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Huren bij Newomij

U huurt momenteel uw woning bij Newomij. Wij hopen dat u 
dat u dat met veel plezier doet!

In deze brochure informeren wij u graag over verschillende 
onderwerpen die voor u als huurder belangrijk kunnen zijn.



Huren bij Newomij

In deze brochure staan de belangrijkste zaken op een rij die u moet weten als u een woning en/of garage huurt bij Newomij.
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Mijn Newomij

In Mijn Newomij, uw persoonlijke online omgeving, kunt u veel 
woonzaken regelen. 

Via Mijn Newomij kunt u snel en gemakkelijk:
• Uw persoonlijke documenten inzien
• Een reparatie- en/ of informatieverzoek indienen
• Uw contactgegevens wijzigen

Activeer dus snel uw account via de activatie e-mail die u van 
ons ontvangen heeft op het e-mailadres wat bij ons bekend is.

U kunt ook de app downloaden. Dit is gratis en kan via Google 
Play (op Android-toestellen) of App Store (voor iPhones).

Heeft u geen code ontvangen of heeft u hulp nodig bij het 
activeren? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Huurovereenkomst 

Kan ik een medehuurder laten toevoegen aan mijn huurovereenkomst?
Gaat u samenwonen met uw partner? Dien dan een verzoek in via Mijn Newomij om uw 
partner toe te voegen aan de huurovereenkomst. Wij zullen uw verzoek toetsten.
Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt uw partner 
automatisch medehuurder. Geef dan zijn of haar gegevens door via Mijn Newomij, 
voorzien van bewijsstukken van het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Mijn medehuurder is overleden. Wat moet ik doen?
In het geval van overlijden van uw partner of dierbare moet u ons informeren middels het 
toesturen van een kopie van de akte van overlijden. Was uw partner medehuurder van de 
woning, dan wordt deze van rechtswege uit de huurovereenkomst uitgeschreven. Was uw 
dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege.

Ik ga verhuizen, maar mijn (ex)partner wil de woning blijven huren. Wat moet ik doen?
Wanneer één van de huurders wil achterblijven in de woning, kunt u een verzoek tot 
eenzijdige huuropzegging van de huur indienen. Beide huurders moeten deze 
huuropzegging ondertekenen.
De huurder die in de woning achterblijft zal middels nieuw aan te leveren stukken 
opnieuw getoetst worden op kredietwaardigheid. Blijkt dat de achterblijver voldoet aan 
de eisen dan wordt er een nieuwe huurovereenkomst opgesteld en vindt er een inspectie 
van de woning plaats. Blijkt de achterblijver niet te voldoen aan de eisen, dan moeten 
beide partners de huur opzeggen en de woning opleveren. 

https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx
https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Huurbetaling

Automatische incasso
Uw huur betalen via een automatische incasso is wel zo gemakkelijk. Op deze manier 
betaalt u altijd uw huur op tijd, u heeft er geen omkijken meer naar. Zorg er dus voor 
dat uw de machtiging die u heeft ontvangen ondertekend retour stuurt. Wilt u uw 
rekeningnummer wijzigen, neem dan contact op via Mijn Newomij.

Problemen bij betalen van de huur
De huur en alle bijkomende kosten moeten altijd voor de 1e van de maand betaald zijn. 
Voorziet u toch problemen met de huurbetaling? Informeer ons daar spoedig over via 
Mijn Newomij. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Betalingsachterstand 
De huur en alle bijkomende kosten moeten altijd voor de 1e van de maand betaald zijn. 
Als dit niet lukt, is er meteen sprake van huurachterstand. Wij sturen u vervolgens een 
betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de 
termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen. Na twee maanden huurachterstand 
dragen wij het incasseren van de huur en alle bijkomende kosten over aan een 
deurwaarder. 

Schuldhulpverlening
Indien u toch problemen blijft houden met het betalen van de huur en alle bijkomende 
kosten zijn wij wettelijk verplicht om de gemeente te informeren over uw 
betalingsachterstand. Iedere gemeente biedt gratis schuldhulp aan inwoners. Hoe 
eerder u hulp zoekt, hoe kleiner de kans dat achterstanden en boetes opstapelen en dat 
beslag wordt gelegd op uw inkomen of bankrekening.

https://www.newomij.nl/app/uploads/RESI-NWM-Vastgoed-SEPA-formulier.pdf
https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx
https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. U betaalt elke 
maand een voorschot hierop. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale 
huur in de huurovereenkomst en mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf 
tussen huurder en verhuurder is afgesproken en vastgelegd in de huurovereenkomst. Onder 
servicekosten vallen onder andere de volgende kosten:

• Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, 
de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.

• Bij een aantal complexen is elektra en/of verwarming in de woning ook inbegrepen.

Servicekostenafrekening
Jaarlijks ontvangt u van ons een servicekostenafrekening. Hierin staat de berekening van de 
servicekosten die we hebben gemaakt. Heeft u meer voorschot betaald? Dan krijgt u het verschil 
van ons terug. Heeft u minder voorschot betaald? Dan betaalt u het verschil alsnog aan ons. In de 
servicekostenafrekening staat:

• Een overzicht van elke kostensoort die in rekening wordt gebracht.
• Uw aandeel in de totale servicekosten van het complex.
• Uw betaalde voorschot en de daadwerkelijke servicekosten. 

Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend.



Huurverhoging 

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Hierbij houden wij ons aan de 
regels van de overheid.

Gereguleerde huurovereenkomst (sociaal)
Bij gereguleerde huur mag de huurprijs worden verhoogd met een wettelijk bepaald 
percentage. Daarbovenop kan er sprake zijn van een inkomensafhankelijke 
verhoging (indien wettelijk toegestaan). 
U heeft een gereguleerde huurovereenkomst als de huurprijs bij de aanvang van de 
huurovereenkomst lager is dan de geldende huurliberalisatiegrens.

Geliberaliseerde huurovereenkomst (vrije sector)
Bij geliberaliseerde huur geldt een CPI-indexering (Consumentenprijsindex) plus een 
eventuele opslagpercentage dat in uw huurovereenkomst is vastgelegd. 
U heeft een geliberaliseerde huurovereenkomst als de aanvangshuurprijs van uw 
woning hoger ligt dan de geldende huurliberalisatiegrens. 

Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de 
huurliberalisatiegrenzen per jaar.

http://www.rijksoverheid.nl/


Leefbaarheid en overlast

Gemeenschappelijke ruimten
Woont u in een complex met gemeenschappelijke ruimten, dan 
zorgt Newomij of de Vereniging van Eigenaren voor schoonmaak 
en onderhoud. Dit neemt echter niet weg dat u als huurder ook 
zelf verantwoordelijk bent voor de gemeenschappelijke ruimten. 
Houd ze netjes en vrij van afval, fietsen, planten en meubels en 
veroorzaak geen overlast voor uw medehuurders.

Ongedierte voorkomen en bestrijden
Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en 
bestrijden van ongedierte. Door uw huis goed schoon te houden, 
houdt u het merendeel van het ongedierte al buiten. Heeft u 
desondanks toch nog last van ongedierte? Bij de dierenwinkel 
vindt u doorgaans verschillende bestrijdingsmiddelen. Ook veel 
gemeenten hebben een bestrijdingsdienst, waar u terecht kunt 
voor informatie of hulp bij de bestrijding. Newomij is hier als 
verhuurder niet bij betrokken. 

Burenoverlast
Het kan zijn dat u overlast ervaart van uw buren. Sommige 
leefgeluiden kunnen hinderlijk zijn en hier kunt u last van hebben, 
maar we spreken pas van overlast als dit aantoonbaar is.

In principe is Newomij geen partij bij burenoverlast. Het is aan de 
omwonenden zelf om tot goede afspraken te komen. Praten blijkt 
vaak de beste oplossing, maar het kan voorkomen dat mensen niet 
voor rede vatbaar zijn. In dat geval raden we u aan te onderzoeken of 
andere omwonenden dezelfde overlast ervaren. Samen staat u 
sterker. Lukt het u toch niet om het overlastprobleem op te lossen? 
Dan kunt u een melding maken via Mijn Newomij. 

Is er sprake van een bedreigende situatie? Zoek dan contact met 
omwonenden en bel de politie of hulpinstantie. Noteer precies wat 
er gebeurt en wanneer. Bij voortdurende overlast is het zaak om van 
elke overlastsituatie melding te maken bij de politie. De politie 
onderneemt pas actie, wanneer de overlast meerdere malen is 
gemeld en hiervan een proces-verbaal is opgemaakt. Melden van 
overlast kan op 0900 – 8844. 

https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren
In sommige complexen verkoopt Newomij appartementen en zijn wij niet meer de enige 
eigenaar in het gebouw. In deze situatie is er sprake van een Vereniging van Eigenaren 
(VvE) waarbij elke eigenaar automatisch lid is van de VvE. Huurders zijn niet lid van een 
VVE.

De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren van het gebouw. 
Ze beheert en onderhoudt de gemeenschappelijke delen van het gebouw (dak, gevels, 
trappenhuizen) en de gemeenschappelijke installaties (standleidingen, riolering, lift). 
Ook de schoonmaak van algemene ruimten zoals trappenhuizen en het onderhoud van 
een eventuele gezamenlijke tuin valt onder de verantwoordelijkheid van de VvE. 

Een VvE kan een huishoudelijk reglement opstellen. De leefregels hierin gelden voor alle 
huurders en kopers in één woongebouw. Denk onder andere aan de omgang met 
huisdieren of aan de manier waarop er met afval wordt omgegaan. Een huishoudelijk 
reglement is niet verplicht, maar wel een praktisch middel om ervoor te zorgen dat 
iedereen zich aan dezelfde regels houdt. 

Heeft u als Newomij huurder vragen over onderhoud? Of wilt u een reparatie/ storing 
van de algemene ruimte indienen? Doe dit dan via Mijn Newomij. Wij geven uw verzoek 
dan door aan de  VvE. 

https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Onderhoud

U bent samen met Newomij verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. 
Kort samengevat is de verdeling als volgt:

• U bent zelf verantwoordelijk voor kleine, dagelijkse klusjes en reparaties.
• Newomij is verantwoordelijk voor de grote onderhoudswerkzaamheden. 

Onderhouds ABC
In het Onderhouds ABC staan alle onderhoudswerkzaamheden op een rijtje en is per 
onderdeel aangegeven wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is. 
Valt de reparatie onder verantwoordelijkheid van Newomij? Dan kunt u een verzoek 
indienen via Mijn Newomij. 

Mag ik mijn huurwoning verbouwen of renoveren?
U mag kleine aanpassingen doen aan uw woning. Dit zijn aanpassingen die u zonder 
te veel kosten kunt terugdraaien, zoals gaatjes boren in de muur. Hiervoor hoeft u 
geen toestemming te vragen. 

Voor grote aanpassingen zoals een renovatie van de badkamer of keuken, of een 
uitbouw, heeft u schriftelijke toestemming nodig van ons. U kunt een verzoek 
indienen via Mijn Newomij. Zorg dat u daarbij alle informatie toevoegt zoals de 
omschrijving van de werkzaamheden (offerte), wie voert het uit, planning en foto’s 
van de huidige situatie.

https://www.newomij.nl/app/uploads/Onderhouds-ABC-Newomij-VastgoedDEF.pdf
https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx
https://mijn-newomij.securerc.co.uk/residentservices/mijn-newomij/userlogin.aspx


Huur opzeggen

Hoe zeg ik mijn huurovereenkomst op?
Download het formulier huuropzegging en vul het formulier handmatig of digitaal in. 
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar verhuur@newomij.nl

In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden 
vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd.

Wat is de opzegtermijn van mijn huurovereenkomst?
Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een wettelijke opzegtermijn van één 
kalendermaand. Het is niet mogelijk om de huur tijdens het eerste huurjaar op te 
zeggen.

Hoe moet ik mijn woning opleveren bij het einde van de huurovereenkomst? 
Uw woning dient bij het einde van de huurovereenkomst leeg en in goede staat van 
onderhoud aan ons te worden opgeleverd. Voor meer informatie over het opleverproces 
verwijzen wij u graag naar de brochure De eindoplevering van uw woning.

https://www.newomij.nl/app/uploads/Formulier-huuropzegging-1.pdf
https://www.newomij.nl/app/uploads/De-eindoplevering-van-uw-woning.pdf


Kon. Wilhelminalaan 31 1411 EL Naarden

verhuur@newomij.nl

newomij.nl
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https://www.facebook.com/newomij/
https://nl.linkedin.com/company/newomij
https://vimeo.com/user74835484
mailto:verhuur@newomij.nl
https://www.newomij.nl/home.html

