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Algemene Huurvoorwaarden voor bergingen

Artikel 1

onderdeelvan de 1.1 Deze Algemene Huutvoorwaardenmaken deeluit
overeenkomst van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

zijn verklaard.

1.2 Wijzigingen van dehuurovereenkomst of de Alge-
mene Huurvoorwaarden kunnenslechts schriftelijk
worden overeengekomen.

Terbeschlkkingstelling en aanvaarding

Artikel 2

Goede staat 2.1 De verhuurder zal op de daartoeovereengekomen
datumhet gehuurde in goede staat van onderhoud en
zonder zichtbare gebreken aan huurder ter beschik-
king stellen.

opnamestaat 2.2 Voor of bij de aanvang van de huur zullen huurderen
verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren en
in een opnamestaat vastleggen:
- de staat vanhet gehuurde;
- de termijnwaarbinnen geconstateerde gebreken,

beschadigingenof andere tekortkomingendoor
verhuurder zullen worden verholpen.

2.3 Zowel de huurder als de verhuurder ontvangen een
door beidenondertekend exemplaar van de opname-
staat.

Artikel 3

Aanvaarding 3.1 Huurder verklaarthet gehuurde te aanvaardenover-
eenkomstig de in artikel 2 bedoeldeopnamestaat.
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Huurprijs en bijkomende kosten

Artikel 4I

Huurprijs 4.1 De huurprijswordt jaarlijksverhoogd met het in
artike13 van de Humwet genoemde percentage.

Bijkomende kosten 4.2 Het bedragdathuurderverschuldigd is als voorschot
op de kostenvan bijkomende leveringen en diensten
kan door verhuurder op grond van redelijke calculatie
worden gewijzigd.

4.3 Verhuurder verstrekt aan huurderjaarlijkseen gespe-
cificeerd overzicht van de in het vorige lid bedoelde
kosten.Verschillen tussen de gemaakte kosten en de
doorhuurder betaaldevoorschotten zullen worden
verrekend.

Verplichtingen verhuurder

Artikel 5

Rustig genot 5.1 Verhuurder zal huurdergedurende de huurtijdhet
rustig genot van het gehuurde verschafen. Verhuur-
der is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het
huurgenot door derden.

onderhoud 5.2 Verhuurder zal het gehuurde in goede staat houden
en alle daartoe noodzakelijke reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden,voor zover dezeniet op grond
van de Algemene Huurvoorwaarden door huurder
moeten worden verricht, uitvoeren.

Emstige gebreken 5.3 Verhuurder zal alle gebreken die het gebruik van het
gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren ophef-
fen, ook al kendehij dezeniet bij de aanvang van de
huur.

Gevolgschade 5.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die
huurder lijdt ten gevolge van een gebrek als bedoeld
in het vorige lid, dan wel van stagnaties in de tot het
gehuurde behorende installaties, tenzijde verhuurder
terzake grove schuld of ernstige nalatigheid kan
worden verweten.

Nutsbedrfjven 5.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor het in gebreke
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blijvenvan deNutsbedrijven,bij die leveringen
waarbij verhuurder als tussenpersoonfungeert,
behoudensin geval verhuurder in zijn taak als tussen
persoon tekortis geschoten.

Verplichtingen huurder

Artikel 6

Betaling 6.1 Huurderzal de verschuldigde huurprijsen bijkomen-
de vergoedingen voor de eerste van iederemaand
voldoen.

6.2 Huurder zal zich bij het voldoen aan zijn betalings-
verplichting niet beroepenop verrekening tenzijde
rechter hem daartoeheeftgemachtigd.

Artikel 7

sestemming 7.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurderen
overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming
gebruiken.

Gebruik 7.2 Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtÿd zelf
gebruiken.

Overlast 7.3 Huurder zal ervoorzorgdragen dat aan omwonenden
geen overlast wordt veroorvankt.

Onderverhuur 7.4 Huurderdientverhuurder schriftelijk te verzoeken
om toestemmingtot het onderverhuren of in gebruik
geven van het gehuurde aan derden.

7.5 Het is huurderniet toegestaanontplofbare, ontbrand-
bare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stof-
fen in de bergingop te slaan.

Artikel 8

onderhouden reparaties 8.1 Geringe en dagelijkse onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden komenvoor rekening van huurder;
hierondervallen:
- het schoonhouden van de berging;
- het gebruikelijke onderhoud van en kleinerepa-

raties aan hang-en sluitwerk, schakelaars,
contactdozen, deurbel en dergelijke;

- het onderhoud van de waterkranen en het treffen
van voorzieningen aan waterleidingen bij sterk
vriezend weer;
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- alle overige onderhouds- en reparatiewerkanam-
hedendievolgens plaatselijk gebruik voor reke-
ning van huurder zijn.

8.2 Huurderzal de in het eerste lid bedoeldewerkzaam-
heden,indienen voorzover niet is overeengekomen
datzij tegenvergoeding door verhuurder zullen
worden verricht, vakkundig uitvoeren en de regels en
aanwijzingen ter zake van daartoebevoegde instan-
ties in acht nemen.

Artikel 9

Schade aan het gehuurde 9.1 Huurder is aansprakelijk voor schade die aan het
gehuurde is ontstaan dooreen hemtoe te rekenen
tekortschietenin de nakoming van een verplichting
uit de huurovereenkomst. Alle schade behalve brand-
schade wordt vermoed daardoorte zijn ontstaan.

Artikel 10

controle 10.1 Huurder zal verhuurder op zijn verzoek in de gele-
genheid stellen het gehuurde op technische en andere
gebreken te controleren. Onder verhuurder wordt
mede verstaan doorof namensverhuurder aangewe-
zen personen.

Gedoogplicht dringende 10.2 Huurder zal alle noodzakelijke onderhouds- en repa-
reparaties retiewerkzaamheden aan het gehuurde die niet tot na

het einde van de huurkunnenworden uitgesteld
gedogen, ook indiendit betrekking heeft op aangren-
zende eenheden.

10.3 Huurder zal personen die door verhuurder zijn belast
met het afleggen van controlebezoeken of het uitvoe-
ren van werkzaamheden na legitimatie hunnerzijdsin
het gehuurde toelaten.

10.4 Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zullen
deze bezoeken resp. wekzaamber1en slechts plaats-
vinden op werkdagen tijdenskantoorurenen van
tevoren worden aangekondigd.

10.5 Huarder heeft tijdensde uitvoering van werkzaam-
hedengeen recht op vermindering van de huurprijs,
tenzij de werkzaamheden langerdan veertig dagen
duren.

Artikel 11
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Verandering gehuurde 11.1 Verhuurder zal gedurende de huurtijdniet zonder
door verhuurder voorafgaande schriftelijke toestemmingvan huurder

de gedaante en/of inrichting van het gehuurde
veranderen.

11.2 Onder veranderingen als bedoeldin dit artikel
worden verstaan veranderingen en/of aanpassingen
diede gebruiksmogelijkheden van het gehuurde
wezenlijk beïnvloedenen/of geriefsverbeteringen.
Veranderingen van het gehuurde uitsluitend
bestaande uit een andere materiaalkeuze bij het
uitvoeren van onderhouds- en vervangingswerk-
zaamheden worden niet aangemerkt als veranderin-
gen in de zin van dit artikel.

11.3 Huurder zal in ieder geval in redelijkheid zijn
toestemmingaan de verandering niet kunnen
onthouden indien:
- een aanzienlijke meerderheid van de huurders

binnen het complex of een gedeelte van dat
complex met de voorgestelde verandering heeft
ingestemd, en

- de voorgestelde verandering uitsluitend com-
plexgewijs of per betreffend gedeelte kan worden
aangebracht, en

- verhuurder tijdig huurderen (zo deze er is) de
vertegenwoordiging van de huurdersheeftge'>
formeerd over de voorgenomen verandering en
met huurder en devertegenwoordiging van de
huurdersdaarover heeft overlegd, en

- het belang van verhuurder bij het realiseren van
deverandering zodanig is dat Inmrder in rede-
lijkheid, de belangen van beide partijen in aan-

' 3 merking genomen, zijn toestemming aan de
voorgenomen verandering niet kan onthouden.

Onder het belang van de verhuurder als bedoeld in de
vorige zin wordt ook begrepen het door verhuurder
kunnenverkrijgen van geldelijke steun van de over-
heid ten behoeve van de voorgenomen verandering.

Huurverhoging 11.4 Huurder verklaart zich tevensakkoord met een even-
tuelehuurverhoging als gevolg van die verandering,
voor zover die huurverhoging redelijk en in overeen-
stemming is met de daarvoorgeldende wettelijke
bepalingen.
De huurverhoginggaat in op de eerste dagvan de
maand volgend op die waarin de verandering is
gerealiseerd.
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Huurderszelfwerkzaamheid

Artikel 12

Toestemming 12.1 Voorhet aanbrengen van veranderingen aan het
gehuurde dient de huurder de verhuurder schriftelijk
om toestemmingte verzoeken. Onder het aanbrengen
van veranderingen wordt in dit artikel onder meer
verstaan:
- aan-, bij- of verbouwen;
- wegbreken;
- het treffenvan isolatievoorzieningen;
- het aanbrengen van verf aan de buitenzijdevan

het gehuurde;
- het aanbrengen van buitenzonweringen;
- het plaatsen van schotel- en andere buitenanten-

nes, zendmasten e.d.;
- het aan/in/op of tegenhet gehuurde aanbrengen

van platen, letters, schilderwerk en drukwerk
voor commerciële doeleinden;

- het aanbrengen van duiventillen.

12.2 De verhuurder zal de in het vorige lid bedoelde
toestemming slechts weigeren, indien de voorge-
nomen verandering:
- de belangen van de verhuurder, waaronder

begrepen de door verhuurder te behartigen
belangenvan de toekomstige huurdersschaadt;

- in strijd is met enig wettelijk voorschrift
waaronder begrepen ieder voorschrift van een ter
zake bevoegdeinstantieof instelling;

- onrechtmatig isjegensderden.

12.3 Verhuurder zal zijn beslissing en ingeval geen
toestemmingwordt verleend onder opgaaf van
redenen aan huurder mededelen.

Voorwaarden 12.4 Verhuurder kan aan een te verlenen toestemming
voorwaarden verbinden met betrekking tot de toe te
passen constructie en materialen, de wijze van uit-
voeren, onderhoud, verzekeringen, belastingenen
retributies, aansprakelijkheden, de oplevering bij het
einde van de huur enz.
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Ongedaanmaking T2.5 Huurderis niet verplicht veranderingen diehij met
toestemmingvan verhuurder heeft aangebracht bij
het einde van de huurongedaan te maken, tenzij die
ongedaanmaking door deverhuurder bij hetverlenen
van zijn toestemmingnadrukkelijk is bedongen.
Veranderingen die zonder toestemming zijn aange-
bracht zullen doorhuurderop eerste aanzegging van
verhuurder ongedaan worden gemaakt.

Vergoeding 12.6 Huurder brengt veranderingen aan het gehuurde
geheel voor eigen rekening en risico aan. Verhuurder
is ter zake geen andere vergoeding of bijdragever-
schuldigd dan waartoe hij zich bij of na het verlenen
van de toestemmingals bedoeld in het eerste lid
nadrukkelijk heeft verbonden.

Onderhoud 12.7 Huurder is verplicht tot onderhoud en reparatie van
de door hem aangebrachte veranderingen, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.

Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 13

Opzegging 13.1 Zowel huurderals verhuurder kan de huurovereen-
komst door opzegging beëindigen tegen de eerste van
demaand. i

Opzeggingsterrnijn 13.2 De in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt
zowel voor huurder als voor verhuurder één maand.

Bepaalde tijd 13.3 Voor zover en indien tussenpartijen een overeen-
komstvoor bepaaldetijd geldt, dan kan de huurover-
eenkomst niet eerder dan tegenhet einde van de
overeengekomen periode worden opgezegd.

13.4 Huurder en verhuurder kunnen te allen tijde de huur-
overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen
op een door hen daartoe te bepalen datum.
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Oplevering

Artikel 14

Goede staat 14.1 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst
het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan
verhuurder teruggeven.

Huurdersonderhoud 14.2 Het gehuurde wordt geacht in goede staat te verkeren
indien,uitgaande van de in artike12 bedoelde
opnamestaat, blijkt dat:
- huurder zijn reparatie- en onderhoudsverplich-

tingenals bedoeld in artikel 8 is nagekomen;
Schade - huurder alle schade aan het gehuurde waarvoor

hij op grond van artikel 9 aansprakelijk is heeft
hersteld;

veranderingen - veranderingen als bedoeld in artikel 12 ongedaan
zijn gemaakt, indien en voor zover verhuurder
met inachtneming van het in het vijfde lid van
dat artikel bepaaldeongerinanmaking heeft
geëist;

- door huurderaangebrachte voorzieningen die
niet ongedaan behoeven te worden gemaakt, in
goede staat van onderhoud verkeren.

Afgifte sleutels 14.3 Huurder zal de sleutel van de toegangsdeur(en)op de
dagwaarop hij het gehuurde ontruimt aan verhuurder
afgeven. Indien dezedagvalt op een zaterdag, zon-
dag of feestdag dan zullen de sleutels op de eerst
volgende werkdag voor 12.00 uur 's-middag worden
ingeleverd. )

14.4 Verhuurder heefthet recht alle roerende zaken die
zich na de ontruiming nog in het gehuurde bevinden
op kosten van huurderte verwijderen, tenzijhem
schriftelijk bekend is dat die zaken doorde opvol-
gende huurderzijn overgenomen.
Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor zaken die huurderten behoevevan de opvol-
gende huurderheeftachtergelaten.
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Inspectie

Artikel 15
Gezamenlijke inspecde 15.1 Voor het einde van de huurovereenkomstzullen

huurderen verhuurder gezamenlijk het gehuurde
inspecterenen in een rapportvastleggen welke voor
rekening van huurderkomendeherstelwerkzaam-
hedennoodzakelijk zijn om het gehuurde in goede
staat te brengen.

Kostenopgave Verhuurder verstrekt aan huurder een opgave van de
geschatte kosten van herstel.

15.2 Zowel huurder als verhuurder ontvangt een door
beiden ondertekend exemplaar van het inspectie-
rapport.

Herstel door huurder 15.3 Verhuurderzal huurderin de gelegenheid stellen om
nedelijketermijn binneneen doorverhuurder te bepalenredelijke

termijnde in het inspectierapportgenoemde werk-
zaamheden uit te voeren.

Herstel door verhuurder 15.4 Indien huurder het gehuurde niet binnen de gestelde
termijnin goede staat heeft gebracht is verhuurder
zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de in het
inspectierapport genoemde herstelwerkzaamheden uit
te voeren en de daatmee gemoeide kosten aan
huurder in rekening te brengen.

Inspraak en overleg

Artikel 'I6

16.1 Verhuurder zal plannen betreffende groot onderhoud,
verbetering van het gehuurde of wijziging van bij-
komende leveringenen dienstentijdigen zo volledig
mogelijk aan huurdervoorleggen en in goed overleg
met hem verder ontwikkelen.

Aldus vastgesteld: Den Haag,23 maart 2000.
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