Model optie belaste verhuur

HUUROVEREENKOMST

ONDERGETEKENDEN
1.

Stichting de Mèrthal, gevestigd te Horst, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 12057125, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.G. Kneepkens, als
gevolmachtigde van stichting De Mèrthal, hierna te noemen 'de verhuurder';

en
2.

……………………….., gevestigd te …………, …………, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer …………, vertegenwoordigd door de heer
………………, geboren op …………………, paspoortnummer ……………, hierna te
noemen 'de huurder';
(rechtspersoon)
De heer …………………..., geboren op geboren op …………………, paspoortnummer
……………, wonende te …………, …………………, hierna te noemen 'de huurder';
(natuurlijk persoon)

ZIJN OVEREENGEKOMEN

Artikel 1: het gehuurde
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder het evenementencentrum
‘de Mèrthal’, hierna ‘het gehuurde’ genoemd, gelegen aan de Gasthuisstraat te Horst,
kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie C, nummer 4414, (en nader aangeduid op de
aan deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde
tekening).
Het gehuurde is partijen genoegzaam bekend, zodat zij daarvan geen nadere omschrijving
verlangen.

Artikel 2: duur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ………, met ingang van ……… en
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derhalve eindigende op ………….

Artikel 3: huurprijs
1.

2.
3.

De huurprijs voor de in het vorige artikel vermelde periode bedraagt € ……,00 (zegge:
…………………… euro) exclusief omzetbelasting en is als volgt samengesteld:
▪ … dagen x € ……,-- = € ……,-- (opbouw- en afbraakdagen), en;
▪ … dagen x € ……,-- = € ……,-- (evenementdagen).
De huurprijs zal, vermeerderd met de hierover verschuldigde omzetbelasting, en
zonder aftrek, korting of verrekening worden voldaan door storting of overschrijving op
bankrekeningnummer 1067.59.884 van verhuurder. Bij de ondertekening van deze
huurovereenkomst is 25 % van het totaalbedrag verschuldigd.
Over de totale huurprijs is omzetbelasting verschuldigd.
De kosten voor verbruik van gas, water en elektriciteit tijdens de huurperiode zijn voor
rekening van de huurder en worden achteraf in rekening gebracht.
Het verhuurde betreft meer in het bijzonder bedrijfsgebouwen met ondergrond en erf,
gelegen aan de Gasthuisstraat 30, kadastraal bekend gemeente Horst aan de Maas,
sectie C nummer 4414 voor de omzetbelasting behandeld als verhuur (zie o.a. Besluit
van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M). In dit verband heeft deze
overeenkomst tevens te gelden als een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 6a
van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 voor de in hierna in dit lid
genoemde onroerende zaken. Verhuurder en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat
omzetbelasting wordt berekend in de zin van artikel 11, lid 1 onderdeel b ten vijfde van
de wet op de omzetbelasting 1968 over de vergoeding voor de inbreng en gebruik en
genot van de betreffende onroerende zaken. De partijen verklaren door ondertekening
van deze overeenkomst dat de huurder het object zal gebruiken voor prestaties die
een volledig of nagenoeg volledig recht geeft op aftrek van omzetbelasting, zodanig
dat geopteerd kan worden voor een met omzetbelasting belaste verhuur.

Het boekjaar van huurder loopt van ……………… tot en met …………….

Artikel 4: voorwaarden
Van deze overeenkomst maakt deel uit de ‘Algemene Voorwaarden’, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo op 16-09-2005 en aldaar ingeschreven onder
nummer 12057125. De inhoud van de Algemene voorwaarden alsmede het Handboek
Merthal is partijen bekend.
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Artikel 5: de staat en oplevering van het gehuurde
1.

2.
3.

Door de aanvaarding van het gehuurde geeft de huurder te kennen dat hij het
gehuurde in goede orde, zonder zichtbare gebreken en in goede staat van onderhoud
heeft ontvangen.
Na de beëindiging van de huurovereenkomst, dient de huurder het gehuurde tijdig
behoorlijk schoongemaakt en in alle opzichten in goede staat op te leveren
De na oplevering eventueel noodzakelijke reparaties en/of onderhoud, als gevolg van
het gebruik door de huurder, komen voor rekening van de huurder. De huurder zal de
aan die reparaties en/of onderhoud verbonden kosten na schriftelijke opgave door de
verhuurder aan deze voldoen binnen een maand na ontvangst van die opgave.

Artikel 6: aansprakelijkheid
1.

2.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of schade toegebracht aan
de persoon of zaken van de huurder of van derden, en de huurder vrijwaart de
verhuurder voor aanspraken van derden ter zake, door het optreden en de gevolgen
van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of ontstaan door het
optreden van en de gevolgen van weersomstandigheden, stagnatie in de
bruikbaarheid van het gehuurde, stagnatie in de voorziening van gas, water,
elektriciteit, warmtevoorziening, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de
installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand,
ontploffing en andere voorvallen, stoornis in het huurgenot en stoornis of
tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van grove
schuld of ernstige nalatigheid van de verhuurder ten aanzien van de staat van het
gehuurde.
De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde,
tenzij de huurder bewijst dat hem of de personen die hij tot het gehuurde heeft
toegelaten daaromtrent geen schuld treft.

Artikel 7: hoofdelijkheid, ondeelbaarheid
Indien meer dan een (natuurlijke of rechts-)persoon zich als huurder hebben verbonden, zijn
deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle
uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Horst, op
......................
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De verhuurder,
Stichting de Mèrthal
namens deze: A.M.G. Kneepkens

De huurder,
……………………
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