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  Stichting Bewaarde 

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE JONGERE VOOR 
DE DUUR VAN MAXIMAAL 5 (of 7) JAAR   
 
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld.  
Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwij-
kende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder 
het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model 
wordt door de ROZ uitgesloten. 
 
Versie 25 april 2017 
 
 
 
ONDERGETEKENDEN:   

 
Stichting Bewaarder Lelylaan, gevestigd te Amsterdam, 1043 CB, aan de Naritaweg 223, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 64449440, hierna te noemen 'verhuurder', 
 
EN 
 

   

 geboren:  

 beroep:  

 wonende te: 

 e-mail adres: 

 echtgenote/echtgenoot/geregistreerd partner van:  

 curator/bewindvoerder: 
 (indien van toepassing, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk), hierna te noemen 'huurder'. 

 
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

  
-  Huurder is bij aanvang van de huurovereenkomst een jongere in de zin van artikel 7:274c lid 2 BW. 

Onder een jongere wordt verstaan een persoon die de leeftijd van 18 jaren reeds heeft bereikt, maar nog 
niet de leeftijd van 28 jaren; 

- deze overeenkomst is van tijdelijke aard; 
- teneinde de doorstroming te bevorderen, zal de verhuurder de huurovereenkomst op grond van artikel 

7:274 lid 1 onder c jo. 274c BW opzeggen tegen het einde van de termijn van vijf jaren na ingangsdatum 
van deze huurovereenkomst, danwel, indien huurder en verhuurder een verlenging van deze vijf jaren 
met maximaal twee jaren overeenkomen zoals bedoeld in artikel 7:274c BW, tegen het einde van deze 
verlenging (ook als de huurder alsdan de leeftijd van 28 jaar nog niet heeft bereikt);  

- na opzegging van de huurovereenkomst zal het gehuurde wederom aan een jongere worden verhuurd;  
- huurder onderkent dat deze huurovereenkomst van tijdelijke aard is en zal bij het eindigen van deze 

huurovereenkomst geen recht hebben op vervangende woonruimte en/of een tegemoetkoming in zijn 
verhuis- en inrichtingskosten of enige andere vergoeding; 

 

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN:   

 
Het gehuurde, bestemming 
1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de zelfstandige woonruimte, omvattende 

ca. [●] m² woonruimte op de [●] etage in het gebouw [●] hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen aan de Lelylaan 
[nummer] te Amsterdam, kadastraal bekend als gemeente Sloten (N-H), sectie E, complexaanduiding 9053-A. 

De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage aangehechte en door partijen 
geparafeerde proces-verbaal van oplevering. Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage bij deze 
huurovereenkomst gevoegde en door partijen geparafeerde plattegrond/tekening. 
1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte voor een jongere in de zin van 

artikel 7:274c lid 2 BW met, indien van toepassing,  zijn/haar partner. Na beëindiging van de huurovereenkomst 
wordt het gehuurde opnieuw aan een jongere in de zin van artikel 7:274c lid 2 BW verhuurd.  
1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere 

bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2.  
1.4 Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst wel een kopie van het energielabel als bedoeld in 

het Besluit energieprestatie gebouwen en/of een kopie van de Energie-Index ten aanzien van het gehuurde 
ontvangen.  
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Voorwaarden 
2.1 Deze huurovereenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot 

verhuur en huur van woonruimte voor zover daarvan in deze huurovereenkomst niet wordt afgeweken. Van deze 
huurovereenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', 
vastgesteld op 20 maart 2017 en gedeponeerd op 12 april 2017 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en 
aldaar ingeschreven onder nummer 2017.21, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene 
bepalingen zijn partijen bekend en als bijlage aan deze huurovereenkomst gehecht. Huurder heeft hiervan een 
exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze 
huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 
 
Duur, verlenging en opzegging 
3.1 Deze huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale duur van twaalf (12) maanden, 

ingaande op [●] 
3.2 Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, mits 

huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder. Indien de 
ingangsdatum niet op een werkdag valt, zal het gehuurde op de eerstvolgende werkdag ter beschikking worden 
gesteld. 
3.3 Tijdens de in artikel 3.1 genoemde periode van twaalf (12) maanden kunnen partijen deze huurovereenkomst 

niet tussentijds door opzegging beëindigen.    
3.4 Indien de in artikel 3.1 genoemde twaalf (12) maanden verstrijken loopt de huurovereenkomst, behoudens 

opzegging, voor onbepaalde tijd door. Indien de huurder de huur niet zelf opzegt, zal de verhuurder de 
huurovereenkomst opzeggen op grond van dringend eigen gebruik (artikel 7:274 lid 1 onder c jo. 7:274c BW) 
tegen het einde van het vijfde jaar, danwel indien huurder en verhuurder een verlenging van deze vijf jaren met 
maximaal twee jaren overeenkomen zoals bedoeld in artikel 7:274c BW, tegen het einde van deze verlenging, 
waardoor de huurovereenkomst in ieder geval eindigt op [●] dan wel (na een eventuele verlenging) op [●].   
3.4 Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig artikel 18.1 van 

de algemene bepalingen. 
 
Betalingsverplichting, betaalperiode 
4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder 

uit: 
-de huurprijs; 
-de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het 
woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter 
(kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter); en 
-de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van het 
gehuurde (servicekosten). 
4.2 De vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter 
bestaat uit de feitelijke kosten op basis van de meterstanden.  
4.3 De vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van het 

gehuurde, zoals aangegeven in artikel 7 wordt vastgesteld door de verhuurder. 
Op de vergoeding als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere 
verrekening toegepast, zoals aangegeven in de artikelen 17.1 tot en met 17.15 van de algemene bepalingen. 
4.4 De huurprijs en het voorschot als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te 

voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft door middel van 
overschrijving op rekeningnummer [●] ten name van [●]. Zie ook artikel 12. 
4.5 Per betaalperiode van één maand bedraagt 

 - de huurprijs         € [●] 
 - het voorschot op de vergoeding in verband met de  

levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het  
woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in  
dat gedeelte bevindende individuele meter      € [●] 
- het voorschot op de vergoeding voor de overige zaken en  
diensten die geleverd worden in verband met de bewoning  
van het gehuurde         €[●]    

 Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen     € [●]   
 Zegge [●] euro.  
 

4.6 Met het oog op de datum van ingang van deze huurovereenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking 

op de periode van [●] tot en met [●] en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € [●]. Huurder zal dit 
bedrag voldoen vóór of  op [●].  
 
Huurprijswijziging 

 5.1 Indien het gehuurde woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs betreft, kan de huurprijs op voorstel 

van verhuurder voor het eerst per [●] en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal 
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gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een 
niet-geliberaliseerde huurprijs, bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt overeenkomstig het 
gestelde in artikel 5.2. In aanvulling op het in de vorige zin bedoelde percentage kan de huurprijs op voorstel van 
verhuurder worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die 
wijziging toegestane percentage voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, indien het gehuurde zelfstandige 
woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs betreft. Partijen verklaren het bepaalde in artikel 7:252a BW 
voor zover vereist van overeenkomstige toepassing en huurder verleent voor zover vereist toestemming voor het 
opvragen van een in artikel 7:252a lid 3 BW bedoelde verklaring.  
5.2 Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft, is 

het onder 5.1  gestelde niet van toepassing. In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst per [●] en vervolgens 
jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in artikel 16 van de algemene bepalingen. Bovenop en gelijktijdig 
met de jaarlijkse aanpassing overeenkomstig artikel 16 van de algemene bepalingen, heeft de verhuurder het 
recht om de huurprijs te verhogen met maximaal [●] %.  
 
Kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter  
6. Verhuurder zal zorgdragen voor de levering van [elektriciteit, gas en water*] voor het verbruik in het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter.  
 
Servicekosten 
7. De door verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten worden uiteengezet 
in een bij de huurovereenkomst aan te hechten bijlage.  
 
Belastingen en andere heffingen 
8.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van 

huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen: 
a. de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten;  
b. de milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing 

afvalwater;  
c.  de baatbelasting of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, 

indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd;  
d.  de overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en 

retributies.  
Deze belastingen en andere heffingen worden alleen doorbelast voor zover ze betrekking hebben op het feitelijk 
gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke 
ruimten. 
8.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij 

verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan.  
 
Beheerder 
9.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: IC Services B.V.  
9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere 

aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen.  
  
 Waarborgsom 

10.1 Huurder zal voor de ingangsdatum een waarborgsom betalen ter grootte van een bedrag van      

 € [●] (zegge: [●] euro) op de in artikel 4.4 aangegeven wijze.  
10.2 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Zie ook artikel 13.  

 
Boetebepaling 
11.1 Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn 

verplichting(en) uit hoofde van de nagenoemde bepaling(en), hij aan verhuurder een direct opeisbare boete 
verbeurt zoals hieronder vermeld: 
a. een boete van € 20,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1 

(gebruik), 9 (tuin), 13.1 en 13.2 (melden schade), 14.1 (algemene ruimten), 14.3 sub a (huisdieren), 14.4 
(overlast), 21.1 en 21.2 (waarborgsom) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 3.500,- 

onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders 
recht op (aanvullende) schadevergoeding; 

b. een boete van € 30,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 4.1 en 

4.2 (veranderingen en toevoegingen), 8 (antennes), 10 (zonwering), 14.2 en 14.3 sub b (reclame, ventilatie- 
en rookkanalen) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 7.500,-, onverminderd zijn 

gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op 
(aanvullende) schadevergoeding; 

c. een boete van € 45,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1.3 

(wijziging bestemming) van deze huurovereenkomst en van artikel 12 (toegang), 15.2 (gevaarlijke stoffen), 
19 (tijdige en correcte wederoplevering) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 10.000,-, 
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onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders 
recht op (aanvullende) schadevergoeding; 

d. een boete van € 2.000,- per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 100,- voor iedere 

kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 2 ((tijdelijke) onderhuur) van de 
algemene bepalingen, met een maximum van € 12.000,- onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan 

deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de 
verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit 
verbod; 

e. een boete van € 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 100,- voor iedere 

kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 14.3 sub c (hennep en dergelijke) van 
de algemene bepalingen, met een maximum van € 20.000,-, onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog 

aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de 
verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit 
verbod; 

11.2 Voor iedere overtreding van een verplichting uit deze huurovereenkomst en bijbehorende algemene 

bepalingen, voor zover niet reeds hiervoor in artikel 11.1 genoemd, is huurder aan verhuurder een direct 
opeisbare boete van € 10,- per kalenderdag verschuldigd, met een maximum van € 2.000,-, onverminderd zijn 

gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) 
schadevergoeding.  
 

 Bijzondere bepalingen 
12. Automatische incasso 

12.1 Huurder verleent hierbij aan verhuurder toestemming om het in 4.5 bedoelde periodiek verschuldigde 

totaalbedrag op de daarvoor in aanmerking komende vervaldatum van het bankrekeningnummer van huurder af 
te schrijven. Bij ondertekening van deze huurovereenkomst is hiertoe door de huurder een machtiging afgegeven 
en door de verhuurder geaccepteerd (bijlage [●]).  
12.2 Indien de incasso –om welke reden dan ook- niet wordt uitgevoerd, is huurder verplicht het verschuldigde 

totaalbedrag onmiddellijk aan verhuurder te voldoen door middel van storting of overschrijving van de 
verschuldigde huurprijs op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van het adres van het gehuurde.  
 

13. Waarborgsom 
13.1 In aanvulling op artikel 10 van de huurovereenkomst geldt dat het huurder is toegestaan om de 

waarborgsom via een externe partij te verzekeren.  
13.2 In aanvulling op artikel 10 van de huurovereenkomst geldt dat huurder gedurende de huurovereenkomst 

geen aanspraak heeft op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. 
 
14.  
 Maximaal twee personen op straffe van een boete 

14.1 Het complex is ontworpen, gebouwd en ingericht om bewoond te worden door young professionals en de 

woningen zijn geschikt voor maximaal twee personen. Om overbewoning en overlast voor andere huurders te 
voorkomen is het huurder expliciet uitsluitend toegestaan om het gehuurde alleen of tezamen met zijn/haar 
partner te bewonen (zonder kinderen). In geval van overtreding van het in de eerste zin bepaalde, verbeurt 
huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 25,- per kalenderdag dat de overtreding voortduurt met 
een maximum van € 7.500,- onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en 
onverminderd verhuurders recht op ontbinding van de huurovereenkomst vanwege een tekortkoming in de 
nakoming van huurders verplichtingen en op (aanvullende) schadevergoeding.  
14.2 Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient huurder aan verhuurder te melden of hij gehuwd is danwel 

een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Huurder zal de persoonsgegevens van zijn partner aan verhuurder 
opgeven. Indien huurder na het aangaan van de huurovereenkomst huwt, dan wel een geregistreerd 
partnerschap aangaat, zal hij dit terstond schriftelijk aan verhuurder melden onder opgave van de 
persoonsgegevens van de partner  
 
15. Toegang tot het gehuurde 
15.1 In aanvulling op 12.1 van de algemene bepalingen komen partijen overeen dat verhuurder, alsmede daartoe 

door verhuurder aangewezen personen, na legitimatie hunnerzijds, het gehuurde mogen betreden voor controle 
op naleving van artikel 1.2 van de huurovereenkomst (o.a. in het kader van de onderzoeksplicht in het kader van 
de Opiumwet), het uitvoeren van controles en inspecties, het uitvoeren van werkzaamheden en dergelijke.   
15.2 Wanneer huurder weigert om toegang te verlenen, verbeurt hij bij iedere geweigerde toegang aan 

verhuurder een direct opeisbare boeten van € 100,--, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming 
danwel ontbinding wegens wanprestatie alsmede schadevergoeding te vorderen.   
 
16. Handelen of nalaten huurder in strijd met wet- en regelgeving 

Ieder handelen of nalaten van huurder in strijd met geldende wet- en regelgeving, levert een toerekenbare 
tekortkoming van huurder jegens verhuurder op.  
 
17. Hoofdverblijf en inschrijving gemeentelijke registratie en gebruik e-mail adres 
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17.1 Huurder is verplicht om in het gehuurde voortdurend zelf hoofdverblijf te houden, hetgeen betekent dat 

huurder in het gehuurde minimaal 75% van het jaar verblijft, eet en slaapt, dat hij vanuit het gehuurde zijn zaken 
behartigt en zijn goederen en eigendommen beheert. Het is huurder verboden om het gehuurde te gebruiken als 
pied-à-terre en/of om het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur te geven.  
17.2 Telkens wanneer huurder zijn hoofdverblijf in het gehuurde staakt, al dan niet tijdelijk, is hij verplicht 

verhuurder daarvan vooraf schriftelijk mededeling te doen, behalve bij tijdelijk verblijf elders voor vakanties van 
normale duur.  
17.3 Indien er volgens verhuurder twijfels bestaan over de nakoming van de in 17.1 en 17.2 genoemde  

verplichtingen en/of verboden, zal verhuurder feiten en omstandigheden stellen die deze twijfel onderbouwen 
maar draagt verhuurder niet de last te bewijzen dat huurder deze verplichtingen en/of dit verbod heeft overtreden. 
Indien huurder stelt deze verplichting en/of dit verbod niet te (hebben) overtreden, zal huurder op eerste verzoek 
van verhuurder vragen over zijn wijze van bewoning beantwoorden en draagt huurder in en buiten rechte de last 
te bewijzen dat hij wel degelijk voortdurend zijn hoofdverblijf in het gehuurde houdt en dat hij het gehuurde niet 
aan derden in gebruik of onderhuur heeft gegeven.  
17.4 Huurder zal zich op het adres van het gehuurde registreren in het daartoe door de plaatselijke overheid 

bijgehouden register (de Basisregistratie personen (voorheen GBA)) en huurder kiest in het gehuurde 
onherroepelijk wettelijk domicilie. Huurder draagt er zorg voor dat zijn/haar inwonende partner zich ook op het 
adres van het gehuurde registreert in dit plaatselijke register. Huurder is verplicht om op eerste verzoek van 
verhuurder een schriftelijke opgave uit voormeld register over te leggen aan verhuurder, waaruit blijkt welke 
personen op zijn adres zijn ingeschreven.    
17.5 Huurder geeft door ondertekening van de huurovereenkomst toestemming aan verhuurder (en de eventueel 

dor verhuurder aangestelde beheerder) om de persoonsgegevens van huurder en zijn/haar partner (inclusief 
kopie paspoort met foto) in een bestand op te nemen en te verwerken.  
17.6 Huurder zal via het e-mail adres dat hij bij ondertekening van deze huurovereenkomst heeft opgegeven 

geïnformeerd worden over aan het gehuurde gerelateerde zaken, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend onderhoud, 
huurprijsverhogingen en betalingsherinneringen. De huurder verplicht zich deze berichten geregeld te 
controleren, te openen en te lezen en zonodig actie hierop te ondernemen. In geval van wijziging van zijn e-mail 
adres zal huurder per omgaande verhuurder en beheerder hieromtrent informeren en aan hen zijn nieuwe e-
mailadres verstrekken.  
17.7 De in artikel 11.1 sub d genoemde boetebepaling is van toepassing indien huurder zich niet aan 

bovenstaande houdt.  
 
18. Gemeenschappelijke ruimtes  
18.1 Tot het gehuurde behoren gemeenschappelijke ruimtes waar huurders samen gebruik van kunnen maken. 

Huurder is verplicht de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen overeenkomstig de bestemming te 
gebruiken. Het is huurder verboden om de bestemming van gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten of 
door de verhuurder beheerde openbare ruimten in de omgeving van het gehuurde te wijzigen.  
18.2 In geval verhuurder zaken in de gemeenschappelijke ruimten aantreft, dan wordt de rechthebbende geacht 

er onvoorwaardelijk afstand van te hebben gedaan. Verhuurder is zonder nadere aankondiging gerechtigd de 
door hem aangetroffen zaken te verwijderen en eventuele kosten hiervan op huurder te verhalen.  
Verhuurder is niet verplicht de door hem verwijderde goederen op te slaan, maar kan in het geval daarvan wel 
sprake is de kosten hiervan op huurder verhalen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder 
hierdoor mocht lijden. Huurder vrijwaart verhuurder voor vorderingen van derden. 
18.3 Huurder staat toe dat verhuurder beeld- en geluidsregistraties maakt van de gemeenschappelijke ruimten 

indien dat noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering van verhuurder of voor andere zwaarwichtige belangen 
van verhuurder.   
 
19. Overige geboden en verboden 
19.1 In aanvulling op de algemene bepalingen geldt dat het huurder niet is toegestaan om: 

- huisdieren te houden in het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder 
(die verhuurder om zijn moverende redenen mag weigeren); 

- dieren vanuit het gehuurde te voeren 
- harde vloerbedekking (zoals parket) aan te brengen in het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de verhuurder (die verhuurder om zijn moverende redenen mag weigeren); 
- radio, tv en/of muziekinstrumenten te doen klinken die door de buren als storend ervaren kunnen 

worden; 
- (schotel)antennes aan te brengen aan het gehuurde.  
19.2 De in artikel 11.1 sub c genoemde boetebepaling is van toepassing indien huurder zich niet aan 

bovenstaande verplichtingen houdt.  
 
20. Splitsingsreglement 
20.1 Het gebouw waar het gehuurde deel van uitmaakt is gesplitst in appartementsrechten en huurder is daarom 

verplicht om de voorschriften uit het toepasselijke splitsingsreglement in acht te nemen, dat als bijlage is 
aangehecht (het Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten zonder annex, vastgesteld door de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en opgenomen in een akte, op zestien mei tweeduizend zes voor mr. 
A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, verleden, van welke akte op zestien mei tweeduizend zes een afschrift 
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onder meer is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers 
(destijds te Amsterdam) in register Hypotheken 4, deel 19495, nummer 156).  
 
21. Ontruiming 
21.1 Huurder is verplicht om het gehuurde aan het einde van de overeengekomen huurperiode overeenkomstig 

het in artikel 19 van de algemene bepalingen bepaalde, met al de daarin vanwege huurder aanwezige personen 
en zaken, te verlaten en ontruimd ter vrije en algehele beschikking te stellen van de verhuurder onder inlevering 
van alle sleutels.  
21.2 Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder zijn nieuwe adres mededelen, zich 

uitschrijven uit de Basisregistratie personen en een eventuele aan het adres gekoppelde parkeervergunning 
opzeggen bij de gemeente. De in artikel 11.1 sub c genoemde boetebepaling is van toepassing indien huurder 
zich niet aan bovenstaande verplichtingen houdt.  
 
22 Overdracht rechten en verplichtingen 

Huurder stemt reeds bij voorbaat in met eventuele overdracht door verhuurder van diens uit deze overeenkomst 
voortvloeiende rechten en verplichtingen.  
 
 

 
 

 Aldus opgemaakt en ondertekend in        voud 
 

 plaats   datum     plaats   datum 
 
 
 
 
 

 (huurder(s))        (verhuurder) 
 
 
Bijlagen: *) 
 
   
[   ]  plattegrond/tekening van het gehuurde 
[   ]  proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering) 
[   ]   kopie van het energielabel/Energie-Index 
[   ]  algemene bepalingen 
[   ]  machtiging tot automatische incasso 
[   ]   overzicht van te verzorgen leveringen en diensten 
[   ]  het in artikel 20 bedoelde splitsingsreglement 

 
Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN 
HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE als genoemd in artikel 2. 
 
 

 handtekening huurder(s): 

 
 
 


