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ALGEME�E VOORWAARDE� HUUROVEREE�KOMST  STICHTI�G AVO�DZO� 

 

 

 

Artikel 1. Toepassingsbereik van deze voorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn 

verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene 

Voorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor. 

 

Artikel 2. Meer dan één huurder 
1 De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig 

recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen. 

2 De huurprijs en de eventuele servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de 

hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de huurovereenkomst ten aanzien van één of 

een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de 

huurprijs en eventuele servicekosten verschuldigd. 
3 Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor 

alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en 

de wet voortvloeien. 

4 Om de huurovereenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen beëindigen, moet de 

opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging door één of meerdere van hen 

plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. 

 

Artikel 3. Medehuurders 
1. De echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de huurder is van rechtswege medehuur(d)(st)er 

van de huurder. 

2. Een andere persoon, dan in het eerste lid bedoeld, die in de woning zijn hoofdverblijf houdt, en 

met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voert, kan tezamen met de huurder 

schriftelijk aan de verhuurder verzoeken als medehuurder te worden aangemerkt. 

3. In geval de huurovereenkomst beëindigd wordt door opzegging of door overlijden van de huurder, 

wordt de overeenkomstig dit artikel als medehuurder aangemerkte persoon huurder. 

 

Artikel 4. Terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde 
1. Verhuurder zal het gehuurde op de eerste werkdag, gerekend vanaf de overeengekomen 

ingangsdatum van de huur, aan de huurder ter beschikking stellen.  

2. Voor of bij aanvang van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het 

gehuurde inspecteren en de staat van het gehuurde en de daartoe behorende voorzieningen in een 

opnamestaat vastleggen. Huurder en verhuurder ontvangen een door hen beiden ondertekend 

exemplaar van de opnamestaat. De beschrijving maakt deel uit van de huurovereenkomst. 

3. De huurder verklaart het gehuurde overeenkomstig de beschrijving te hebben ontvangen en dat het 

gehuurde in een goede staat van onderhoud verkeert. 

4. Mocht er bij de aanvang van de huurovereenkomst sprake zijn van een gebrek dan wordt dit in de 

opnamestaat vermeld. Een dergelijk gebrek wordt door verhuurder binnen een redelijke termijn 

verholpen. 

 

Artikel 5. Huurprijs 
De huurprijs kan worden gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende (wettelijke) regels en het 

bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. 
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Artikel 6. Verplichtingen van de verhuurder 
1. Verhuurder is verplicht het rustige genot van het gehuurde te verschaffen. Verhuurder is evenwel 

niet verplicht huurder te vrijwaren voor feitelijke stoornissen in zijn genot, door derden 

veroorzaakt.  

2.  De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, 

tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet 

voor rekening van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze niet ingevolge de wet, de 

huurovereenkomst of het gebruik voor rekening van de huurder komen. 

 

Artikel 7. Verplichtingen van de huurder 

1. Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel op de door de verhuurder  

voorgeschreven wijze. De huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op verrekening, met 

uitzondering van het in artikel 7:206 lid 3 BW bedoelde geval. 

2. Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die verhuurder maakt ingeval huurder enige 

bepaling van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, zijn voor 

rekening van de huurder. 

3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde zullen bij niet tijdige huurbetaling door de verhuurder extra 

kosten, waaronder aanmaningskosten als incassokosten, in rekening worden gebracht voor iedere 

maandelijkse huurbetaling waarmee de huurder in gebreke blijft.  

4. Vanaf het moment waarop de huurder in gebreke blijft ten aanzien van de huurbetaling is hij de 

wettelijke rente verschuldigd en zijn de in lid 2 en 3 bedoelde kosten verschuldigd 

5.  Bij niet tijdige betaling heeft de verhuurder het recht ontbinding van de huurovereenkomst, 

ontruiming van het gehuurde dan wel nakoming te vorderen. 

 

Artikel 8. Verplichtingen van de huurder ten aanzien van het gebruik. 
1. Huurder zal het gehuurde, inclusief de eventueel bijbehorende tuin, garage, berging, schuur en 

andere aanhorigheden en de daarin aanwezige voorzieningen als een goed huurder en 

overeenkomstig de daaraan bij overeenkomst gegeven bestemming gebruiken en in deze 

bestemming geen wijziging aanbrengen. 

2. Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf bewonen en er zijn/haar hoofdverblijf 

hebben. 

3. Huurder is –zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder- niet bevoegd het 

gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan, daaronder 

begrepen het verhuren van kamers en het verlenen van pension of het doen van afstand van huur. 

Een door of vanwege verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of 

opvolgende gevallen. 

4. Het is huurder en/of diens huisgenoten o.a. niet toegestaan: 

-dieren te houden, die overlast (stank, lawaai e.d.) of ongerief veroorzaken voor de omgeving; 

-het dak van het gehuurde te betreden of te doen betreden; 

-gaten te boren, te schroeven en/of spijkers te slaan in kunststof en/of aluminium kozijnen en  

 andere elementen; 

 -gaten te boren en/of spijkers te slaan in vloeren waarin zich leidingen bevinden; 

-gaten te boren en/of spijkers te slaan in voorgespannen elementen (lateien); 

-een afzuigkap met motor aan te sluiten op de mechanische ventilatiekanalen; 

-een bedrijf in welke vorm ook, uit te oefenen in het gehuurde; 

5. Het is de huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te 

verrichten die op grond van de Opiumwet en andere wetten strafbaar zijn gesteld. 
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6. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt 

veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren en/of derden die zich namens of met 

goedvinden van huurder in het gehuurde of op het terrein van het gehuurde bevinden. Huurder is 

voor gedragingen van deze personen op gelijke wijze als voor zijn eigen gedragingen 

aansprakelijk. 

7. Huurder dient gemeenschappelijke achterpaden geheel vrij te houden, hierop geen poorten of 

andere obstakels te plaatsen en de achterpaden uitsluitend als voetpad te gebruiken. 

8. Huurder zal recht van overpad verlenen respectievelijk gedogen van en naar woningen van 

hetzelfde bouwblok op de door verhuurder te bepalen wijze. 

9. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het 

gehuurde, in het bijzonder ingeval van brand, storm, water en vorst. Huurder dient door welke 

oorzaak dan ook ontstane schade dan wel dreigende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde 

onverwijld aan verhuurder te melden. Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor 

ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van 

de huurder komen. 

 

Artikel 9. Tuinonderhoud / erfscheiding 
1. Huurder zal er voor zorgdragen, dat de bij de woning behorende tuin (voor-, achter- en eventueel 

zijtuin) in een nette staat van onderhoud wordt gehouden. Bomen en struiken (coniferen) dienen 

tijdig gesnoeid te worden. Het is huurder niet toegestaan om binnen twee meter van de 

perceelsgrens en binnen twee meter van voor-, achter- en zijgevels hoog opschietende bomen en 

struiken te plaatsen.  De door de verhuurder te maken kosten voor het onderhouden van de tuin 

zullen op eerste aanzegging door de huurder moeten worden voldaan.  

Het is de huurder niet toegestaan de tot het gehuurde behorende tuin te gebruiken voor het houden 

van paarden en/of ander vee of voor de stalling van caravans of de opslag van andere roerende 

zaken van welke aard ook. Verder is het niet toegestaan de auto in de voortuin te parkeren 

2. Indien en voorzover door of vanwege de verhuurder geen afrastering c.a. erfafscheiding is 

aangebracht, is huurder hiertoe bevoegd met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald. 

3. De afrastering c.q. erfafscheiding  achter en opzij van de achtertuin mag niet hoger zijn dan 2 

meter. De afrastering c.q. erfafscheiding van de voortuin mag niet hoger zijn dan 1 meter. 

 

Artikel 10. Het aanbrengen van veranderingen door huurder 
1. Het is de huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen, die zonder noemenswaardige kosten 

weer ongedaan kunnen worden gemaakt, aan de binnenzijde van de woning aan te brengen, 

behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, overlast of hinder voor de verhuurder of 

derden opleveren.  

Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft de huurder vóóraf schriftelijke toestemming 

van de verhuurder nodig. Onder veranderingen en toevoegingen in de laatste zin worden in ieder 

geval verstaan: aan-, bij- of verbouwen, wegbreken, het aanbrengen van buitenzonweringen, het 

plaatsen van schotelantennes, buitenantennes, zendmasten, reclameborden e.d., het treffen van 

isolatievoorzieningen, het wijzigen of toevoegen van gas,- water- en elektrische installaties, het 

plaatsen van garages, volières, duivenhokken en andere bijgebouwen, alsmede het aanbrengen van 

harde vloerbedekking, zoals tegels, plavuizen, parket, e.d. Tevens wordt hieronder verstaan het 

schilderen van plafonds, kozijnen en wanden in afwijkende kleuren, die niet in 1 keer 

overschilderbaar zijn. 

2. Verhuurder zal de in het vorige lid bedoelde toestemming in ieder geval weigeren, indien de 

voorgenomen verandering en/of toevoeging: 

-blijvende schade aan het verhuurde kan toebrengen; 

-de verhuurbaarheid in gevaar kan brengen; 

-in strijd is met enig wettelijk voorschrift, waaronder begrepen ieder voorschrift van een ter zake  

 bevoegde instantie of instelling; 
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-niet van voldoende technische kwaliteit is; 

-goed woningbeheer bemoeilijkt; 

-overlast of hinder aan derden veroorzaakt; 

-anderszins de belangen van de verhuurder en/of omwonenden schaadt; 

Met betrekking tot deze veranderingen en/of toevoegingen dient verhuurder bij het eventueel 

verlenen van toestemming kenbaar te maken, of deze veranderingen en/of toevoegingen bij het 

einde van de huurovereenkomst ongedaan moeten worden gemaakt. 

3. De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die ondermeer betrekking 

hebben op: 

-aard en kwaliteit van te gebruiken materialen en de wijze van uitvoering; 

-het voorkomen van schade aan de constructie van de woning of het gebouw; 

-(bouwtechnische) voorschriften van de overheid; 

-het onderhoud van de verandering; 

-aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen; 

-verzekering, belasting en aansprakelijkheid. 

4. Alle veranderingen en toevoegingen die in strijd met dit artikel en/of de voorwaarden van de 

verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van de verhuurder ongedaan worden 

gemaakt door de huurder. 

5. De huurder is verplicht tot het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van 

herstelwerkzaamheden aan de veranderingen of toevoegingen die door de huurder zijn 

aangebracht. 

6. De huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of 

toevoeging die door de huurder is aangebracht. De huurder vrijwaart de verhuurder voor 

aanspraken van derden voor de schade, veroorzaakt door de door de huurder zelf aangebrachte 

veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde. 

 

Artikel 11. Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door de verhuurder 
1. Indien en voorzover van overheidswege aan verhuurder dwingende voorschriften worden gegeven 

tot veranderingen, aanpassingen of verbeteringen van het gehuurde afzonderlijk, dan wel aan het 

gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, verklaart huurder deze veranderingen in, 

op, aan of bij het gehuurde te zullen toestaan. 

2. Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil 

renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed 

redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd.  

Indien huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht weken na de 

schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel 

heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de redelijkheid van het 

voorstel, is hij hieraan gebonden 

3. Verhuurder betrekt en informeert de huurders bij voorgenomen renovatie en 

herstructureringsplannen, sloop daaronder begrepen. Afspraken worden vastgelegd in een sociaal 

plan, waarin opgenomen worden de eventuele vergoedingen en de voorrangsregels bij verhuizing.  

4. Indien verhuurder volgens de leden 1 en 2 van dit artikel gerechtigd is of verplicht is bepaalde 

wijzigingen in of aan het gehuurde aan te brengen, is het verhuurder toegestaan de huurprijs te 

vermeerderen met een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de door verhuurder gemaakte 

kosten van deze ingrepen, veranderingen of toevoegingen. 

Verhuurder zal echter geen verhoging in rekening brengen voor die wijzigingen of vernieuwingen 

die zijn aan te merken als het verhelpen van achterstallig onderhoud tot het onderhoudsniveau dat 

bij de oorspronkelijke huurprijs past. 

De huurverhoging zal ingaan per de maand volgende op het gereedkomen van de werkzaamheden. 
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5. Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, als ook 

aan de centrale voorzieningen daarvan toestaan. Huurder is verplicht alle medewerking te verlenen 

bij de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede verstaan het toelaten van personen, 

nodig voor het verrichten van de werkzaamheden, in het gehuurde. 

6. Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van 

het uitvoeren van de dringende werkzaamheden of renovatie. 

7. Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankondiging van het tijdstip, plaats op 

werkdagen, dringende gevallen evenwel uitgezonderd. 

 

Artikel 12. Onderhoud en werkzaamheden aan het gehuurde 
1. De huurder zal de verhuurder op diens verzoek in de gelegenheid stellen het gehuurde op 

technische en andere gebreken te controleren, alsmede controle op het functioneren van de 

voorzieningen, het opnemen van de meterstanden daaronder mede verstaan. 

2. Huurder zal alle door verhuurder noodzakelijk geachte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, 

die niet tot na het eindigen van de huur kunnen worden uitgesteld, gedogen.  

 

Artikel 13. Beëindiging van de huurovereenkomst 
1. Huurder kan de huurovereenkomst door opzegging per 1

e
 of 15

e
 van een kalendermaand 

beëindigen. Opzegging geschiedt per (aangetekende) brief, dan wel met instemming van de 

verhuurder op een andere wijze. De huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te 

nemen. Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van de huur, tot verhuur wenst over te 

gaan, aan belangstellenden gelegenheid te bieden tot bezichtiging. 

2. Opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder geschiedt schriftelijk bij aangetekende 

brief of bij deurwaardersexploot. Verhuurder zal bij opzegging de reden(en) van die opzegging 

vermelden. 

Opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder geschiedt met inachtneming van een 

termijn van tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, 

dat de huurder onafgebroken in het genot van het gehuurde is geweest tot ten hoogste zes 

maanden. 

De opzegging door de verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het 

Burgerlijk Wetboek genoemde gronden. 

3. De huurovereenkomst wordt door opzegging door de verhuurder niet beëindigd, tenzij huurder 

binnen zes weken schriftelijk verklaart in die beëindiging toe te stemmen, dan wel de rechter op 

vordering van de verhuurder de datum heeft vastgesteld waarop de huurovereenkomst zal 

eindigen. 

4. Huurder en verhuurder kunnen  de overeenkomst met wederzijds goedvinden op een door 

hem/haar daartoe te bepalen tijdstip beëindigen. 

 

Artikel 14. Oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur 
1. Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle 

sleutels geheel ontruimd en schoon aan de verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het 

gehuurde conform de opnamestaat bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, 

behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van de 

verhuurder komt. Voor door de huurder in het gehuurde aangebrachte veranderingen en 

toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel. 

2. De verhuurder zal tijdig vóór het einde van de huurovereenkomst het gehuurde inspecteren. De 

huurder zal de verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Bij die gelegenheid, respectievelijk 

die gelegenheden, zal een opnamerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd welke 

herstelwerkzaamheden voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van de huurder 

verricht moeten worden. Beide partijen ontvangen een exemplaar van dat rapport. 
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3. Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming van de verhuurder 

aangebrachte veranderingen en toevoegingen gelden bij het einde van de huur de volgende regels: 

a. verhuurder kan vorderen dat aangebrachte voorzieningen en toevoegingen die zonder   

             toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen aan het bepaalde in artikel 10, lid 3, door 

             huurder ongedaan worden gebracht; 

b.          huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur, weg te 

             nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen van toestemming schriftelijk heeft  

             bedongen; 

c.          onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder gerechtigd door hem aangebrachte  

             veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde  

             terugbrengt in de staat waarin het zich overeenkomstig artikel 4 bij aanvang van de  

             huur bevond. 

4 Indien de huurder bij het einde van huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige 

ontruiming en het eventueel ongedaan maken van aangebrachte veranderingen of toevoegingen 

niet heeft voldaan, is de verhuurder gerechtigd alle als gevolg daarvan noodzakelijke 

werkzaamheden op kosten van de huurder zelf te (doen) uitvoeren, waarbij de huurder zich reeds 

nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid 

van de huurder komt voor zijn rekening. 

5 In het geval dat de huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft 

achtergelaten, is de verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op de verhuurder een 

bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de 

huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die de huurder heeft 

overgedragen aan de opvolgende huurder, mits de verhuurder schriftelijk van deze overdracht op 

de hoogte is gesteld. 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid van huurder en verhuurder 
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het huurgenot door derden. 

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en derving van huurgenot die huurder lijdt of voor 

schade aan zaken toebehorende aan huurder als gevolg van zichtbare of onzichtbare gebreken aan 

het gehuurde, tenzij die schade of derving van het huurgenot aan verhuurder is toe te rekenen of 

indien die schade is veroorzaakt door een gebrek dat bij het aangaan van de huurovereenkomst 

aanwezig was en dat verhuurder dat toen kende of had behoren te kennen. 

3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt aan de persoon en/of zaken van de 

huurder door storm, vorst, blikseminslag, ernstige sneeuwval, overstromingen, stijging of daling 

van het grondwaterpeil, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten.  

4. De huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde is ontstaan 

door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de 

huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. 

 

 

Artikel 16. Overige bepalingen 
1. Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden vernietigbaar is, dan laat 

dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel 

geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij 

hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend 

zouden hebben. 

2. Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in 

appartementsrechten, is de huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen 

voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. 
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3. Vorderingen zoals achterstallige huur en/of niet herstelde schade aan de woning bij verhuizing 

worden door de vertrokken huurder voldaan binnen twee weken na facturering. Indien niet binnen 

deze termijn zal zijn betaald zal de vertrokken huurder van rechtswege, derhalve zonder 

aanmaning, sommatie of ingebrekestelling, in verzuim zijn. Vanaf het in verzuim zijn komen alle 

door de verhuurder te maken extra kosten zoals incasso- en proceskosten voor rekening van de 

gewezen huurder. 

 

Artikel 17 Verzoeken 
Behoudens in een geval dat deze door verhuurder op eigen initiatief wordt gegeven, kan huurder slechts 

een beroep doen op toestemming, goedkeuring, een verklaring of een mededeling van de zijde van 

verhuurder, indien huurder een verzoek daartoe schriftelijk heeft gedaan en verhuurder van zijn positieve 

reactie daarop heeft laten blijken. Aan de toestemming, goedkeuring of verklaring van verhuurder kunnen 

voorwaarden worden verbonden. 

 

Artikel 18. Slotbepalingen 
Tenzij partijen daarmee hebben ingestemd of anders zijn overeengekomen is algehele of gedeeltelijke 

tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst en opschorting van de verplichtingen  uit de 

huurovereenkomst slechts mogelijk met tussenkomst van de rechter. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2009 

Het bestuur van de Stichting Avondzon. 


