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jun
Huurrecht woonruimte: basis en actualiteiten
CURSUS (3 PE-punten) - Voor vastgoedprofessionals
die betrokken zijn bij verhuur van woonruimte is gedegen kennis van de basisprincipes en actualiteiten in het
huurrecht voor woningen essentieel.

Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes van het
huurrecht woonruimte en krijgt u inzicht in de actuele
ontwikkelingen in het huurrecht voor woonruimten.

Onderwerpen

1. Basiskennis Huurrecht Woonruimte Algemeen
• Rechten en plichten van huurder en verhuurder
• Huurprijs
• Zelf aangebrachte voorzieningen en eventuele
vergoedingen
• Onderhuur
• Opzegging
2. Actualiteiten Woonruimte
• Contracten voor bepaalde/ onbepaalde tijd
• Kortdurende huurovereenkomst en doelgroep
contracten
• Wanprestatie huurder en ontruiming
• Boetebedingen in huurcontracten
• Leegstandsbeheer

Resultaat

Na afloop van de training:
• bent u op de hoogte van de basisbegrippen van het
Huurrecht Woonruimte;
• kent u de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
op het gebied van Huurrecht Woonruimte;
• heeft u inzicht in de valkuilen bij verhuur van
woonruimte;
• kent u de juridische aspecten waaraan een verhuurcontract van een woonruimte moet voldoen;
• kent u de belangrijkste rechten en plichten van
huurders en verhuurders.

Voor wie

Deze training is bij uitstek geschikt voor alle
medewerkers van vastgoedorganisaties die zijn
betrokken bij de verhuur van woonruimte.

Deelname
€ 349,= excl. BTW en inclusief syllabus en koffie/
thee.
Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze
cursus en krijg ieder 10% korting. Deze korting
geldt ook als u zich inschrijft voor onderstaande
combinatie.
Combinatiekorting
Combineer deze cursus met de cursus “Huurrecht
bedrijfsruimte” op 16 juni 2020 en krijg 10% korting
op het totaal.
Docent
Ingrid Reimert
Advocaat Vastgoed Huurrecht
BarentsKrans Advocaten

Datum
9 juni 2020 van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre,
De Nieuwe Poort 20, 3812 PA Amersfoort
Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda
Annulering is kosteloos tot vier weken voor
aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw
plaats deelnemen.

...duurzame kennis

