
ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTENLOCATIE 
LAND & ZEEZICHT BV KAMPERLAND 

 
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van 
toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. 
 
Omvang gehuurde 
1. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in het 
gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor 
zover die in de bij deze huurovereenkomst als bijlage toe 
te voegen schriftelijk document niet zijn uitgezonderd. 
 
Staat 
2. Het gehuurde is/wordt bij aanvang van de huur 
opgeleverd en door huurder aanvaard in de staat waarin 
het zich dan bevindt. Het gehuurde wordt geacht te zijn 
opgeleverd en aanvaard in de staat die huurder mag 
verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort 
waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. 
 
Gebrek 
3. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het 
gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere 
niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan 
huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij 
het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten. 
 
Gebruik 
4.1 Huurder zal het gehuurde –gedurende de gehele duur 
van de overeenkomst- daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en 
zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de 
huurovereenkomst aangegeven bestemming. Huurder zal 
hierbij bestaande beperkte rechten, kwalitatieve 
verplichtingen en de van overheidswege en vanwege de 
nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen (waaronder 
eisen ten aanzien van het bedrijf van huurder, ten aanzien 
van het gebruik van het gehuurde, alsmede ten aanzien 
van alles wat in of aan het gehuurde aanwezig is) in acht 
nemen. Onder nutsbedrijven wordt in deze 
huurovereenkomst tevens verstaan soortgelijke bedrijven 
die zich bezig houden met de levering, het transport en de 
meting van het gebruik van energie, water e.d. 
4.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de 
wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de 
gebruiken omtrent de huur en verhuur, de voorschriften 
van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars. 
Huurder mag ten aanzien van werkzaamheden, die 
betrekking hebben op beveiliging en brandpreventie, 
slechts bedrijven inschakelen waarmee verhuurder tevoren 
heeft ingestemd.  Als in het kader van door of vanwege 
verhuurder te verzorgen leveringen en diensten is 
overeengekomen dat de hierboven weergegeven 
werkzaamheden in opdracht van verhuurder geschieden, 
mag huurder die werkzaamheden niet zelf  (laten) 
uitvoeren. Huurder zal zich te allen tijde houden aan de 
gebruiksvoorschriften die door deze bedrijven worden 
afgegeven.  Eveneens zal huurder de mondelinge en 
schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens 
verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk 
gebruik van het gehuurde en van de binnen –en 
buitenruimten, installaties en voorzieningen van het 
gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 
Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot 
aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, 
parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties 
respectievelijk het gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt. 
4.3 Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder 
of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen 
dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 
4.4 Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van 
de algemene voorzieningen en diensten welke in het 
belang van het goed functioneren van het gebouw of 

complex, waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking 
zijn of zullen zijn. 
4.5 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde 
weigeren indien huurder op het moment dat deze het 
gehuurde in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft 
geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de 
huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van 
huurder. 
 
(Overheids)voorschriften en vergunningen 
5.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de 
vereiste ontheffingen en/of vergunningen waarvoor het 
gehuurde wordt gebruikt. De daaraan verbonden kosten 
zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking 
daarvan zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging 
van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere 
actie tegen verhuurder. 
5.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder 
zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de 
bestemming die huurder aan het gehuurde wil geven. 
Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond 
van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties 
bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later 
tijdstip in, op, of aan het gehuurde wijzigingen of 
voorzieningen nodig zijn in verband met de bescherming 
die huurder aan het gehuurde wil geven of heeft gegeven, 
dient huurder die wijzigingen of voorzieningen op zijn 
kosten uit te voeren, zulks na voorafgaande toestemming 
van verhuurder. 
5.3 Indien aan, in op het gehuurde in verband met het 
daarin uitgeoefende evenement verband met de daaraan 
gegeven of te geven wijzigingen of voorzieningen 
noodzakelijk zijn, is huurder ervoor aansprakelijk dat bij de 
uitvoering van de werkzaamheden voldaan wordt aan ter 
zake door de overheid of andere daartoe bevoegde 
instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder is ervoor 
aansprakelijk dat blijvend aan de vereisten van/in de 
afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. 
Verhuurder vrijwaart huurder derhalve niet tegen 
(overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen 
van maatregelen. Huurder vrijwaart verhuurder ter zake 
tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen 
overheidsinstanties. Verhuurder vrijwaart huurder niet 
tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of het 
treffen van maatregelen. 
5.4 Verhuurder draagt er zorg voor dat huurder in het bezit 
wordt gesteld van voorschriften omtrent het gebruik. 
 
Verbodsbepalingen en voorschriften van orde 
6.1 Het is huurder niet toegestaan: 
a) in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde 
milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder 
stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare; 
b) vloeren van het gehuurde en van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt hoger te 
belasten dan bouwtechnische toelaatbaar; 
d) vloeren met gemotoriseerde voertuigen anders dan 
reguliere personenauto te berijden, met inbegrip van  
vrachtwagens, aanhangers, tractoren, heftrucks, 
hoogwerkers, en vergelijkbare zware voertuigen; 
d) het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik 
bodem –of andere milieuverontreiniging optreedt, schade 
aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het 
gehuurde kan worden geschaad, waaronder mede wordt 
verstaan het gebruiken van transportmiddelen waardoor 
vloeren of wanden kunnen worden beschadigd; 
6.2 Huurder zal verhuurder te allen tijde tijdig tevoren 
schriftelijk informeren over elke verandering of toevoeging 
die huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te 
brengen of te hebben, zoals naamsaanduidingen, 
reclames, borden aankondigingen, publicaties, opstallen, 
getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, 
automaten, verlichting, vlaggenmasten, het ondoorzichtig 
maken van ruiten e.d. 



6.3 Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede 
verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren 
en wanden.  
6.4 Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van huurder nodig voor het geheel of 
gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van 
het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen en 
toevoegingen die bij het einde van de huur zonder kosten 
kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. 
6.5 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, 
verleent verhuurder geen toestemming veranderingen en 
toevoegingen die huurder wenst aan te brengen, indien 
deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het 
gehuurde en niet zonder kosten ongedaan kunnen worden 
gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen 
niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het 
gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt 
verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de 
zijde van de verhuurder zich daartegen verzetten.  
6.6 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door 
huurder gewenste veranderingen of toevoegingen 
voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de 
uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. Huurder is 
gehouden tot de naleving van voorschriften van daartoe 
bevoegde instanties met betrekking tot door huurder 
aangebrachte veranderingen of toevoegingen.  
6.7 Door huurder al dan niet met toestemming van 
verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen 
maken geen deel uit van het gehuurde. 
6.8 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn 
overeengekomen, moeten door of namens huurder 
aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het 
einde van de huur door huurder ongedaan zijn gemaakt. 
6.9 Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit 
ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of 
namens huurder aangebrachte veranderingen of 
toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan 
zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 
6.10 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verhuurder niet toegestaan de dienst –en 
installatieruimten, daken, goten en de niet voor algemeen 
gebruik bestemde plaatsen van het gehuurde of van het 
gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, 
te betreden of te laten betreden of vervoermiddelen te 
stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen. 
6.11 
Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze 
waarop laden en lossen plaatsvindt zal huurder zich 
gedragen naar de voorschriften van de overheid en andere 
bevoegde instanties, alsook naar de mondelinge en 
schriftelijke aanwijzingen van verhuurder. 
6.12  
Met betrekking tot de in 6.2 en 6.3 genoemde en bedoelde 
veranderingen,  toevoegingen e.d. is verhuurder op geen 
enkele wijze aansprakelijk. 
6.13  
Huurder zal brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en 
nooddeuren in het gehuurde te allen tijde vrijhouden. 
6.14 Indien door huurder aangebrachte zaken in verband 
met onderhouds –of reparatiewerkzaamheden aan het 
gehuurde c.q. het gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, 
zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het 
opnieuw aanbrengen voor rekening en risico van huurder 
komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen 
van de betreffende zaken toestemming heeft verleend. 
6.15 Het is aan huurder of andere gebruiker uitdrukkelijk 
niet  toegestaan vuurwerk in of rondom het gehuurde af te 
steken. Bij overtreding van dit verbod verbeurt huurder aan 
verhuurder, zonder vooraf ingebrekestelling, een direct 
opeisbare boete van € 500,-. Het vorenstaande laat 
onverlet het recht van verhuurder op volledige 
schadevergoeding. 
 
 

Verzoeken/toestemming 
7.1 Indien verhuurder of huurder na ondertekening van 
deze huuroverkomst een afwijking en/of aanvulling van 
enige bepaling van deze huurovereenkomst verlangt, dient 
verhuurder of huurder zijn verzoek voor deze afwijking 
en/of aanvulling schriftelijk in te dienen. 
7.2 Indien en voor zover in enige bepalingen van deze 
huurovereenkomst de toestemming van verhuurder of 
huurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn 
verleend indien deze schriftelijk is verstrekt. 
7.3 Een door verhuurder of huurder gegeven toestemming 
is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende 
gevallen. Verhuurder of huurder is gerechtigd om aan zijn 
toestemming voorwaarden te verbinden. 
 
Boetebepaling 
8.  Indien huurder zich niet houdt aan de in de 
huurovereenkomst en de in deze algemene bepalingen 
opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan 
verhuurder, voor zover geen specifieke boete is 
overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 500,- 
per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. Het 
vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op 
volledige schadevergoeding, voor zover de geleden 
schade de verbeurde boete overtreft. 
 
Onderhuur 
9.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming 
van verhuurder is het huurder niet toegestaan het 
gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, 
onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten 
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te 
brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon. 
9.2 Ingeval huurder handelt in strijd met bovenstaande 
bepaling, verbeurt huurder aan verhuurder per 
kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct 
opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment 
voor huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd 
het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding 
van de huurovereenkomst, alsmede schadevergoeding te 
vorderen. 
 
Einde huurovereenkomst of gebruik 
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal 
huurder het gehuurde bij het einde van de 
huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het 
gehuurde, aan verhuurder opleveren in de staat die bij 
aanvang van de huur is aangetroffen, behoudens normale 
slijtage en veroudering. 
10.2 Bij discussie over de staat van het gehuurde bij 
aanvang van de huur, wordt huurder verondersteld het 
gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben 
ontvangen. 
10.3 Verder wordt het gehuurde opgeleverd geheel 
ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten. Huurder is 
verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het 
gehuurde zijn aangebracht of door hem van de 
voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op 
eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is 
verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet 
verwijderde zaken kunnen op kosten van huurde worden 
verwijderd. Het gestelde in 6.7 en 6.8  is van toepassing. 
10.4 Indien huurder het gebruik van het gehuurde ontijdig 
heeft beëindigd, verhuurder gerechtigd, zich op kosten van 
huurder toegang tot het verhuurde te verschaffen en zich 
in het bezit daarvan te stellen, zonder dat huurder enig 
recht op schadevergoeding heeft. 
10.5 Alle zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft 
gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het 
daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door 
verhuurde, naar verhuurders inzicht, zonder enige 
aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder 
worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze 
zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van 
huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te 
eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst 



daarvan te behouden. 
10.6 Tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk 
anders is overeengekomen, is huurder in geen geval 
gerechtigd om zaken na beëindiging van de 
huurovereenkomst in het gehuurde achter te laten.  
 
Schade en aansprakelijkheid 
11.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter 
voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde 
zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand lekkage, 
storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in –en 
uitstroming van gassen of vloeistoffen. Huurder moet 
verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich 
dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in 11.6 
voordoet of dreigt voor te doen. 
11.2 Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het 
bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 
11.3 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle 
schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder 
bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde 
heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor 
huurder aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of 
dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 
11.4 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die 
verhuurder worden opgelegd door gedragingen of 
nalatigheden van huurder. 
11.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij 
het aangaan van de huurovereenkomst. 
11.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade 
toegebracht aan de persoon of goederen van huurder en 
huurder heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen 
recht op verrekening of opschorting van enige 
betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de 
huurovereenkomst in geval van vermindering van 
huurgenot ten gevolge van gebreken, waaronder die ten 
gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het 
gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde 
deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de 
bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders, 
stagnatie in de voorziening van gas, water elektriciteit, 
warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de 
installaties en apparatuur, in – en uitstroming van gassen 
of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de 
leveringen en diensten. Eveneens is verhuurder niet 
aansprakelijk voor schade aan de personen of goederen 
van derden die in het gehuurde aanwezig zijn en huurder 
vrijwaart verhuurder voor aanspraken van die derden ter 
zake. 
11.7 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van door of namens hem aangebrachte veranderingen 
en toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor 
aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door 
huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen. 
11.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade 
van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten 
van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik 
van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor 
gebreken die zijn ontstaan doordat huurders zijn 
onderhoudsplicht niet is nagekomen.  
11.9 Het gestelde 11.6 en 11.8 ten aanzien van de 
bedrijfsschade geldt niet bij schade als gevolg van grove 
schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien 
van de staat van het gehuurde of van de bedrijfsschade 
indien de schade het gevolg is van een gebrek aan het 
gehuurde dat verhuurder bij het aangaan van de 
huurovereenkomst kende of had behoren te kennen, tenzij 
het gaat om gebreken waarvan huurder op de hoogte was 
of had kunnen zijn, welk gebrek alsdan tussen partijen niet 
als een gebrek kan worden beschouwd. 
 
Gebruik, herstel en vernieuwingen 
12.1 Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of 
vanwege huurder aangebrachte veranderingen en 
toevoegingen zijn voor rekening van huurder. 

12.2 Bij door verhuurder uit te voeren onderhouds- herstel-
, of vernieuwingswerkzaamheden zal verhuurder tevoren 
met huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel 
mogelijk met diens belangen rekening kan worden 
gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van 
huurder buiten normale werktijden plaats, dan komen de 
extra kosten daarvan voor rekening van huurder. 
12.3 Huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig 
gebruik van de technische installaties in het gehuurde. 
12.4 Huurder zal verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis 
stellen van gebreken aan het gehuurde. Huurder geeft 
verhuurder in dat bericht een redelijke termijn, behoudens 
in geval van calamiteiten. 
 
Aanpassingen door of vanwege verhuurder 
13.1 Het is verhuurder toegestaan om op, aan of in het 
gehuurde of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt 
of aan belendingen werkzaamheden van extra 
voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig 
zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de 
overheid  of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde 
instanties.  
13.2 Het gestelde in artikel 7:220 lid 1, 2 en 3 Burgerlijk 
Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en 
onderhoudswerkzaamheden van het gehuurde of van het 
gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt 
leveren voor huurder geen gebreken op. Huurder zal 
onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het 
gehuurde of van gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt, gedogen en verhuurder daartoe in 
de gelegenheid stellen, zonder recht te hebben op 
vermindering van de huurprijs, vermindering van een 
andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke 
ontbinding van de huurovereenkomst  en/of 
schadevergoeding. 
13.3 Ten aanzien van die gedeelten van het gehuurde 
waartoe huurder geen exclusief gebruiksrecht heeft, zoals 
algemene ruimten, trappen, gangen, toegangen en of 
andere onroerende aanhorigheden is het verhuurder 
toegestaan de gedaante en de inrichting daarvan aan te 
passen en deze gedeelten van het gehuurde te 
verplaatsen of te laten vervallen. 
 
Toegang huurder 
14.1 Indien verhuurder wenst over te gaan tot het 
verrichten van werkzaamheden in, op of aan het gehuurde 
is huurder verplicht verhuurder of degene die zich ter zake 
bij huurder zal vervoegen, toegang te verlenen en tot de 
noodzakelijke geachte werkzaamheden in staat te stellen. 
14.2 Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelden zijn 
verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen 
gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten 
vermelde tijdstipopen het gehuurde te betreden. 
 
Kosten van leveringen en diensten 
15.1 Voor rekening van huurder  zij de kosten van levering, 
transport, de meting en het verbruik van water en energie 
ten behoeve van het gehuurde, waaronder begrepen de 
kosten van het aangaan van de betreffende 
overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele 
andere kosten en boetes die door de nutsbedrijven in 
rekening worden gebracht.  
15.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat door of 
vanwege verhuurder bijeenkomsten leveringen en 
diensten worden verzorgd, stelt verhuurder de daarvoor 
door huurder verschuldigde vergoeding vast op basis van 
de kosten die met de leveringen en diensten en de 
daaraan verbonden administratieve werkzaamheden zijn 
gemoeid.  Voor zover het gehuurde deel uitmaakt van een 
gebouw of complex en de leveringen en diensten mede 
betrekking hebben op andere daartoe behorende 
gedeelten, stelt verhuurder het redelijkerwijs voor rekening 
van huurder komende aandeel in de kosten van die 
leveringen en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen 
rekening te houden met de omstandigheid dat huurder van 
een of meer van deze leveringen en diensten geen gebruik 



maakt. Als een of meer gedeelten van het gebouw of 
complex niet in gebruik zijn, draagt verhuurder er bij de 
bepaling van huurders aandeel zorg voor dat dit niet hoger 
wordt dan wanneer het gebouw of complex volledig in 
gebruik zou zijn. 
15.3 Verhuurder heeft het recht de leveringen en diensten, 
na overleg met huurder, naar soort en omvang te wijzigen  
of te laten vervallen. 
15.4 Verhuurder is, behoudens in geval van ernstige 
nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige 
schade die het gevolg is van het niet functioneren dan wel 
de niet behoorlijke leverantie van de hiervoor bedoelde 
voorzieningen en diensten. Evenmin zal huurder in 
dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op 
huurprijsvermindering en/of verrekening met enige 
betalingsverplichting. 
 
Kosten verzuim 
16.1 In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een 
ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet 
uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om 
deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot 
ontruiming te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor 
gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met 
uitzondering van de ingevolge een definitieve rechtelijke 
beslissing door verhuurder te betalen proceskosten – aan 
verhuurder te voldoen. De gemaakte kosten worden 
tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat 
niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door 
gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd. 
16.2  Huurder is in verzuim door het enkele verloop van 
een bepaalde termijn. 
 
Betalingen 
17.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder 
krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal 
uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel 
– zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met 
een vordering welke huurder op verhuurder heeft of meent 
te hebben – geschieden door storting dan wel 
overschrijving op een door verhuurder op te geven 
rekening. Het staat verhuurder vrij door middel van 
schriftelijke opgave aan huurder wijzigingen aan te 
brengen in de plaats of wijze van betaling. Verhuurder is 
gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit 
de huurovereenkomst een door hem van huurder 
ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de 
betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval 
is het gestelde in artikel 6:50 Burgerlijk Wetboek niet van 
toepassing.  
17.2 Telkens indien een uit hoofde van de 
huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet 
prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan 
verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de 
vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 
5% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij 
elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een 
minimum van 150,- per maand.  
 
Hoofdelijkheid 
18.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-) personen 
zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds 
hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder 
aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst 
voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of 
kwijtschelding door verhuurder aan één der huurders of 
een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder. 
18.2 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook 
wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, 
hoofdelijk. 
 
Niet tijdige beschikbaarheid 
19.1 Bij het niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de 
overeengekomen ingangsdatum van de huur, doordat het 
gehuurde niet tijdig gereed is gekomen, de vorige 
gebruiker het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of 

verhuurder de door hem te verzorgen vergunningen van 
overheidswege nog niet heeft verkregen wegens 
bijkomende leveringen en diensten verschuldigd en 
schuiven ook zijn overige verplichtingen en de 
overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op.  
19.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit de 
vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem 
ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden 
verweten. 
19.3 Huurder kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te 
late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of 
grove schuld van verhuurder en een dusdanige vertraging 
tot gevolg heeft, dat van huurder in redelijkheid niet 
verlangd kan worden dat de huurovereenkomst 
ongewijzigd in stand blijft. 
 
Overmacht 
20.1 Indien partijen door een niet toerekenbare 
tekortkoming (overmacht) niet aan hun verplichtingen 
jegens elkaar kunnen voldoen, wordt de nakoming van die 
verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
overmachtstoestand. 
20.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen duurt, 
hebben beide partijen het recht de overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover 
de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. 
20.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 
partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor de 
nakoming van verplichtingen jegens de andere partij 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hieronder wordt 
onder andere verstaan: stakingen en uitsluitingen, 
(natuur)rampen, ernstige ziekte en dood. 
20.4  Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een 
(dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
21. indien huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt 
huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door 
ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en 
aan de beheerder om de persoonsgegevens van huurder 
in een bestand op te nemen / te verwerken. 
 
Intellectueel eigendom 
22.1 De naam ‘Land & Zeezicht’ is intellectueel eigendom 
van verhuurder. Gebruik van deze naam in een andere 
context en/of accommodatie geschiedt slechts in overleg 
met en na goedkeuring van verhuurder. 
22.2 Verhuurder draagt zorg voor de door haar gemaakte 
afspraken met auteursrechtenorganisaties. 
 
Domicilie 
23 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle 
mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met 
de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres 
van de huurder. 
 
Klachten 
24 Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In 
dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. 
In dergelijke gevallen zal huurder de klacht of wens zo 
spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. 
 
Beheerder 
25 Indien door verhuurder een beheerder is of wordt 
aangesteld, zal huurder zich omtrent alle met de 
huurovereenkomst verband houdende aangelegenheden 
met de beheerder verstaan. 
 
Slotbepalingen 
26.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van 
toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. 
26.2 indien een deel van de huurovereenkomst of van 
deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan 
laat dit de geldigheid van het overige deel van de 
huurovereenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. 



In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk 
Wetboek, als overeengekomen, hetgeen partijen 
overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of 
vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 
 
Rechtskeuze 
27 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands 
Recht van toepassing. 


