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HUUROVEREENKOMST OPSLAGRUIMTE UNIT-NUMMER ……….
DRIELSE VELDWEG 13, 5334 NW  VELDDRIEL



Tussen de ondergetekenden,
De heer J.A. van den Bergh en mevrouw E.B.M. Hoebergen
wonende te Drielse Veldweg 13, 5334 NW  Velddriel

hierna genoemd de verhuurder,

en

Naam & adres: ……………………………………………………………………...........................................


hierna genoemd de huurder,
wordt het volgende overeengekomen:


Artikel 1
De huurprijs bedraagt Euro 330,- (zegge: driehonderd dertig Euro) per maand en is vooruit te betalen op de 1e van elke maand op bankrekeningnummer NL67 RABO 0153 4111 39 van de huurder.
Indien huurder desondanks niet betaalt, is de verhuurder gerechtigd de totale huursom te verhogen met een rente van 1,5% per maand. Tevens mag de verhuurder in geval van wanbetaling deze huuroverkomst per direct beëindigen en is de verhuurder gerechtigd om huurder toegang te ontzeggen tot de opslagruimte. De huurprijs is verbonden aan de prijsindex van de consumptieprijzen en zal aangepast worden naar evenredigheid volgens de formule:

Aangepaste huur = aanvangshuur x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

De aanpassing van de huurprijs gebeurt bij verlenging van deze huurovereenkomst. De verhuurder zal de huurder hiervan telkens op de hoogte stellen.

Artikel 2
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden, welke periode begint te lopen vanaf de datum van ondertekening. De opzegtermijn is (minimaal) een kalendermaand, telkens per de eerste van een kalendermaand.

Wanneer de huurder na het verstrijken van een periode van 6 maanden nog steeds de opslagruimte/unit betrekt met toestemming van de verhuurder, zal deze overeenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd

Indien na opzegging huurder nalatig blijkt om de gestalde materialen/zaken te verwijderen, zal deze overeenkomst worden geachte onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, ook voor wat betreft de duur. De verhuurder heeft dan wel het recht om die maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van de desbetreffende gestalde materialen/zaken, een en ander op kosten van de huurder, onverminderd de verschuldigde huursom

Indien op laste van een gemeentelijke waarschuwing of verordening de verhuuractiviteiten door verhuurder moeten worden gestaakt, wordt deze overeenkomst per direct beëindigd. Verrekening van de huurtermijnen en borg zal dan plaatsvinden.

Artikel 3
De belastingen op het gehuurde goed zullen door de verhuurder worden gedragen en betaald. Water-, elektriciteit- en brandstofverbruik, evenals de huur en de herstellingen van de meters, zijn ten laste van de huurder. De kosten hiervan zullen per kwartaal achteraf aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 4
De opslagruimte/unit zal alleen mogen worden gebruikt voor de opslag van droge, niet milieubelastende materialen/zaken. Alle kosten die voortvloeien vanuit de opslag van materialen/zaken, van welke aard dan ook, blijven onbeperkt voor rekening van de huurder, zelfs al is het huurcontract beëindigd. Groothandel, verkoop aan particulieren,  productie, onderhoudswerkzaamheden of teelt zijn niet toegestaan. 

Artikel 5
De huurder is gehouden het gehuurde goed in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen. Zo dient de huurder er onder andere voor te zorgen dat de vloer niet beschadigd wordt door olie- of benzinevlekken en dat hij bij het in- en uitrijden de muren niet beschadigt. Hij moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren, ook die welke door slijtage noodzakelijk zijn geworden. De overige herstellingen zullen door de verhuurder op zijn kosten worden uitgevoerd zodra ze nodig blijken; de huurder zal hem van de nodige werken onmiddellijk moeten verwittigen en de uitvoering ervan toelaten zonder aanspraak te maken op vermindering van de huur, zelfs indien de werken meer dan veertig dagen duren.

Artikel 6
Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen of te verbouwen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder. Kleine werken van louter inwendige schikking vallen niet onder dit verbod. Elke verandering, verbouwing zonder uitzondering, uitgevoerd met of zonder de toestemming van de verhuurder of krachtens gerechtelijke machtiging, wordt van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder, behoudens schriftelijke overeenkomst in elk afzonderlijk geval.

Artikel 7
Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn verboden. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming.

Artikel 8
Ten einde de stipte nakoming van deze overeenkomst te waarborgen, zal de huurder in handen van de verhuurder een som storten van Euro 660,- (zegge zeshonderd zestig Euro) op bankrekening NL67 RABO 0153 4111 39 die aan de huurder zal worden terugbetaald nadat bij het einde van de huur zal vastgesteld zijn, dat hij het gehuurde heeft verlaten in de aanvankelijke staat van onderhoud en er geen sprake is van achterstallige betaling(en).

Artikel 9
De huurder zal het nodige doen om de nodige verzekeringen met betrekking tot de inhoud van de gehuurde opslagruimte/unit af te sluiten, zodat hij gedurende de hele looptijd verzekerd is tegen de huurderrisico’s en brand.

Artikel 10
Zowel huurder als verhuurder zijn verplicht zicht jegens wettelijke aansprakelijkheid uit schaden te verzekeren. Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade uit, inclusief door of in verband met;

·	zelfwerkzaamheid door of namens de huurder verricht, al dan niet met toestemming van de verhuurder (zie hiervoor artikel 6);
·	roken in de opslagruimte/unit;
·	laswerkzaamheden;
·	de aanwezigheid van gasflessen of andere brandbare vloeistoffen;
·	niet losgemaakte klemmen van accu’s;
·	lekkende olie, koelvloeistof, benzine en alle andere vloeistoffen uit de gestalde zaken;

Bovengenoemde punten zijn derhalve niet toegestaan of mogen niet aanwezig zijn in de unit.


Artikel 11
De huurder heeft dagelijks zonder geluidsoverlast, toegang tot de opslagruimte van 6.00 uur tot 23.00 uur. Verhuurder heeft te allen tijde het recht deze tijden te wijzigen.

Artikel 12
Huurder heeft te allen tijde, binnen de genoemde tijdstippen van Artikel 11, onbeperkte toegang tot de opslagruimte/unit. Huurder en verhuurder hebben beide een sleutel van de opslagruimte /unit.
Verhuurder zal ervoor zorgdragen dat de sleutel goed wordt bewaard, doch is nimmer aansprakelijk indien door derden (zoals bijvoorbeeld inbraak) hiervan misbruik wordt gemaakt. 

Artikel 13
De huurder stelt een kopie van een, op zijn naam, geldig identiteitsbewijs aan de verhuurder ter beschikking.

Artikel 14
Indien één van de artikelen uit deze huurovereenkomst door de huurder niet worden nageleefd dan kan verhuurder deze huurovereenkomst per direct beëindigen.


Aldus opgemaakt in twee exemplaren op …………- …………. -  20 …… te Velddriel

Iedere partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.




Handtekening(en) huurder		Handtekening(en) verhuurder






		J.A. van den Bergh & E.B.M. Hoebergen

