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AANTEKENEN EN PER GEWONE POST 
[naam verhuurder]  
[adres]  
[postcode en woonplaats]  
 

[plaatsnaam], [datum] 
 
Betreft:  verzet tegen uw voorstel tot aanpassing van de huurprijs 
 
  
Geachte heer/mevrouw,   
 
Ik heb uw brief van [datum] inmiddels ontvangen en wil hier als volgt op reageren.  
 
U stelt voor de huurprijs per [datum] te herzien. 
 
In uw brief ontbreekt echter een onderbouwing op welke wijze de voorgestelde huurprijs door u is 
vastgesteld. 
 
Opties: 
 
1) Uit niets blijkt op welke wijze u tot vaststelling van de huurprijs bent gekomen. Een 
makelaarsrapport of ander deskundigenadvies ontbreekt. 
2)  U verwijst wel naar een onderzoek dat u heeft laten uitvoeren, maar u heeft geen 
makelaarsrapport of ander deskundigenadvies meegezonden, waaruit blijkt waarop uw voorstel is 
gebaseerd. 
3) Weliswaar heeft u een makelaarsrapport meegezonden, echter de inhoud hiervan bestrijd ik (de 
huurder kan een eigen makelaarsrapport zenden aan de verhuurder waaruit het tegendeel blijkt en 
dit meezenden als bijlage). 
 
Op grond hiervan kan ik dan ook niet instemmen met de door u voorgestelde verhoging van de 
huurprijs. 
 
Aangezien uw voorstel onvoldoende is gemotiveerd, zou ik u willen voorstellen dat u uw voorstel 
alsnog nader toelicht. Zoals u mogelijk bekend is zal de (kanton)rechter bij de vaststelling van de 
juiste huurprijs dienen uit te gaan van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Daarbij zal de rechter 
zich baseren op de ontwikkeling van het gemiddelde prijspeil over de afgelopen 5 jaarsperiode. 
 
Graag ontvang ik dan ook van u de door u in uw vergelijking meegenomen bedrijfspanden onder 
gelijktijdige verstrekking van gegevens zoals de ligging, de oppervlakte, de inhoud, de staat van het 
onderhoud etc. van de betreffende panden, die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van 
de huurprijzen. Uiteraard dient u ook de huurprijzen van de betreffende panden weer te geven in de 
afgelopen 5 jaar (de zogenaamde referentieperiode).  
 
Ik heb u deze brief zowel per gewone post als per aangetekende post verzonden. Dit om er zeker 
van te zijn dat u deze brief ontvangt. 
 
Ik zie graag een (spoedige) reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(huurder) 
 


