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HUUROVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

Ondergetekenden:
1. Gemeente Haaren, Monseigneur Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren, te dezer zake
rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Y.C.M.G. de Boer,
hierna te noemen "verhuurder";
en
2. Harmonie Kunst Adelt te Helvoirt, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer mr. W.M.M. van Hattum, voorzitter, hierna te noemen "huurder";
zijn overeengekomen:
Artikel 1
Het gehuurde, bestemming
1
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een gedeelte van
de oude Dr. Landmanschool, hierna aangeduid als "het gehuurde". Het betreft de oude
gymzaal en bijbehorende bestuurskamer, keuken, bar, opslaghok, hal, toiletten en
opslagkasten, tezamen genaamd 'De Notenkraker', in totaal groot ca. 200 vierkante
meter. Het gehuurde (lees: de 'De Notenkraker') is nader aangegeven op de als Bijlage
1 bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deel uitmakende door partijen
geparafeerde tekening.
2. Deze huurovereenkomst vervangt de eerdere huurovereenkomst van 20 juni 1979
tussen de voormalig gemeente Helvoirt en Harmonie Kunst Adelt.
3. Huurder heeft recht op het gebruik van meubilair en overige aanwezige inventaris
(waaronder airco, luchtverversingsinstallatie en entresols) in het gehuurde, zoals dat al
jaren in gebruik is en in eigendom van Huurder is.
4. Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden
gebruikt als les-, oefen-, opslag-, concert- en ontvangstruimte ten behoeve van de
leden van Huurder en ten behoeve van het houden van de halfjaarlijkse kledingmarkt en
het ontvangen van bevriende muziekgezelschappen voor muziekbeoefening.
5. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in lid 3
van dit artikel.
Artikel 2
Duur, verlenging en opzegging
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op 28 oktober 2020.
2. Beëindiging van deze overeenkomst door huurder vindt plaats door opzegging met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging door huurder dient bij
deurwaardersexploot of per aangetekende brief te geschieden.
3. Verhuurder is niet gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen. Indien Verhuurder
deze overeenkomst wenst te beëindigen, dient zij met Huurder in overleg te treden
over een eventuele beëindiging van deze overeenkomst met wederzijds goedvinden
waarbij door Verhuurder aan Huurder een andere passende locatie wordt aangeboden
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die Huurder conveniërend dient te zijn en voorts tegen Huurder conveniërende
huurvoorwaarden ofwel een gelijkwaardig alternatief ook qua kosten voor Huurder.
4. Met ingang van 1 juni 2021 geldt dat, indien verhuurder het gehuurde in de toekomst
wenst te verkopen, zij dit eerst te koop zal aanbieden aan huurder. Verhuurder zal
daartoe een schriftelijk uitgewerkt aanbod aan huurder doen toekomen met daarin de
essentialia (prijs, leveringsdatum) en de nadere voorwaarden van een eventuele
verkoop aan huurder. Huurder heeft vervolgens vier weken de tijd om het aanbod van
verhuurder te aanvaarden (lees: het aanbod van verhuurder heeft een
gestanddoeningstermijn van vier weken). Indien huurder het aanbod van verhuurder
aanvaardt, komt tussen verhuurder en huurder een koopovereenkomst tot stand op
basis van het door verhuurder gedane aanbod. Als huurder het aanbod van
verhuurder niet, of niet tijdig, aanvaardt is verhuurder vrij het gehuurde aan een
derde te koop aan te bieden. Voor zover verhuurder daarbij gunstigere
verkoopcondities wenst te hanteren dan vermeld in het schriftelijk aanbod aan
huurder, is verhuurder steeds gehouden het gehuurde eerst weer opnieuw schriftelijk
aan huurder te koop aan te bieden met steeds opnieuw een gestanddoeningstermijn
van vier weken. Als verhuurder in strijd handelt met het bepaalde in dit artikellid,
verbeurt zij aan huurder een direct opeisbare boete van
C 50.000,- onverminderd het recht van huurder op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 3

Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing,
betalingsverplichting, betaalperiode
1. De aanvangsprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis €4.600,00 (niet belast met
BTW) zegge vierduizend zeshonderd 0/00 euro. De huur zal per kwartaal worden
voldaan. Steeds voor de 1e dag van het betreffende kwartaal.
In de huurprijs is de vergoeding voor gas, water, licht en schoonmaakkosten etc.
verdisconteerd.
3. Partijen komen overeen dat verhuurder géén omzetbelasting over de huurprijs in
rekening brengt.
4. De huurprijs als genoemd in lid 1 van dit artikel zal jaarlijks, voor het eerst op 1
januari nadat een vol kalenderjaar na het ingaan van de huurovereenkomst is
verstreken, worden aangepast/geïndexeerd conform het bepaalde in de volgende
artikelleden.
5. De in lid 4 van dit artikel bedoelde indexering vindt plaats op basis van de wijziging
van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle
huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde
huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd
met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de
kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van
de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de
huurprijs wordt aangepast.
6. Als het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de
berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of
vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan
door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden
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gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden
door partijen elk voor de helft gedragen.
7. De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten
periodieke betalingen als weergegeven in dit artikel en zoals weergegeven in het
artikel hierna (bijkomende leveringen en diensten) zijn in één bedrag bij
vooruitbetaling verschuldigd in euro's en moeten vóór of op de eerste dag van de
periode waarop de betaling betrekking heeft volledig zijn voldaan.
Artikel 4
Leveringen diensten
1. Door verhuurder worden wel bijkomende leveringen en diensten verricht waaronder de
leverantie van gas, water, licht en rioolvoorzieningen, tenzij huurder en verhuurder
overeenkomen dat huurder hiervoor rechtstreeks contracteert met de betreffende
nutsbedrijven. In de huurprijs zijn de vergoedingen voor de hiervoor genoemde door
verhuurder te verrichten bijkomende leveringen en diensten inbegrepen. Huurder en
Verhuurder kunnen in overleg hierover tot nadere afspraken komen, waardoor de
levering van diensten als bedoeld in dit artikel kan vervallen.

Artikel 5
Beheerder
1. Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt verhuurder op als beheerder/
contactpersoon voor de gebouwbeheerder van Huurder.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de
inhoud van deze overeenkomst te verstaan met verhuurder en voor alle feitelijke
aangelegenheden met de beheerder.
Artikel 6
Gebruik
Huurder dient zich in het gehuurde en in- en rondom het gehuurde zodanig te gedragen,
rekening houdend met de functie en de daarbij passende normen en waarden, alsmede op
het gebied van veiligheid en hygiëne. Huurder zal voor handhaving hiervan zorg dragen
jegens vanwege hem aanwezige derden.
Artikel 7
Veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde
Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om
veranderingen en/of toevoegingen aan het gehuurde aan te brengen, van welke aard dan
ook.
Aansprakelijkheid
Artikel 8
In geval van schade aan het gehuurde waarvan het gehuurde deel uitmaakt en
calamiteiten is huurder gehouden onverwijld contact op te nemen met verhuurder.
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Artikel 9
Asbest
1. Aan Verhuurder en Huurder is niet bekend dat in het gehuurde asbest is verwerkt. De
onbekendheid van verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt
uitdrukkelijk geen garantie in van verhuurder dat er geen asbest aanwezig is.
2. De (eventuele) aanwezigheid van asbest levert nimmer een gebrek op.
Artikel 10 Energielabel
1. Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst een kopie van het
energielabel, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen ontvangen ten
aanzien van het gehuurde.
2. Voor zover Verhuurder gehouden is een energielabel in het gehuurde te afficheren, zal
huurder zonder daar verdere voorwaarden aan te stellen, verhuurder daartoe in de
gelegenheid stellen.
3. Het is Huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder
veranderingen/toevoegingen aan te brengen in of aan het gehuurde waardoor de
energie-index van het gehuurde die is vermeld in het energielabel, als bedoeld in lid 1
van dit artikel aantoonbaar verslechtert.
Artikel 11 Onderhoud, herstel en vernieuwing etc. conform demarcatielijst
De verplichtingen van verhuurder en huurder ter zake van onderhoud, herstel en
vernieuwing etc. zijn vastgelegd in een tussen hun beide opgemaakte demarcatielijst die
als Bijlage II aan deze overeenkomst is gehecht. Verhuurder en huurder conformeren zich
over en weer jegens elkaar aan de betreffende demarcatielijst en zullen de taken die ter
zake op die demarcatielijst voor hen rekening en risico komen, tijdig en deugdelijk (laten)
uitvoeren.
Artikel 12 Wijziging organisatie Huurder/Verhuurder
Partijen zijn verplicht om elkaar telkens schriftelijk op de hoogte te stellen van
voorgenomen relevante wijzigingen in zijn/haar organisatie, waaronder begrepen de
vennootschapsrechtelijke structuur. De hiervoor bedoelde mededeling dient de andere
partij op een zodanig tijdstip te bereiken dat deze nog tijdig alle maatregelen kan nemen
ten aanzien van de voorgenomen wijziging. Onder deze maatregelen worden onder meer,
doch niet uitsluitend, begrepen juridische acties, zoals het aantekenen van verzet tegen
een voorstel tot juridische fusie of splitsing.
Bijlagen:
I) Tekening van het gehuurde;
II) Demarcatielijst.
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DEMARCATIELIJST

Voor de toelichting op de begrippen
hierna wordt verwezen naar de
algemene bepalingen ROZ
kantoorruimte versie 2014. De
algemene bepalingen zijn verder
niet van toepassing op de hiervoor
genoemde huurovereenkomst.

Toelichting:
1. Onderhoud

2. Herstel
3. Vernieuwing
4. Schilderen
5. Reinigen
6. Inspectie en keuringen
7. Eigendom huurder
8. Verwijderen door
huurder/verhuurder

Zie definitie art 11.1 van de Algemene Bepalingen, versie 2014

Zie definitie art 11.1 van de Algemene Bepalingen, versie 2014
Zie definitie art 11 .1 van de Algemene Bepalingen, versie 2014
dit is inclusief conserveren
dit is inclusief het verwijderen van graffiti
de al dan niet door overheid voorgeschreven keuringen en
inspecties
invullen door wie wat wordt verwijderd bij einde
huurovereenkomst

1
Onderhoud

2
Herstel

3
Vernieuwing

4
5
Schilderen Reinigen
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Eigendom Verwijderen
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Technische installaties:
(voor zover aanwezig)
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Daken:
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dakdoorvoeren h.w.a.
dakdoorvoeren
rookgas/schoorstenen
dakkapellen
dakramen
dakranden
goten
hellend dak
lichtkoepels
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luifel algemeen
parkeerdek
plat dak
valbeveiliging dak
,"
vlaggenmasten

Binnenonderhoud/interieur:
algemene ruimten
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binnenwanden
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bloembakken/groenvoorziening
brievenbussen
databekabeling
garderobe
hang- en sluitwerk
inventaris
keuken/restaurant/pantrys
lamellen/vitrage
overige interieur onderdelen
parketvloeren/marmoleumvloeren
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