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Artikel 7:206 

1. De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit on
mogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de 
verhuurder zijn te vergen . 

2. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de kleine herstellingen tot het verrichten waarvan 
de huurder krachtens artikel 217 verplicht is, en ten aanzien van gebreken voor het ontstaan 
waarvan de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is. 

3. Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrich
ten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verha
len, desgewenst door deze in mindering van de huurprijs te brengen. Hiervan kan niet ten na
dele van de huurder worden afgeweken. 

Artikel 215 

1. De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te 
veranderen dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderin
gen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen 
worden ongedaan gemaakt en verwijderd. 

2. Indien het de huur van woonruimte betreft, verleent de verhuurder binnen acht weken de toe
stemming in ieder geval, indien de voorgenomen veranderingen de verhuurbaarheid van het 
gehuurde niet schaden, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde. 

3. Indien de verhuurder de toestemming niet verleent, kan de huurder vorderen dat de rechter 
hem zal machtigen tot het aanbrengen van de veranderingen. Indien de verhuurder niet tevens 
de eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van de zaak is, draagt de verhuurder ervoor zorg dat 
ook de eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter tijdig in het geding wordt geroepen. Indien op 
de zaak een hypotheek rust, bestaat deze verplichting tevens ten aanzien van de hypotheek
houder. 

4. De rechter wijst de vordering in ieder geval toe, indien de verhuurder op grond van lid 2 toe
stemming had behoren te geven. In andere gevallen wijst hij de vordering slechts toe, indien de 
veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde door de huurder 
of het woongenot verhogen en geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de verhuurder 
zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten. 

5. De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen; hij kan 
op vordering van de verhuurder de huurprijs verhogen, indien de veranderingen daartoe aan
leiding geven. 

6. Van de voorgaande leden kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken, tenzij het de 
buitenzijde van gehuurde woonruimte betreft. 

Artikel 216 

1. De huurder is tot de ontruiming bevoegd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegin
gen ongedaan te maken, mits daarbij het gehuurde in de toestand wordt gebracht, die bij het 
einde van de huur redelijkerwijs in overeenstemming met de oorspronkelijke kan worden ge
acht. 

2. De huurder is niet verplicht tot het ongedaan maken van geoorloofde veranderingen en toevoe
gingen, onverminderd de bevoegdheid van de rechter om hem op de voet van artikel 215 lid 5 
de verplichting op te leggen hiervoor vóór de ontruiming van het gehuurde zorg te dragen. 

3. De huurder kan ter zake van geoorloofde veranderingen en toevoegingen die na het einde van 
de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt, vergoeding vorderen voor zover artikel 
212 van Boek 6 dat toestaat. 

Artikel 217 

De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn 
geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het 
verhelpen van gebreken. 
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Artil<el 224 

1. De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer ter beschikking van de 
verhuurder te stellen. 

2. Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is 
de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrij 
ving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en het
geen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving is opgemaakt, 
wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben 
ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. 

Artil<el 242 

1. Behoudens bij standaardregeling bedoeld in artikel 214 van Boek 6 kan niet ten nadele van de 
huurder worden afgeweken van de artikelen 204, 206 leden 1 en 2, 207, 208 en 217, tenzij het 
gaat om herstellingen aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen of 
gebreken aan door de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen. 

2. Van de artikelen 216 lid 3, 224 lid 2 en 230 kan niet ten nadele van de huurder worden afgewe
ken. 
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