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ondergetekenderí

l,

hierna te noemen 'verhucirde!,

en

tíerna te noemen 'huurder',
ingeschreven in het handelsregister
omzetbeIastingnummer:............

ZLIN

onder nummer:

OVEREENGEKOMEN

paraaf hu4rder

paraaf

verhuurder

Kernqeqevens

huur@vereenkomst

Object/gehuurde

3, Hal 2, 1032 KW Amsterdam

: Metaalbewerkerweq

Verhuurder
Huurder
: 5 jaar

Huurtermijn
Huuríngangsdatum
huurbetling

Eerste

1 januari

2ü13

1 april 2013
5 jaar

verlenging
0pzegtermíjn

BÏW

over

jaai-

: € 24.C10ö,-per

Huurprijs
huurprijs

: ja
maand te vermeerderen

rnet BTW

,)
(f.tk 1k(2-Át

Setvicekosten

: € 3C)0,-per

Betaaltermijn

: qer maand

Markthuurprijsherziening

: ja, zle artlkel

Indexering

(CPI) reeks
: 3a,jaarlijks op basisvan de consumentenprijsíndex

bij voorultbetaling
8

alle huishoudens

(2006=100)
huur en servlcekosten

: ten bedrage van 3 maanden
omzetbelastiriq

Bankgarantie

vermeerderd

Si
Beheerder
Bijzonder

i/

bepalingen

: zie artikel

%

9.1 t/m 9.6

2
paraaí huumer

paraaf verhuurder

met de

Het gehuurde, bestemming
1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte, hierna 'het gehuurde'
genoemd, gelegen
Metaalbewerketweg
3, 1032 KW te Arnsterdam
kadastraal bekend gemeente Ari"isterdam K K, onder nummer 6548,
Welke bedrijfsruimte nader is aangegeven OI) de als bijagen bij deze overeenkornst gevoegde en daarvan
deeluitínakende door partijen geparareerde tekenirig eíi een door partiien geparafeerd proces-verbaal van opleverlng,
waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen
niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven,
eventueel aangevuld met foto's.
1.2 Het gehuume zal door of vanwege huurder íntsluítend viorden besten'id om te women gebruikt als bedrijfsniimte
ten behoeve van ïnterieurbouwbedrijf.
1.3 Het is huumer niet toegestaan zonder voorafgaande schríftelijke toestemmíng van verhuurder ecn andere
bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2.
1.4 De hoogst toeíaatbare belastlng van de vloeren van het gehuurde bedraagt vooía de begane grond zoveel
meer

dan bouwkundig

als niet

toegestan.

Voonuaarden

2.1 Van deze overeenkomst maken deel uít de 'ALGEMENEBEPALINGENHUUROVEREENKOMSÏKAí'JTOORRUÏM'ÏE'en
andere bedrijfsruimte in de zln van artikel 7:230A BW', gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 1l
juli 2003 eri aldaar ingeschreven onder riummer 72/2ÖC)3,hiema te noemen 'algemene bepalingeri'. De inhoud van deze
algemene bepa!ingen ís partijen bekend. Huurder en verhuurder hebben een exemplaar van de algernene bepalíngen
ontvangen.

2,2 De algemene bepallngen waamaar in 2.1 viomt vervvezeri,zijr vari toepa«lng behoudens voor zover daarvan iíi
deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgcwcken of tocpassing daarvari ten aanzíen van het gehuurde íiieL niogelijk is.

Duur,

verlenging

en opzegging

3.1 Deze overeenkon'ist ís aangegaan voor de duur van 5 (vijf) jaar, ingaaride op 1 januari
31 december
2017.

2013 en lopende tot en

met

3.2 Na het verstrijken van de ín 3.1 genoemde perïode wordt deze overeenkomst voortgezet
r een aansíuitende
periode vaíi 5 (vijf) jaar, dm'ialve tot eíi ínet 31 dea.mber 2022,
Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluítende perioden van telkens 5 jaar.
3,3 Beëindiging van deze overeerikomst vindt plaats door opzegging tegen het eínde van een huurperiode met
füachtrieming van een termijn van tenminste 12 (twaalf) maanden.
3.4 0pzegging dierit te geschieden bij deurwaamersexploot of per aangetekend schrijven.

j

paraar huurcler

paraaf verhuurder

huurptijsaanpassing,
omzetbelasting,
Huurpr2js,
van het gehuurde bedraaqt
4.I C)e aanvangshuupríjs
euro.
Zegge: vierentwintigduizend

betaalperiode

betaIingsverpllchting,
€ 24.fü)(»,-

op jaarbasis

over de huurprijs in rekening brengt.
wel omzetbeíasting
4.2 Partijen komen overeen dat veföuurder
is huurder naast de huurprijs
overeengekomen
belaste verhuur wordt
Indíen géén met omzetbeíasting
het nadeel dat verhuurder
van
compensatíe
ter
verschuldigd,
aan verhuurder
vergoedlng
afzonderlljke

een
c.q. diens

expíoitatiekosten van
rechtsopvolger(s) lijdt dan wül zal liJden, omdat de omzetbelastlng op de Investerlngen cn
verhuumer

niet (meer)

4.3 Indien

partijen

aftrekbaar

zijn. Het gestelde

een met omzetbelastirig

belaste

in 19.1 t/m 19.9 algemene

veríiuur

zijn overeengekomeri

bepalingen

is dan niet van toepassing.
en verhuurder

maken huurder

VB 99/571, af te zien
gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr.
-

voor
optieverzoek
van het indienen van een gezamenlijk
ten
mede
huurovereenkomst
de
van
door ondertekeriing
het gehuurde blijvend gebrulkt of blijvend íaat gebrulken
op de voet vari artíkel
recht op aftrek van omzetbelasting
4,4

Het boekjaar

4,5 De huurprijs

van huurder
wordt jaarlijks

loopt van 1 januari
per 1 januari

belaste verhuur. Huurder verklaart
een met omzetbelasting
dat hij
van verhuurder,
behoeve van de rechtsopvolger(s)
volledig
of
nagenoeg
volledig
een
voor doeleinden waarvoor
bestaat.
1968
de
omzetbelasting
op
Wet
15 van de

(ot en met 31 december,

voor het eerst met ingang van I januari

2014

aangepast

overeenkomstk) 9.1. t/m 9.4 algemene bepalingen.
is voor door of variwegc vertïuurder te verzorgen bijkomende leveringen en
De vergoedirig die huumer versóu!digd
artikel 16 algemene bepalingen. Op deze vergoedírig wordt een systeem van
diensten wordt bepaald overeenkomstig
met latere verrekening toegepast, zoals daar is aarigegeven.
voorschotbetalingen
4.6

De betaIingsverpIichting

4.7.1

van huurder

bestaat

uit:

-

de huurpriJs;

-

omzetbelasting;
de over de huurprijs verschu!digde
de door of VanWege verhuurder
voor
vergoeding
op
de
het voorschot

-

diensten;
de over de leveringen

en diensten

verschu!dlgde

te verzorgen

bijkomende

leverlngen

en

omzetbelasting.

iridien het gehuurde niet langer met
meer over de huurprijs vsschuldigd
is geen omzetbelasting
Als dat het geval is, komen de
overeengekomen.
waren
wel
dat
partijen
mag worden verhuurd, terwij
omzetbelasting
en wordt de in 19.3.a sub
de
plaats
in
omzetbelasting
de
voor
vergoedingen
bedoelde
in 19.3.a algemene bepalingen
op 21'/o van de actueíe huurprijs.
bij voorbaat vastgesteld
I bedoelde vergoedlng
4.7.2

Huurder

van 1 (één)

kalendermaahd

4.8.

Per betaalperiode

-

deluiirprijs

-

de over de huu@n)s verschuldigde omzetbelastirig

-

bedraügt

blj aanvarig

het voorscí"iot op de vergoeding voor door of vanwege verhuurder
leveringen en diensten
bíjkomende
omzetbelasting
de over de leverlngen en dlensten verschuldigde

pBraaf huurder

€

420,00

€

3Dü OD

verzorgde

€

totaal
zegge: tweeduizend

van de huurovereenkomst:
2.000,00
€

zevenhonderd

drieëntachtig

euro.

paraaf verhuurder

2.783,00

4.9 Met het OOgöp de dattllï'l Van ingang Van de
huuj, Ileeft (k" eerSte bet231ing Van huurder VOOr de
SetviCekosten
betrekking op de poöocle van I januari 2013 tot
en met 31 januari 2013 en ís het over deze eerste
períocíe
verschuldklde bmrag € 363,-.
Dit bedrag is inclusief omzetbelasting, ook wat (le
omzetbelasting over de IluLirpn)S betraeft,doch alleen
alS huurder
omzetbelasting over de huurpríjs verscliuídigd is.

Huumerzaldít bedragperautomatische
overboekinq voldocn vrxSroToo uiterliik 1 ianuari
2013 en vervoklens de 1"
dag van elke maand op hankrekeningnummer
. Vanaf I april 2013 is het
verschuldígde
bedrag € 2.783,-.
4,10 De ult höfde Vaíl deZe huurovenee.nkomstdOOr
huurder aan VerhLlLlrderte verriChten peri(XIlieke
betalingen alS
weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling
verschuldlgd in euro's en moeten vóór of op de eerste
dag Vari
de periode waamp de betallngen t»etrekkiíig hebben
volledig zljn voldaan.
4.1ï Tenzíj anders vermeld, luiden alle bedragen
Iri deze huurovereenkomst en de daaívaíi deel uitmakeride
bepalingen excluslef omzetbelasting.
algemene

Leverlngen

en diensten

5. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende
leverírigen en diensten komen partijen overeen:
Verhuumer zal, door míddel van tussennneters, het
verbruik van gas, water en elektra doorberekenen

aan huurder.

Bankgarange

6. Hetín I (1 algemene
bepa0ngen
5e'dC)ë1de
bedragVan debankgarantie
WOmtbij deZ( füSSënpartijen
vastgeste!d
€ 8.349
zcgge: a

ízend driehohderd

negenenveertig

euro

Iriafwijkíng hetbepa0e
iní2 Algemene
Bepalingen
maghuurder
aanverhuurder
een waa '
inplaasvane=ï bankgarantie
voldpen. Over deze viaarborgsom
wordt geen rente vergoed.
Beheerder
'm-

7.1 Totdatverhuurder
andep4neaedeeItJ,íïeedtalsbeheemer
op

telefoonnummer

7,2 Tenzij sórlftelijk anders overeengekomen, dlent
huurder zich voor wat betreft de inhoud en allc verdere
aangelegenhden betreífende deze huvrovereenkomst
met de beheerder te verstaan.
Bijzondere bepalingen
8. Markthuurprijsherzíeríng

8.2 Deze aanpassing kan voor het eerst pläatsvinden
met íngarig van 5 jaar na huuríngangsdatum
sts
na een periode van tenminste 5 jaar í'ia de laatste
huurprljsherzíening aan de markt.

en vervolgens

8.3 Indien een part5 varideze bevoegdheid gebrulk
wll mrik@nstelt hij de afü!erepartij daarvan, door
mlddel Vrln een
aangetekend schrijven met bericht Van ontvangst,
in kennís e+iierli)kzes maandfö voor de dafüm
waarom de herziene
huurprijs moetingaan. Wanneer partijen blnnen
twee maaridföm@ptvang5(-vÓn de kennisgevíng
níet tot
overeeristemming over de huurpri3sherz1eningaan
de markt zijn gekomïn, womt de huurprljs vastgesteld
door drie

paraaf huurderl

paraaf verhuurder

rekening te houden met al
bij de huurprijsvaststeIIing
deskundigen. De deskundigen dienen de opdracht te krijgen oín
van het
omstandigheden
de
met
en
is
overeengekomen
gehuurde
het
hetgeen tussen partijen met betrekking tot
gehuurde,
het
eri de voorzieningen in en om
geval, zoals de ligging, grootte, indeling en kwaliteit van het gehuurde
huurprljzeri van vergelij<bare
vastgestelde
de
rechter
door
of
overeengekomen
alsmede met de onderling
bedrijfsrulmten.
binneri veertien dagen nadat een partij het
Van de drle deskuridigen wordt door elk der partijeri één aangewezen
binnen acíit dagen na dagtekening van de
zal
deskundige
verzoek daartoe van de andere paitij heeft bereikt. Een
aanvaamt.
opdracht kenbaar moeten maken oí híj deze
binnenacht dagen nadat z5 beiden hun
De derde deskundige wordt door deze Lieide deskíindigean aangewezen
is beslissend bi) gebreke van overeenstemmlng
aanwi)zing hebben aanvaard, Het oordeel van de derde deskundige
der partljen met de aanwljzlng van een deskundige
tussen de deskundigen over de vast te stellen huurprijs. Blijft een
tot overeeristemmíng over de aanwijzing van
nlet
in gebreke of kunneri de door paíljen aangewezen deskundlgen
de Kamer van Koophandel en Fabríeken vaíi
vari
voorzltter
de
aan
partij
derde komen, dan kari de meest gerede
«n
óe deskundige(n) wageri, Eeri partij draagt de
het rayon waaronder het gehuuíade is gelegen de benoeming van
van de derde deskundige worden door partijen
kosten van de óoor of voor liem aaiïgewezen deskundige. De kosten
hun rapport uit te brengen bínnen zes weken nadat
elk voor de helft gedragerí. De deskundigeri kríjgen de opdracht
hun benoeming vaststaat.

vervolgens

telkenjare,

onder toepassing van de fomiule

zoals aangegeven

ii'i

artikel 9 van de algemene bepalingen.

de laatst
wordt íiiet hérïïen indien de herzieningzocileíden tot een lagerehuurprijsdan
t%Xehuurprijs

geldende

bepalingen
Aanvullende
is bepaald terzake van wiizigingen, veranderingen
9.1 AI hetgeen in deze overeenkomst en de algemene bepalingen
gehuurde bevinden geldt ook voor wijzigingen,
en toevoeglngen aan/van het gehuurde en zaken die zlch In het
heeft overgeíiomeíi re.spedievelijk door zijn
voorganger
zijn
van
huurder
die
veranderingen, toevoegingen en zaken
voorganger

zijn doorgevoem.

9,2 Energielabel (EPA-label)
gehuurde gcen Energieföbel (EPA-label) heeft.
Het is huurder bekend en huurder gaat hiermee akkoord, dat het
verkrijgt huurder de sleutel van het gehuurde,
9.3 0nder verwljzing naar aííkel 6.6 van de Algemene Bepallngen,
zijn getekend.
is betaald en de huurcontraden
termíjn
eerste
de
onfüangen,
ÍS
verhuurder
nadat de banl<garantie door
zijn alle risico's met betrekking tot de verkrijging
9.4 0nder verwijzing naar artikel 6.7.1 van de Algemene Bepalingen
huurder.
van huurder benodígde vergunníngen voor rekening en risico van
van de voor de bedrijísuifüoering
9,5 Huurder staat er jegens verhuurder ultdrukkelijk voor in dat:
zal p)aatsvinden en dat er geeí'i
- in het gehuurde geen handel ín verdovende middeleri en/of drugs
op recept van een arts mogen
alleen
die
of
stoffen
Opiumi,vet,
de
van
2
in
artikel
middelen, als bedoeld
verwerkt, aígeleverd, verstrekt of
worden afgeven, zullen worden gebruikt, bereid, bewerkt, verkocht,
van het woord.
zin
vervaardigd dan wel aanwezíg zijn, dit alles genomen in de ruímste
niet zou zijn aangegaan en komt blj
overeenkomst
Huurder is ermee bekend dat zonder dit beding de onderhavige
te
dc huurovereenkomst
geeft
recht
het
verhuurder
beding,
dit
deze overeen dat eeri handeleri in strljd met
bankgarantie zal het bedrag van de
Bij
een
bankgarantle.
c.q.
waarborgsom
de
van
beëíndigden zonder terugbetaling
bankgarantie door verhuurder bij de bank opgenomen worden.

paraaf hui iföúr

paraaf verhuurder

De vertïuurder is te allen tijde bevoegd om een toegangscontrole
te eisen, Binnen 24 uur na het doen van het verzoek
heeft de verhuurder de mogelijkheid om zíchzelf toegang tot
het gehuurde te verschaffen.
9.6 Vedíciuiader verleent huurder een huurvrije peíiode van 3
maanden te weten van 1 januari ,X)13 tot en met
31 maart 2013. Gedurende deze periode is hiiurder wel de seívicekosten
verschuldigd.

Aídus opgernaakt en oridertekend

iri drk.voud te Amsterdam,

d.d.

Bijlageí'i:
- proces-verbaal van opleveririí,i;
- uittreksel KvK;
- legitirnatie;
- algemene bepalir+gen.

Afzonderlijke

handtekening(en)
Van huurder(s) voor de ontvangst van een eígen exemplaar van
de 'ALGEMENE
BEPALÏNGEN HUUROVEREENKOMST KAí'ffOORRUÏMÏE en aridere
bedrilfsruimte In de zin van artikel 7:230a BW" 211S
genoemd fö 2.1.
Handtekening

paraaf t" " a"lüp-

huurder(s):

paraaf verhuurder

