
 

 
 
 
 

 

Aandachtspunten bij overname 
 

Als u gaat verhuizen breken er drukke tijden aan, waarin er van alles geregeld moet worden. 
Hierbij kan er soms iets fout gaan. Vooral bij het overnemen van zaken van de vertrekkende 
huurder door de nieuwe huurder ontstaat er wel eens verwarring. Vandaar deze toelichting 
op het overnemen van zaken en de rechten en plichten van beide partijen. 
 
Overname is niet verplicht 
Het is al jaren gebruikelijk dat er bij verhuizingen zaken worden overgenomen. Het kan zijn dat de 
vertrekkende huurder niet alles kan of wil meenemen, bijvoorbeeld vloerbedekking of een kast. Of 
dat zaken juist goed in de woning passen, zoals op maat gemaakte zonwering. Deze zaken kan de 
vertrekkende huurder dan verkopen of weggeven aan de nieuwe huurder.  
De nieuwe huurder mag deze zaken overnemen, maar kan daartoe niet verplicht worden. Als de 
nieuwe huurder geen zaken wil overnemen, dan moet de vertrekkende huurder deze (laten) 
verwijderen.  
Het overnemen van zaken is een zaak tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. 
LEKSTEDEwonen is hierbij geen partij en is ook niet verantwoordelijk voor de tussen beide partijen 
gemaakte afspraken. 
 
Roerend of onroerend? 
Bij het overnemen van zaken is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende en 
onroerende zaken.  
Onder roerende zaken vallen alle losse spullen, zoals gordijnen, meubels, vloerbedekking, lampen 
en zonneschermen. Deze zaken kan de vertrekkende huurder aan de nieuwe huurder verkopen of 
weggegeven. 
Onroerende zaken zijn alle voorzieningen die aard- en nagelvast met de woning verbonden zijn, 
zoals keukenblokken, deuren, ligbaden, plavuizen, dakkapellen en wijzigingen aan de woonruimte. 
De vertrekkende huurder kan deze niet aan de nieuwe huurder verkopen of weggegeven. Als deze 
voorzieningen in de woning achter blijven worden zij eigendom van LEKSTEDEwonen. 
 
Roerende zaken overnemen 
Als de nieuwe huurder roerende zaken overneemt van de vertrekkende huurder, dan moet dat 
worden vastgelegd op het “Overnameformulier roerende zaken”. Het door beide partijen 
ondertekende formulier moet uiterlijk bij de eindcontrole van de woning worden ingeleverd. Hierdoor 
zijn wij op de hoogte van de gemaakte afspraken. 
Als er geen overnameformulier wordt ingeleverd, gaan wij ervan uit dat er geen zaken worden 
overgenomen. Alle achtergebleven zaken worden dan op kosten van de vertrekkende huurder 
verwijderd, terwijl dit soms niet de bedoeling was. 
 
Onroerende zaken 
Wanneer de vertrekkende huurder toevoegingen aan de woning wil achterlaten, bepaalt de 
opzichter of deze kunnen blijven zitten. Wij accepteren alleen wijzigingen die de verhuurbaarheid 
van de woning niet schaden, technisch in goede staat verkeren, verantwoord zijn aangebracht en 
van kwalitatief goed materiaal zijn. Als wij de wijzigingen accepteren, dan worden deze eigendom 
van LEKSTEDEwonen.  
De vertrekkende huurder mag de aangebrachte veranderingen ook meenemen of ongedaan maken 
(“wegbreekrecht”). Hij moet er dan wel voor zorgen dat de woning weer in redelijke staat wordt 
teruggebracht.  
 
Heeft u nog vragen? 
Bij onduidelijkheden of vragen kunt u altijd contact opnemen met onze opzichters. Zij informeren u 
graag over het opleveren van de woning en het overnemen van zaken. Zij zijn tijdens kantooruren 
bereikbaar op telefoonnummer: 0347 - 372020. Of kijk op onze website: www.lekstedewonen.nl.  
 


