
 

 
 

Huurovereenkomst roerende zaken 
 
De ondergetekenden: 
 
1. [naam], wonende/gevestigd  te [adres en woonplaats], verder te noemen: "verhuurder"; 
 
en 
 
2. [naam], wonende/gevestigd  te [adres en woonplaats], verder te noemen: "huurder"; 
 
 
In aanmerking nemende dat: 

 
- Verhuurder eigenaar is van de hierna te noemen roerende zaken; 
 
- Verhuurder en huurder overeenstemming hebben bereikt over de verhuur van deze 

 roerende zaken; 
 
- Partijen de gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen. 
 
 
 
Komen overeen als volgt: 
 
1.  Verhuurder verhuurt aan huurder de volgende roerende zaken: [invullen] (eventueel: de in de 

bijlage genoemde roerende zaken, welke integraal deel uit maakt  van deze 
overeenkomt). 

 
2.  De huur gaat in [datum] en is gesloten voor de tijd van [aantal] jaar of onbepaalde tijd (keuze). 
 
3.  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 [nummer] van de [naam bank] ten name van [naam] 

 
4.  Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de volgende bestemming: [invullen] 
  
5. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te 

houden en na afloop van de huurperiode weer in goede staat aan verhuurder ter beschikking 
te stellen. 

 
6. De kosten van onderhoud en herstel komen ten laste van de huurder. De huurder is verplicht 

het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade (of: brand en 
diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan verhuurder. Op eerste 
verzoek van verhuurder zal huurder de betreffende verzekeringspolis tonen. 

 
7. Alle noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. 
 
8 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of ontstaan 

ongeacht de oorzaak. 
 
9. De huur eindigt van rechtswege op [datum] of kan schriftelijk worden opgezegd met 

inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] maand(en). 
 


