Aanvraagformulier vergunning Leegstandwet

de Hofnar 15
Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard
tel. (040) 208 34 44
fax (040) 204 58 90
e-mail gemeente@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl

Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard
Datum ontvangst

1. Gegevens van de aanvrager en eigenaar van de woning / woonruimte
Naam en voorletters

man

vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

2. Verzoekt op grond van artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande:
woonruimte in een gebouw
voor de verkoop bestemde woning die nog nooit bewoond is geweest
voor de verkoop bestemde woning die ten minste 1 jaar door de eigenaar is
bewoond
voor de verkoop bestemde woning die gedurende afgelopen 10 jaar korter
dan 3 jaar is verhuurd
verlenging van de bestaande vergunning tijdelijke verhuur

3. Gegevens toekomstige huurder(s)
Naam en voorletters

man

vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Aantal persoenen dat in de woonruimte zal
worden gehuisvest
4. Gegevens voor de aanvraag
Is er al eerder een dergelijke vergunning
aangevraagd

ja

nee

Straat en huisnummer te verhuren woonruimte
Postcode en plaats
Datum waarop de woning leeg is of komt
Voorgestelde kale huurprijs
Is met de huurder overeenstemming bereikt
Huurperiode

per maand
ja

(onderbouwing huurprijs met puntenstelsel toevoegen)

nee

ingangsdatum:

einddatum:

(max. 2 jaar)

Omschrijving type woning/woonruimte
Aantal woon- en slaapvertrekken
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5. Reden van de aanvraag

6. Reden van verlenging

7. Opmerkingen / bijzonderheden

8. De eigenaar verklaart hierbij het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats
Datum
Handtekening
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9. Informatie Leegstandwet

Algemene informatie
Artikel 15 van de Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te
verhuren. Daartoe is een vergunning nodig van burgermeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de woning of het gebouw is
gelegen. In het eerste lid van artikel 15 van de Leegstandwet zijn de gevallen opgesomd waarop de regeling van tijdelijke huur en verhuur van
toepassing is. In alle overige gevallen is deze regeling van tijdelijke huur en verhuur niet van toepassing.
Tijdelijke verhuur, zonder de normale huurbescherming, is mogelijk bij:
1. Woonruimte in een gebouw (bijv. verzorgingshuis, school, kantoor of hotel).
2. Voor de verkoop bestemde woonruimte die nog nooit zijn bewoond.
3. Voor de verkoop bestemde woonruimte die tenminste 1 jaar door de eigenaar zijn bewoond.
4. Voor de verkoop bestemde woonruimte die gedurende de afgelopen 10 jaar korter dan 3 jaar
zijn verhuurd.
5. Voor afbraak of vernieuwbouw bestemde huurwoningen.
Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie
maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.
De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd
met telkens maximaal één jaar, maar de totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar.
De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er
is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er beslist is.
De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning Leegstandwet bedragen op grond van de legesverordening € 200,00.
Artikel 16 van de Leegstandwet geeft aan dat de maximale huurprijs wordt bepaald op grond van de artikelen 10 eerste lid en 12 tweede lid van
de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). Artikel 10 eerste lid Uhw verwijst naar het woningwaarderingsstelsel (bijlage I bij het Besluit
huurprijzen woonruimte), artikel 12 tweede lid Uhw naar de gebrekenregeling (bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte).
Toelichting met betrekking tot de invulling
Onderdeel 3.
Gegevens toekomstige huurder(s).
In de vergunningaanvraag moet worden vermeld wie de toekomstige huurder is. Is nog niet bekend wie dat zal zijn, dan wordt in de
vergunning bepaald dat de huurder op een later tijdstip nog aan de gemeente bekend wordt gemaakt (middels een afschrift van de
huurovereenkomst).
Onderdeel 4.
Gegevens voor de aanvraag.
Datum waarop de woning leeg komt of is.
Deze informatie is nodig omdat de vergunning pas kan worden verleend als de woning leeg staat.
Huurperiode.
De ingangsdatum en einddatum moeten worden ingevuld omdat deze data ook de ingangsdatum en einddatum van de vergunning
wordt. Deze periode mag maximaal 2 jaar bedragen. De ingangsdatum mag later zijn dan de indieningsdatum van de aanvraag
vergunning. Om de periode van 2 jaar zo optimaal mogelijk te benutten is het verstandig eerst een concept huurovereenkomst met een
huurder op te stellen en daarna pas een vergunning aan te vragen.
Omschrijving type woning/woonruimte.
Bijvoorbeeld rijtjeswoning, vrijstaande woning of twee-onder-een-kapwoning.
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