
U verhuurt kamers? U bent van plan om kamers te gaan verhuren? 
Dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig!

Variant 1 Hospita verhuur

U verhuurt kamers of u wilt kamers 
verhuren als hospita? 
Het gaat om  een pand met een woon-
bestemming waarin u als eigenaar  
zelf woont en waarbij maximaal 2 
kamers worden verhuurd. 

Hospitaverhuur is toegestaan. U heeft 
geen vergunning nodig.

Neem dan contact op met team 
Publiekszaken voor nadere informatie 
(0317-492400).
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NEE

Er zijn 3 varianten van verhuur van kamers. Met dit stroomschema krijgt u direct een indruk op welke variant uw situ-
atie van toepassing is en wanneer  u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Voor meer informatie en bij twijfel 
kunt u contact opnemen met Publiekszaken, 0317-492400 of per e-mail, publiekszaken@wageningen.nl. Een omgevings-
vergunning kunt u rechtstreeks aanvragen bij het omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl, en kost circa €300,-.



Variant 2 Kamerverhuur boven winkels, restaurants en horeca, of een andere niet-wonen bestemming

U verhuurt  kamers of wilt kamers 
gaan verhuren boven winkels, 
restaurants en horeca, kantoren of 
een andere niet-wonen bestemming 
Het gaat om één pand waar op de
begane grond één winkel, horeca of 
detailhandel is gevestigd en op de bo-
venliggende verdieping(en) bedrijfs-
matig kamers worden verhuurd aan 
maximaal één persoon per kamer. 

Kamergewijze verhuur is toegestaan. 
U heeft geen omgevingsvergunning 
nodig. Als u aan meer dan 5 personen 
kamers verhuurd moet u wel een “Pand 
brandveilig gebruiken” melden bij het 
omgevingsloket,   
www.omgevingsloket.nl

Neem dan contact op met team Pu-
bliekszaken voor nadere informatie
(0317 49 24 00). De kans is aannemelijk 
dat u onder variant 3A valt.
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Variant 3A Kamers verhuren in woningen, appartementen, detailhandel of kantoren (*)

Heeft uw pand een be-
stemming wonen, detail-
handel of kantoren en u 
wilt kamers verhuren? 

U moet een omgevingsvergunning aanvragen of in uw bezit 
hebben. Ook moet u een “Pand brandveilig gebruiken” melden 
als het gaat om meer dan 5 personen. Dit doet u ook via het 
Omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl

JA

(*) In bedrijfswoningen en bijgebouwen is kamergewijze verhuur niet toegestaan.

Variant 3B Tijdelijke verhuur studerend kind

Verhuurt u kamers aan of wilt u een 
woning kopen voor uw studerende 
zoon/dochter én kamers verhuren 
aan medestudenten? 
Deze situatie is alleen tijdelijk
toegestaan gedurende de duur van de 
studie van de bewoner waar mee de 
eigenaar een eerstegraads familiaire 
relatie heeft. De eigenaar verhuurt 
maximaal 3 kamers. De eigenaar is 
zelf niet woonachtig in de woning.

U moet een tijdelijke omgevingsver- 
gunning aanvragen of in uw bezit heb-
ben. Deze vraagt u aan bij het omge-
vingsloket, www.omgevingsloket.nl

Bij meer dan 3 kamers is er mogelijk 
sprake van variant 3A. Neem dan con-
tact op met team Publiekszaken voor 
nadere informatie (0317-492400).
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