HIERNA TE LEZEN: voor VERH. zijnde VERHUURDER/STER en voor
HUURDER zijnde Huurder/ster

Levering & aanvaarding
1.1 Het gehuurde wordt bij aanvang van de huurovereenkomst aan huurder
opgeleverd en door huurder aanvaard in goede staat, zonder gebreken. De
staat/toestand waarin het gehuurde zich bij het begin van de huur bevindt,
wordt daar vastgelegd in een inspectierapport, dat door partijen wordt
ondertekend. De huurder zal het gehuurde bij het einde van de
huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat die bij aanvang van
de huur is beschreven.
1.2 Verder wordt het gehuurde opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en
gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt, onder afgifte van alle sleutels aan
verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het
gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of
gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
Verandering van de inrichting of de gedaante door huurder
2.1 Huurder zal verhuurder te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over
elke verandering van of toevoeging aan de inrichting of de gedaante die
huurder in, aan of op het gehuurde wenst te (laten) aanbrengen of te hebben.
2.2 Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van verhuurder de buitenzijde van het gehuurde, de inrichting of
de gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan
iets toe te voegen, indien de veranderingen bij het einde van de huur niet
zonder noemenswaardige kosten door huurder ongedaan kunnen worden
gemaakt en verwijderd.
2.3 Huurder is verplicht tot onderhoud en reparatie van de door hem aangebrachte
of overgenomen veranderingen en toevoegingen. In het geval huurder van een
aan hem voorafgaande huurder zaken, veranderingen of voorzieningen heeft
overgenomen, zullen deze nimmer kunnen leiden tot aansprakelijkheid van
verhuurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor
schade veroorzaakt door huurder aangebrachte veranderingen en
voorzieningen.
2.4 De niet behangen wanden en plafonds in het gehuurde mogen niet door huurder
van behang worden voorzien. Het is huurder verboden stickers op verfwerk te
plakken en vloerbedekking direct op de dekvloeren of trappen te lijmen.
Wijzigingen of voorzieningen door verhuurder
3.1 Verhuurder zal huurder gedurende de huurtijd het rustig genot van het
gehuurde verschaffen. Verhuurder zal het gehuurde in goede staat
onderhouden
en
alle
daartoe
noodzakelijke
reparaties
en
onderhoudswerkzaamheden, voor zover deze niet door de huurder uitgevoerd
dienen te worden, uitvoeren.
Onderhoud
4.1 Huurder is ingevolge de wet (artikel 7:217 juncto 240 BW), deze
huurovereenkomst of het gebruik verplicht tot het verrichten van kleine
herstellingen aan, op of in het gehuurde en verhuurder is verplicht op
verlangen van huurder de overige gebreken te verhelpen, tenzij dit
onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden
redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Partijen zullen daartoe
tijdig en op deugdelijke wijze – ieder voor zijn rekening – die voorzieningen,
vernieuwingen daaronder begrepen, treffen of doen treffen, die daarvoor
nodig zijn en waartoe de wet, enig, wettelijke voorschrijft of overeengekomen
voorwaarden hen verplicht.
4.2 Het hiervoor bepaalde laat onverlet de verplichting van ieder van partijen, die
voorzieningen voor zijn rekening te nemen, die dienen te worden getroffen als
gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van
hemzelf of van personen voor wie hij aansprakelijk is.
4.3 Indien verhuurder het nodig oordeelt aan het gehuurde of het gebouw of
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud,
herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen
verrichten of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van
de overheid of openbare nutsbedrijven, zal huurder de personen, nodig voor
het verrichten van die werkzaamheden in het gehuurde toelaten en die
werkzaamheden en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor
schadevergoeding, vermindering van de betalingsverplichting dan wel
ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen. Verhuurder zal
omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, tijdig overleg
met de huurder plegen.
4.4 Indien een der partijen nalaat onderhoud, herstel of vernieuwing te zijnen laste
uit te voeren of te doen uitvoeren – dan wel indien deze op onoordeelkundig
of slechte wijze zijn uitgevoerd – is de andere partij gerechtigd om die
werkzaamheden voor rekening en risico van de nalatige partij te (doen)
verrichten, nadat deze een schriftelijke ingebrekestelling heeft gekregen
waarin hem een redelijke termijn voor de nakoming is verleend. Indien de
voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen
gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor rekening van huurder te
verrichten of te doen verrichten.
Toegang
5.1 Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het
gehuurde na overleg met huurder op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur
te betreden voor inspectie van de staat van het gehuurde voor de in 4.1 tot en
met 4.4 genoemde werkzaamheden en voor taxaties. In noodgevallen is
verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en/of buiten genoemde tijdstippen
het gehuurde te betreden.
5.2 Bij voorgenomen verkoop of veiling van het gehuurde, en de laatste drie
maanden voor het einde van de huurovereenkomst, is huurder verplicht, na
voorafgaande mededeling door of vanwege verhuurder, gelegenheid tot
bezichtiging van het gehuurde te geven van 10.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur op werkdagen alsmede op de veilingdagen en zal hij
het gebruikelijke “te huur”of “te koop” borden of biljetten aan of bij het
gehuurde gedogen.

Schade en aansprakelijkheid
6.1 Wanneer in, op of aan het gehuurde schade is ontstaan of dreigt te ontstaan,
dient huurder de verhuurder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen.
6.2 Indien er onmiddellijke schade dreigt of ontstane schade zich dreigt uit te
breiden, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden en is huurder
verplicht om onverwijld passende maatregelen te nemen ter voorkoming en
beperking van (verdere) schade in of aan het gehuurde.
6.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en derving van huurgenot die
huurder en/of zijn huisgenoten lijdt/lijden of voor schade aan zaken
toebehorende aan huurder en/of zijn huisgenoten als gevolg van zichtbare of
onzichtbare gebreken aan het gehuurde, tenzij die schade of derving
huurgenot aan verhuurder is toe te rekenen of indien die schade is veroorzaakt
door een gebrek dat bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig was
en dat verhuurder dat toen kende of had behoren te kennen.
6.4 Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, die is ontstaan door een
hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de
huurovereenkomst.
6.5 Huurder is gehouden tot het afsluiten van – en het tot stand houden van – een
adequate boedelverzekering op gebruikelijke voorwaarden. Voor schade die
valt onder de reikwijdte en dekking van een door huurder afgesloten
verzekering dient huurder zich eerst tot zijn verzekeraar te wenden.
Bijkomende leveringen en diensten
7.1 Voor de leveringen en diensten mede betrekking hebben op andere daartoe
behorende gedeelten stelt verhuurder het naar zijn oordeel redelijkerwijs voor
rekening van huurder komende aandeel in de kosten van die leveringen en
diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te houden met de
omstandigheid dat de huurder van een of meer van deze leveringen en
diensten gebruik maakt.
7.2 Verhuurder verstrekt huurder elk jaar, uiterlijk 6 maanden na het verstrijken
van dat kalenderjaar, een rubrieksgewijs overzicht van de aan verhuurder in
rekening gebrachte kosten van de leveringen en diensten,
7.3 Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met
voorschotbetalingen, door huurder te weinig is betaald of door verhuurder te
veel is ontvangen, dient binnen een maand na verstrekking van het overzicht
te worden bijbetaald of terugbetaald.
7.4 Huurder is gebonden aan een inkrimping of uitbreiding van de door verhuurder
te verzorgen leveringen en diensten en het daarbij behorende gewijzigde
voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op leveringen en
diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen
worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een
huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen 8 weken na de
schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt
met tenminste 70 % van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen
omtrent de redelijkheid van het voorstel.
Kosten van verbruik
8.1 De kosten van verbruik van water, gas, elektriciteit en andere energie, alsmede
de kosten verbonden aan het leveren van beeld, geluid- en andere signalen,
zijn voor rekening van huurder, ook indien deze door de leverancier aan
verhuurder in rekening worden gebracht. Verhuurder verstrekt huurder elk
jaar, uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van dat kalenderjaar, een
rubrieksgewijs overzicht van de aan verhuurder in rekening gebrachte kosten
van de leveringen en diensten
Huurprijswijziging
9.1 De jaarlijkse huurprijswijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle
huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
9.2 De huurprijs kan op voorstel van verhuurder jaarlijks per 1 januari, voor het
eerst per 1 januari 2007, worden verhoogd met inachtneming van de
desbetreffende wettelijke bepalingen, geldende voor woonruimte met een niet
geliberaliseerde huurprijs.
Beëindiging door opzegging
10.1 Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden per
“aangetekende brief” per de eerste van de maand met inachtneming van een
opzegtermijn. De opzegtermijn is gelijk aan de duur van een betaalperiode,
maar is voor een opzegging door huurder niet korter dan één maand en niet
langer dan drie maanden en voor een opzegging door verhuurder niet korter
dan drie maanden.
In verzuim zijn / boetebeding
11.1 Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.
11.2 Voor elk geval dat huurder in verzuim is met de tijdige en volledige betaling
van een geldsom, is hij 1% rente per maand verschuldigd voor de
verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele
voldoening van de hoofdsom.
11.3 Indien een van partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting welke ingevolge de wet en/of huurovereenkomst op haar rust en
de andere partij daardoor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen
moet nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de
tekortschietende partij.
11.4 Ingeval het tekortschieten bestaan uit de niet tijdige betaling van een geldsom
en in verband met de incassering daarvan buitengerechtelijke kosten moeten
worden gemaakt, worden deze vastgesteld overeenkomstig de aanbevelingen
van Rapport Voorwerk II.
Huisdieren
12.1 Huisdieren, reptielen en geleedpotigen mogen zonder schriftelijke
toestemming van de verhuurder in het gehuurde niet worden gehouden.

