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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Geld terugvragen voor all-in-abonnement
(‘gratis’) smartphones
Tekst: Bas Bezemer en Esther van Slooten
Wie heeft de reclames niet voorbij zien komen? Op bushokjes,
in de kranten en op tv werd massaal reclame gemaakt voor
mobiele abonnementen mét een gratis smartphone. Maar
gebleken is inmiddels dat die telefoon helemaal niet gratis
was. Vele providers hebben tot 2017 reclames gemaakt waarin
ze ‘all-in’ abonnementen aanboden. Volgens de aanbieding
hoefde de klant alleen te betalen voor het gebruik van het
netwerk en was de smartphone gratis. Maar dit bleek niet
waar te zijn! De klant betaalde wel degelijk voor de ‘gratis’
smartphone, alleen specificeerde de provider dit niet op de
rekening. Pas toen de hoogste rechter in 2016 oordeelde dat de
telefoonproviders op deze manier de wet overtraden, stopten
deze praktijken.

Koop op afbetaling
De rechter was namelijk van
mening dat sprake was van
koop op afbetaling en dat
moet altijd duidelijk te lezen
zijn in een contract. Wanneer dit niet duidelijk terug
te lezen is in het contract of
in de betaalspecificatie, is het
contract volgens de rechter
niet rechtsgeldig.

Gevolgen voor de praktijk
Er zijn inmiddels al enkele
proefprocedures gevoerd

door belangenclubs, zoals
Consumentenclaim en Contel.
Zo veroordeelde de rechtbank
Den Haag T-Mobile onlangs tot
een terugbetaling van bijna
e 1.100,-. Dit was de tweede
keer in een korte periode dat
T-Mobile een zaak heeft verloren over abonnementen die
als misleidend worden gezien.
Bij Consumentenclaim en Contel hebben zich al duizenden
gedupeerden gemeld. Deze belangenclubs proberen een collectieve schadevergoeding af

te spreken met de providers.
Dat voorkomt dat iedereen
afzonderlijk een rechtszaak
moet aanspannen. Of het ook
in uw situatie mogelijk is, kunt
u zelf makkelijk checken op de
websites www.consumentenclaim.nl of www.contel.nl.
Kort gezegd kan iedereen
meedoen die de afgelopen jaren een telefoonabonnement
heeft afgesloten. De enige
voorwaarde is dat het moet
gaan om een abonnement met
een zogenaamde all-in-prijs
waarbij de kosten in verband
met het toestel niet apart
zijn genoemd. Dit geldt voor
vrijwel alle contracten die
vóór 2017 zijn afgesloten. Het
maakt daarbij niet uit of het
abonnement nog loopt of al is
beëindigd.

Wat kan HJS voor u
betekenen wanneer u
een dergelijk contract
heeft afgesloten?
U kunt natuurlijk ook gewoon
bij HJS langskomen, want
onze medewerkers kunnen

u hierover ook adviseren Wij
kunnen uw contract met de
telecomprovider bekijken en
juridisch beoordelen. Mocht u
een gedupeerde zijn van een
misleidend contract, kunnen
wij een brief voor u opstellen
om uw recht te halen bij uw
telecomprovider of u verder
op weg helpen om uw claim
bij een van de belangenclubs
onder te brengen.

HJS gesloten in de zomervakantie
Het Juridisch Spreekuur is
gedurende de zomervakantie
(vanaf 1 juli tot en met 31 au-

gustus) gesloten. Dat betekent
dat u pas weer vanaf september terecht kunt op een van
de spreekuurlocaties. In de
tussentijd kunt u via de social
media wel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. HJS is actief op Twitter,
Facebook en natuurlijk haar
eigen website.
Heeft u vragen over uw rechten, stel uw vraag dan via het
webformulier op onze website
(www.hva.nl/hjs, mail het
naar hjs@hva.nl of kom vanaf
september weer langs bij de
BOOT-locatie in Oost. #

Contactgegevens
BOOT-Oost/HJS:
Sumatrastraat 314, 1095 HV Amsterdam
telefoon nr.: 020-233 97 59
inloopspreekuur op dinsdag van 13:00 t/m 17:00 uur
(LET OP: ZOMERVAKANTIE VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS)
website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
algemeen telefoonnummer HJS: 06-211 588 82
(bereikbaar van ma. t/m do. van 09:00-17:00 uur)

Team OOST

Woningdelen
In Amsterdam wordt veel aan woningdelen gedaan. Woningdelen is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat
meerdere ‘huishoudens’ één zelfstandige woning huren, zoals
vier studenten die allemaal een kamer in de woning bewonen
en de gezamenlijke voorzieningen zoals keuken en sanitair
delen. Woningdelen is de laatste jaren flink in populariteit
gestegen, misschien omdat het voor velen de enige manier is
om (in een kamer) in de stad te wonen.
Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor woningdelen vereenvoudigd. Wel is het nog steeds
zo dat er altijd een vergunning
is vereist voor het delen van
een woning met meer dan
twee volwassenen, huishoudens of inwoning buiten beschouwing gelaten. Voor 2017
golden er aparte voorwaarden
voor woongroepen, maar deze
zijn nu gelijkgesteld aan de
overige woningdelers. Alleen
voor woongroepen die voor
eind 2016 aangemeld zijn bij
de gemeente gelden de voorwaarden van voor 2017 nog.

huishouding voeren of wensen te voeren. Ook gezinnen
met meerderjarige thuiswonende kinderen vallen hieronder;
• inwoning: bij inwoning of
hospitaverhuur verhuurt een
hoofdbewoner een deel van
zijn woning aan een onderhuurder. Voor inwoning geldt
een aantal regels, zo moet de
hoofdhuurder zelf exclusief
de beschikking hebben over
minimaal 50% van de woning
en bestond op voorhand niet
de wens om een woning gezamenlijk te bewonen.

Wanneer is er sprake
van een huishouden of
inwoning?

Verhuurders dienen dus een
vergunning aan te vragen bij
de gemeente als ze de woning
aan 3 of meer personen willen
verhuren. De woning moet
een gemeenschappelijke verblijfsruimte hebben van ten-

• huishouden: een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen,
die een gemeenschappelijke

minste 11 m2, van tenminste
3 m breed. Ook moet de
woning aan geluidseisen
voldoen. Voor woningen die
verhuurd worden aan 5 of
meer personen gelden aanvullende eisen.
Het is mogelijk de woning
op één contract te verhuren.
Vrijwel altijd betekent dit dat
de woning voor heel veel geld
verhuurd kan worden. Het
puntensysteem voor onzelfstandige woonruimte geldt
alleen als voor elke kamer
afzonderlijk een contract getekend is in plaats van voor de
woning als geheel, wat zelden
het geval is.

Boete
Als de verhuurder geen
vergunning aanvraagt en de
gemeente komt erachter dat
er meer dan drie volwassenen
op de woning wonen, kan de
verhuurder een boete krijgen.
Als de woning aan de eisen
voldoet kan de verhuurder redelijk eenvoudig een vergunning aanvragen, maar als dat
niet zo is heeft de verhuurder
een probleem. Sommige verhuurders proberen dan een
derde persoon zich te laten
uitschrijven bij de gemeente
om te voorkomen dat de ge-

meente achter de illegale situatie komt. Ook proberen sommige verhuurders een derde
persoon te laten vertrekken
en de huur daarna door twee
huurders te laten betalen. In
principe hoeven huurders
hier niet mee akkoord te gaan.
Verhuurders kunnen ook
proberen een derde persoon
vervangende woonruimte aan
te bieden.
Ook als de woning op zichzelf
wel aan de voorwaarden voor
woningdelen voldoet zijn
sommige verhuurders huiverig om een vergunning aan

te vragen, omdat ze vrezen
dat de woning daardoor in
waarde daalt.
Heeft u zelf een gedeeld
contract voor een woning
en daar vragen over, kom
dan naar ons spreekuur. Wij
hebben inloopspreekuur elke
maandag tussen 18.30 uur en
20.00 uur en elke woensdag
tussen 9.00 en 12.00 uur aan
de 2e Boerhaavestraat 46, en
elke maandag tussen 9.30 en
11.00 uur aan de IJburglaan
727. Ook kunt u uw vraag via
de mail voorleggen op oost@
wooninfo.nl. #

Woningnet
Van woensdag 1 augustus t/m
vrijdag 31 augustus is ons
spreekuur Woningnet gesloten. Vanaf 5 september bent
u weer van harte welkom aan
de 2e Boerhaavestraat 46. Als
u een afspraak wilt maken
voor 5 september kunt u ons
vanaf 29 augustus bellen op
020 - 523 01 50. #

