HUUROVEREENKOMST

WOONRUIMTE

Model huurovereenkomst
voor tijdelijke huur en verhuur van gestoffeerde en/of
gemeubileerde woonhuizen en appartementen,
bestemd voor de NVM-leden in de
Haagse regio (model fü-06-2006)

De ondergetekenden:
Bedrijf
Adres
Postcode en woonplaats
Contactgegevens
Vertegenwoordigd

doür

Als gemachtiBd namens elgenaar, híerna te noemen

en

Naam
Voornamen
Geboorteplaats
Paspoortnummer
Contactgegevens

FeRelijke

en -datum

hierna te noemen
gebruiker
hierna te nüemen

komen

het navolgende

overesn

ObJect bestamm1ng
1,

Daze üvereenkomst
heeft betrekkíng op de gestoffeerdewoonruimte, hierna te noemen
het gehuurde, plaatseíijk bekend: Aert van der Goesstraat 13B (2' etaBe), 2582 AH
's-

Gravenhage.

Algemene

voorwaarden

Van deze overeenkomst maken deel uit de algemene voorwaarden gedeponeerd op
3aí meí
200Qter griffie van de rechtbank te Den Haag en aídaar ingeschrev4n onder nummer
44 / p(X)6,hierna te noemen de algemene voorwaarden, voor zover 4aarvan ín deze
overfünkümst
níet wordt aígeweken.
Deze algemene
voorwaarden
*ijn aan paíijen bekend.
De huurder

Paraaf verttuurder:

heeft híervan

een exemplaar

ontvangen

Paraaf

huurder:

Duur
3.'1

3.2

van de overeenkomst
Dezeovereenkomstwordteangegsanvooreentsrmijnvan:"l2maandeningaandeop:
01-08-20a17 en mitsdien eindigende
üp: 3'1-05-2018.
Huurdor

orkont

dat dczo ovoroonl'iomct

van tijdülijas

aürd Ir,. Indiün vorhuurdür

pcr;üon Ic z;l dc::o hct gchuuró na afloop van dc in ürtikol 3.1 gonüürridü

güan büwonon ün büdingt vorhuurdor
hicrblj ultdrukkolij';
in artilaül 3.1 gor:toldü tormijn diont tü zijn ontruimd.

dat hot gohuurdo

üün nütuurli)k

türmlJnwoor zolf
nü afloop

3.3

0pgrondvandeweígevingdienenzowelverhuurderalshuurderdeovsreenkomsttegenhet
einde van de artikel 3.1 geataíde termijn met inachtneming
van de voorgeschreveri
opzegtermijn
op te zeggen.

3.d

Huurdorkün,onvürmindordhütbopüaIdolnartií<ol10vandü:ülgomonovoorwaardon,do
huurovcroonkomct
tucccntijdc
op;=oggcn mt.t ingang vün {ovcrrony.koman
inachtncming
van ocn op.=ogtürmijn van tünmlnr,tü
al külcndormaünd.

3.5

4.2

Oe
-

betaalperiode

betalfögsvsrplichting
van huurder bestaat uit:
de huurpíijs
de vergoeding
voor stoffering / meubileríng
en apparatuur
de vergoedíng
voor overige leveringen en díensten genoemd

in artikel 4 lld 3

De kale huurpr'ijs bedraagt € 745,= per maand
zegge: zeven honderd
vijf en veqrtíq euro per maand

4.3
Als door of vanwege verhuurder
te verzorgen
bijkomende
leveringen
daarvoor geldende (voorschot-)
bedragen komen partijen overeen:
Stoffarlng/moubiIcring
Overige

en diensten

/ apparatuur

bijkomstige
leveringen
Gas/elektricíteít
Wateí

en de

por maand

en diensten:

Geríng onderhoud
Cv en andere
Tulnonderhoud
Abonnement
kebeítelevisíe
Stookkosten
Elektriciteit
algemene
ruimtes

.J

mot

0pzsgging
van dei overeenkomst
dient ts geschieden
per deumaardersexploot
üf per
aangetekende
brief tegen de laatste dag waarop een betaalperlode
eindigt en met
Inachtnemingvan een opzegtermijn die voor huurder geliik is aan tenmínsts I volle
kalendermaand
te rekenen vanaf het tijdstíp van de ontvangst van de opzeigglng door
verhuurder
(:.q. diens beheerder,

BetaIingsverpIichtíng,
4.i

d;atum}

van dü

€

installaties

€
€
€
€
€
€
€ 5,1

permaand

TotaaloverlgebaijkomendeleveringenendíenstenleVërlnjen
8,=wordt geacht
en €
Os overeengekomen

vergoeding

voor bijkomande

diensten

vaste vergoeding te ziin, zodat huurder noch verhuurder aenspraak kunnen maken op
verrekening
op basís van de werkeíijk gemaakte
kosten.

Paraaf verhuurder.

Paraaf

huurder:

een

4.5

Per betaalperiode van één maand bedraagt
A.
de huurprijs
B.
dü vargooding voor do maubiíoring an /of
r,tojfcring on apparatuur
C.
(het voorschot op) de vergoeding van de
overlge bljkomende leverfögan en diensten

€ 746,=

Totaal te betalen

€

per maand

750,E

4.8

Met het oog op de datum van de ingang van deze huurovereenkomst
heeít de eerste
betaalperiode betrekking op de periüde van: 01-06-2017 tot en met 30-«)6-2017 ís het over
deze periode verschuldigde bedrag € t500,a (inclusief borg)

4.7

Deeerstehuurbetalingad
€ 750,-zijndsdehuurovsrdepeïiods01-06-2ö17totenmet
30-08-2fü7
dient vermeerderd met de In artíke18 bedoelde waarborgsom c.q. onder
overlegging van de aldaar genoemde bankgarantie voor of uiterlljk op de begindatum

van de

huurovereenkomstin het bezítte zi3n van:
naam:

bankrekeningnummer:
onder vermelding van:

Aert van der Goesstraat

13B + 'factuurnummer'

De daarop volgends maandelijkse termljnen ad € 750,= dienen steeds voor of uiíedíjk op de
eerste dag van de betreffende msand in het bezit te zijn van:
naam:
bankrekeningnummer:
onder vermelding van:

Aert van der Goesstraat

13B + 'maand'

Huurprijswijzlging
De huurprijs (A) en de vergoeding voor de meubilering en / of stoffering (B) worden voor hei
eerst per "l jull 2018 en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het bepaalde in aíikel
8 van de algemene voorwaarden. De jaarlijkse
huurverhoging
zaí minimaal 3% bedragen.

Waarborgsom,

bankgarantie

of borgstelling

Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst
dient huumer aan verhuurder
waarbongsom ten bedrage van € 750,E te voldoen.

een

Beheerder
ïotdat

verhuurder

anders meedeelt,

treedt als beheerder

riuuraer zai zicn omírent eiíe met oe overeenkomst
de betX;'erderverstaan.

Paraaf verhuurder:

op: !

verbandhoudende

Paraaf huurder:

aangelegenheden

met

Bijzondere

bepalingen

Artikel
8.1

'IO van de aígemene

voorwaarden

is niet van toepassíng

.
-

Huurderdienterrekenfögmeetehoudendatdevolgendezakeniniedergevalvoor
rekenlng
van de huurder
komen Indlen deze zich voordoen:
Schade ten gavolge
van bevriezing
van leldlngen;
Verstopplngen
van het rlool;
Grondig
schoonmaken
van de wonlng
blj vertrek,

op deze overeenkomst.

-

HuisfüerenzijnzoríderschrifteIiJktoestemmingvandeeigenaarniettoegestaan,

.
-

Huurder
is verpllcht
een föboedel,
glas- en AVP verzekeríng
te hebben of af te sluiten.
De huurder
Is verpíicht,
om voor eigen kosten,
bij aanvang
van de huurovsreenkomst,
een 1everïngsovereenkomst
af te sluiten met een NLIT8-1everancier.

-

Cv onderhoud en het vegen van de schoorsteenkana1en wordt eenmaa1per Jaar
verzorgd

-

-

door de beheerder,
Huurder
stemt er hierbij mee in dat Indien na verloop
van een termijn van 3 maanden,
waarin huurder
geen huurpennmgen
heeft voldaan,
verhuurder
zonder tussenkomst
van de rechte bezït mag nernen van het gehuurde.
Huurderisermeebekenddatopgrondvande0pIumwethettelenvanhennepen/of
het expïoiteren
van een hennepkwekerij
strafbaar
is. Het is huurder
uitdrukkelljk
verboden
om in het gehuurde
en in bij het gehuurde
behorende
onroerende

aanhorïgheden hennep en/of aanverwante plantJes/producten te telen/kweken en/of
hennepkwekerijen
te (doen of laten) exploiteren
en/of om hennep of aanverwante
producten
dlt verbod,

op te slaan,

in welke

omvang

of mate

dan ook.

Huumer

erkent

Huurder
erkent en aanvaart
dat hlj, indíen hlj of personen
die al dan nlet
toestemming
van het gehuurde
gebruik
maken in strijd met voornoemd
dermate
ernstig tekortschïet
in de nakoming
van de huurovereenkomsí
ingebrekestelling,
onmiddeí)ijke
beëlndlging
van de huurovereenkomst
Indatgeval:

om

en aanvaart
met zijn
verbod
handelt,
dat dit, zonder
rechfüaardígt.

' is huurder ve@llcht om het gehuurde met al de zíJnen en het zí]ne en al díegena dïe
ziJnentwege van het gehuurde gebrulk maken op eerste verzoek van verhuurder te
ontruímen
en het gehuume
ín overeengekomen,
lege en bezemschone
verhuurder
op te leveren;
' is verhuurder
bevoegd
om direct, zonder
ingebrekestelling,
in rechte
de huurovereenkomst
te vorderen;

staat

aan

ontbindlng

van

" is huurder aarísprakellJk voor aíle schade die verhuurder daardoor líjdt;
" vrljwaad
ontstaan
8.2

huurder
verhuurder
voor
als gevolg van overtredíng

De aanwezige

stoffering

vorderingen
en/of aanspraken
van derden,
van voormeld
bedoeld verbod.

en apparatuur

in de wonlng

behoort

niet tot het gehuurde.

,

Bij

slíJtage hiervan is de eigenaar niet verplícht deze te vervangen. De huurder kan hier
gebruík

van maken

zowel

vemijderen.

De huurpríjs
(A) en de vergoeding
voor de meubllering
en / of stoffering
(B) worden
voor het eerst per "I juli 2018 en vervo1gens
jaarlijks
aangepast
overeenkomstíg
het
bepaalde
in artikel 8 van de algemene
voonvaarden
of gewijzígd
met een percentage
dat maxirnaa1 gelijk is aan het op de ingangsdatum
van die wljzlging
wettelijk
toegestane
percentage
voor woonrulmte
met een niet-ge €iberaliseerde
huurprijs.
Het
gestelde
Is ter beoordellng
van de verhuurder
en de jaarlijkse
huurverhogíng
zal in
led r geval mírt!rnaal
S% bedragen,

Paraar

verhuurdsr:

Paraaf

huurder;

Aldus opgemaakt

en in 2 - voud ondertekend,

verhuurder

Afzonderlijke
voorwaarden

Handtekening

huurder

handiekening van huurder voor ontvangsí van een exemplaar
als bedoeld in artíkel 2 ven de huurüvereenkomst:

huurder:

pBraafwrhuurder;

Paraaf huurder:

van de algemene

