
 

 

Huurovereenkomst kantoorruimte en overige bedrijfsruimte (7:230a BW) 
 
De ondergetekenden: 
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam], gevestigd te [adres 

en plaatsnaam], ten deze vertegenwoordigd door [naam], ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer [KVKnummer], verder te noemen ‘verhuurder’; 

 
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam], gevestigd te [adres 

en plaatsnaam], ten deze vertegenwoordigd door [naam], ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer [KVKnummer], verder te noemen [invullen] ‘huurder’; 

 
Komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1: Het gehuurde 
1.  Verhuurder verhuurt aan huurder de bedrijfsruimte, bestaande uit [invullen] gelegen aan de 

[adres en plaatsnaam] gemeente [invullen], kadastraal bekend [invullen] sectie [invullen] 
nummer, (eventueel: zoals nader aangeven in de als bijlage opgenomen door partijen 
geparafeerde tekening/foto’s) verder te noemen het gehuurde.  

2.  De verhuurder staat ervoor in dat de voor deze overeenkomst benodigde toestemming van de 
hypotheekhouder is verkregen.  

 
Artikel 2: Huurperiode 
1.  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van [aantal] jaar, met ingang 

van[datum] en eindigende op [datum]. 
2.  Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor 

een aansluitende periode van [aantal] jaar, derhalve tot en met [datum]. Deze overeenkomst 
wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens [aantal] jaar. 

3.  Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een 
huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden. 

4.  Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden bij deurwaardersexploot of 
aangetekende brief. 

 
Artikel 3: Huurprijs en huurprijswijziging 
1.  De huurprijs bedraagt €[bedrag] (zegge: [invullen] euro) per maand en zal bij vooruitbetaling 

en zonder aftrek, korting, verrekening of opschorting worden voldaan door middel van 
overmaking op rekeningnummer [rekeningnummer] van de [invullen] bank ten name van 
[naam]. 
Over de huurprijs is [wel/geen......] omzetbelasting verschuldigd. 
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de 
huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan de verhuurder verschuldigd, ter compensatie van 
het nadeel dat verhuurder lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op investeringen 
en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. 
Indien wel een met omzetbelasting belaste verhuur is overgekomen is het genoemde bij artikel 
3A van toepassing.    

2.  Voor rekening van de huurder zijn de kosten van het verbruik en meting 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 nutsbedrijven in rekening worden gebracht. Huurder dient zelf de overeenkomsten tot 
levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij andersluidende afspraken. Tevens zijn 
voor rekening van huurder de milieuheffingen en overige belastingen die samenhangen met 
het gebruik van het gehuurde. 


