering the property and 
enforced by any authority whatsoever, shall be borne by the 
lessee, with the exception of the property tax.  
 

ARTICLE 19. REGISTRATION 
 
The obligation to register the lease and the inventory of fixtures 
rests with the lessor who has two months to do so as of the date 
at which the lease is signed. In principle, registration is free of 
charge. Ant costs arising from belated registration shall be borne 
by the lessor.  
 
On expiry of the two-month period the lessor has to have the 
lease registered and for as long as the lessor has not registered 
the lease, the periods of notice and the compensation in lieu of 
notice the lessee is bound by do not apply in cases where the 
lessee issues notice. The lessee shall notify the lessor of the notice 
which shall come into effect on the first day of the month after 
the month during which notice was issued. 
 
 

ARTICLE 20. JOINT AND SEVERAL LIABILITY  
 
All obligations resulting from this agreement shall be borne jointly 
and severally by the parties, their heirs or claimants regardless of 
their nature. 

ARTICLE 21. DEATH OF THE LESSEE/LESSOR 
 
The lease does not automatically come to an end on the lessor’s 
death. 
 
If the lessee passes away, the lease shall automatically be 
rescinded at the end of the second month after the late lessee’s 
death unless the heirs of the lessee have notified the lessor in 
writing that they are taking over the lease. 
 
If the lease has been rescinded automatically, the lessor shall be 
entitled to compensation amounting to 1 month’s rent. 
 
If the property has not been vacated by the end of the aforesaid 
period of 2 months, the lessor can ask the court to appoint a 
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rechter een curator aanstelt. De vrederechter zal dan een 
beschrijving laten maken van het huisraad, alsook van het geld en 
de roerende goederen die ter plaatse worden gevonden. Deze 
beschrijving wordt toevertrouwd aan de curator die de goederen 
zal verkopen. 
 
 
 

ARTIKEL 22. LEEGSTAND EN VERKROTTING 
 

De huurder verbindt zich ertoe het goed in perfecte staat te 
onderhouden en volledig te gebruiken; alle fiscale gevolgen die 
voortvloeien uit de toepassing van het decreet van 22 december 
1995 of enige andere wetgeving die belastingen heft op leegstand, 
verwaarlozing of verkrotting vallen ten laste van de huurder, voor 
zover de heffing verband houdt met een gehele of gedeeltelijke 
leegstand van het gebouw in de zin van de wet of een gebrek aan 
onderhoud dat ten laste van de huurder valt. 

ARTIKEL 23. STOOKOLIETANKS 
 

De verhuurder verklaart dat het verhuurde goed ☐ beschikt / ☐ 

niet beschikt over een ondergrondse/niet ondergrondse en 
ingegraven/niet ingegraven stookolietank waarvan het 
opslagvolume ……………….. liter bedraagt.  
 
In elk geval verklaart de verhuurder dat deze tank beantwoordt aan 
de toepasselijke wetgeving. De verhuurder overhandigt een kopie 
van het dichtheidsattest aan de huurder. De huurder mag in of op 
het goed geen stookolietank installeren of laten installeren zonder 
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder. 

ARTIKEL 24. ROOKDETECTOREN 1 
 

Er zijn … rookdetector(en) geïnstalleerd in het goed conform het 
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen 
door optische rookmelders. Het bewijs hiervan wordt aangehecht 
aan deze overeenkomst en maakt er een integraal deel van uit. 
 
Het is de huurder verboden om deze detector(en) te beschadigen 
of zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van de verhuurder 
te verplaatsen. Het is de huurder verboden de batterij van de 
detector(en) te gebruiken voor andere doeleinden. 
 
De verhuurder is verantwoordelijk voor de plaatsing van de 
rookmelders. Als de rookmelder uitgerust is met een vervangbare 
batterij is de huurder verantwoordelijk voor de vervanging ervan 
na afloop van de levensduur, vermeld door de fabrikant. 

ARTIKEL 25. ENERGIEPRESTATIECERT IFICAAT 
 
De verhuurder beschikt voor het onroerend goed,  

receiver. In that case, the Justice of the Peace shall have an 
inventory of the household goods, and of any money and 
movable assets found in the property, compiled. This inventory 
shall be given to the receiver who will sell the goods. 
  

 

ARTICLE 22. VACANCY AND DILAPIDATION 
 
The lessee undertakes to maintain the property in perfect 
condition and to make full use thereof; all fiscal consequences 
resulting from the application of the decree of 22 December 1995 
or any other legislation levying tax on vacant, neglected or 
dilapidated properties are for the account of the lessee, insofar 
as the tax is associated with the complete or partial vacancy of 
the building within the meaning of the law or with the lack of 
maintenance the lessee is responsible for. 

ARTICLE 23. HEATING OIL TANKS 
 

The lessor declares that the leased property ☐ has/ ☐ does not 

have an underground/overground and buried/exposed oil tank 
with a capacity of ……… litres. 
 
The lessor in any case declares that this tank meets the applicable 
legislation. The lessor shall provide the lessee with a copy of the 
leak-tightness certificate. The lessee is not allowed to install or 
facilitate the installation of a heating oil tank without the lessor’s 
prior consent in writing.   

ARTICLE 24. SMOKE DETECTORS 5 
 
…..  smoke detector(s) have been installed in the property in 
accordance with the Decree of 1 June 2012 concerning the 
safeguarding of houses by optical smoke detectors.  Proof thereof 
is attached to this agreement and constitutes an integral part of 
the agreement. 
 
It is forbidden for the lessee to damage the detector(s) or to move 
them without the prior and written consent of the lessor.  It is 
forbidden for the lessee to use the battery of the detector(s) for 
any other purposes.   
 
The lessor is responsible for the installation of the detector(s).  If 
the smoke detector is equipped with a replaceable battery, the 
lessee is responsible for the replacement thereof after the 
lifespan of the battery, as specified by the manufacturer.  

ARTICLE 25. ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE  
 
The lessor has an energy performance certificate for the 
property, object of this lease, with certificate number … issued 
on … / … / …  

                                                           
1 De verplichting tot het plaatsen van rookmelders geldt niet als de woning beschikt over een branddetectiesysteem dat gekeurd en 

gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme. 
5 There is no obligation to install smoke detectors if the home is equipped with a fire detection system that has been 

  approved and certified by an accredited body. 
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voorwerp van huidige overeenkomst, over een 
energieprestatiecertificaat met certificaatnummer ...  
opgesteld op ...  
 
 
 
Dit certificaat werd overhandigd aan de huurder, die  
verklaart kennis te hebben genomen van de 
inhoud ervan en dit voor de ondertekening van huidige  
overeenkomst. 
 
De huurder bevestigt dat het energieprestatiecertificaat een louter 
informatief document is dat niet als een essentieel of 
doorslaggevend element wordt beschouwd om onderhavige 
huurovereenkomst te sluiten. 
 
De huurder kan in geen enkel geval een vermindering van de 
huurprijs of uitvoering van aanpassingswerken eisen van de 
verhuurder op basis van de informatie die het 
energieprestatiecertificaat levert. 

ARTIKEL 26. WOONSTKEUZE 
 
Voor de uitvoering van deze overeenkomst verklaart de huurder 
woonstkeuze te doen in het goed vanaf de inwerkingtreding van de 
overeenkomst. De woonstkeuze geldt voor alle verbintenissen die 
uit de huurovereenkomst voortvloeien, zowel voor de duur van de 
verhuring als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst nadien, 
tenzij de huurder bij zijn vertrek aan de verhuurder zijn nieuwe 
woonstkeuze bij aangetekend schrijven bekend maakt. 
 
 
 
Opgemaakt in ... exemplaren [zoveel originelen als er partijen zijn 
met een onderscheiden belang] 
vermeerderd met één, dit laatste bestemd voor het 
registratiekantoor.  
 
Datum ondertekening ...  
 
 
De verhuurder                                      De huurder 
(handtekening(en))                             (handtekening(en)) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
This certificate was presented to the lessee, who declares to 
have taken cognisance of it before signing the present 
agreement. 
 
The lessee confirms that the energy performance certificate is 
merely an informative document which not considered to be a 
key or essential element to the signing the present lease. 
 
On no accounts shall the lessee be entitled to a reduction in rent 
or demand that the lessor carries out adjustments on the basis of 
the information featuring on the energy performance certificate.  
 
 
 
   

ARTICLE 26. ADDRESS FOR SERVICE  
 
For the purpose of executing the present lease, the lessee hereby 
declares to elect domicile at the property from the time the lease 
takes effect. The address for service shall apply to all obligations 
arising from the lease, for the duration of the lease and for any 
consequences thereof afterwards, unless the lessee notifies the 
lessor, on departure, of his new address for service by registered 
letter. 
 
 
Drawn up in ... copies [as many originals as there are parties with 
a different interest], plus one additional copy for the registration 
bureau. 
Signed on … / … / … 
   
The lessor               
        The lessee  
 (signature(s))             
         (signature(s)) 
 

  

 
 
 

 


