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Geachte  lezers,

In deze nieuwsbrief maak ik u attent op de volgende onderwerpen:

	Cursussen via Huurgeschil.nl

Column
Actualiteiten
	Opzegging dringend eigen gebruik
Huurovereenkomst bepaalde tijd
Leegstandwet
Huurovereenkomst voor  korte duur
Nieuwe formulieren huurcommissie
Verhoging leges huurcommissie
Wet overleg huurder verhuurder
Kosten noodzakelijk wijziging aan het gehuurde door  wijziging regels gemeente voor rekening verhuurder
 
	Uw bijdrage

Cursussen

Heeft U door de dagelijkse druk om zaken snel te behandelen niet altijd de tijd U in te lezen in de materie?
Dan is dit wellicht iets voor U: 
Huurgeschil.nl geeft tweedagelijkse introductiecursussen, te weten over huurrecht woonruimte en over huurrecht bedrijfsruimte. 
 
Tijdens deze cursussen komt  de inhoud van deze website en het boek Huurgeschillen Ontleed  (reeds vierde gewijzigde druk!) in grote lijnen aan bod. Gedurende de cursus worden de kaders gevormd waarbinnen de verschillende juridische onderwerpen behandeld dienen te worden.  Na de cursus kunt U een aangedragen juridisch probleem binnen de gestelde wettelijke kaders plaatsen en  met behulp van het aangedragen materiaal oplossen.  

Voor meer informatie over bovengenoemde cursussen huurrecht klikt u op deze link.
Schrijf nu in door invulling van het aanmeldingsformulier!

Column
Door Mr F.C.P. Teeuw 

Voor een opdrachtgever waarvoor ik een cursus heb gegeven heb ik de volgende column geschreven.

Afspraken dienen niet allemaal na te worden gekomen.
Het huurrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht of privaatrecht. Tijdens een incompany training legde ik de cursisten uit dat gemaakte afspraken soms kunnen worden doorbroken in het voordeel van de huurder en in het nadeel van de verhuurder. Dit geldt ook als de huurder had ingestemd met bepaalde afspraken. Dat wekte bij een cursist enig onbegrip. Op zichzelf is dit een logische reactie. In het recht geldt immers het bekende adagium “Pacta sunt servanda” (een Latijnse uitdrukking dat staat voor "afspraken moeten gerespecteerd worden"). Dit beginsel geldt ook voor het huurrecht, ware het dat een andere voor verwarring scheppende regel (de uitzondering bevestigt de regel) veelvuldig wordt toegepast. 
In dit artikel leg ik uit waarom de verhuurder de huurder niet altijd kan houden aan gemaakte afspraken.

De huurovereenkomst
De huurovereenkomst is een meerzijdige rechtshandeling. Voor totstandkoming van een huurovereenkomst is een op de wil gerichte verklaring van tenminste twee partijen vereist, die overeen moeten stemmen met de wil van deze bij de overeenkomst betrokken partijen. Aangezien het sluiten van een huurovereenkomst vormvrij is (geen schriftelijkheidsvereiste, zoals bij het kopen van een woning door de wet wordt vereist) kan een huurovereenkomst ook mondeling worden gesloten. 

De huurovereenkomst is een benoemde overeenkomst. Een benoemde overeenkomst is in de wet geregeld. De wetgever heeft gemeend ten aanzien van een huurovereenkomst aanvullende en/of afwijkende bepalingen op te stellen ten opzichte van de algemene regels. Een andere benoemde overeenkomsten is bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.

Ten aanzien van benoemde overeenkomsten is de wetgever van mening dat er een bepaalde partij vanwege ongelijkheid van partijen extra rechtsbescherming nodig heeft. Zo zijn voor het huurrecht veel bepalingen semi-dwingend geformuleerd. Van deze regelingen kan dan alleen in het voordeel van de huurder worden afgeweken. Als er in deze bijzondere wettelijke regeling (voor het huurrecht dus titel 4 van boek 7 BW) niet van de algemene regeling is afgeweken, dan geldt de algemene regeling

Voorbeelden
Op grond van artikel 7:249 BW is de huurder bevoegd om de overeengekomen aanvangshuurprijs te toetsen aan de maximaal redelijke huurprijs conform het huurprijs waarderingsstelsel. De hoofdregel is dat gemaakte afspraken, dus ook over de hoogte van de huurprijs, partijen binden. Als een huurder van mening is dat de huurprijs op grond van het woning waarderingsstelsel een onredelijk hoog bedrag beloopt kan de huurder binnen zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst de huurprijs door de huurcommissie laten toetsen.
Op grond van artikel 7:242 BW kan het onderhoud van een woning (behalve klein onderhoud) niet worden verlegd naar de huurder. Op grond van dit artikel mag de huurder geen huurvermindering worden onthouden wegens gebreken aan de woning en vergoeding van schade niet worden uitgesloten als de huurder als gevolg van een toerekenbare tekortschieten van de verhuurder schade heeft geleden, dan mag ik het huurcontract aansprakelijkheid niet worden uitgesloten. 

Gevolgen 
Stel dat de verhuurder met de huurder is overeenkomt dat een door een vorige huurder aangebouwde aanbouw door de huurder onderhouden dient te worden, dan kan de huurder daar later op terug komen. Immers de huurder van woonruimte kan op grond van artikel 7:242 BW slechts worden gehouden zorg te dragen voor klein onderhoud aan de gehuurde en niet voor normaal regulier onderhoud. Datgene wat partijen zijn overeengekomen geldt dan gewoon niet en kan door beroep op vernietiging van bepaalde afspraken gewoon opzij worden geschoven.
Deze meeste regels die de huurder beschermen staan in het onderdeel dat betrekking heeft op woonruimte. Het huurrecht bedrijfsruimte kent veel minder regels die de huurder beschermen tegen ondoordachte contractuele afspraken. Het bestek van dit artikel laat echter niet toe dat ik hier dieper op in ga.

Conclusie
De verhuurder van woonruimte kan te maken krijgen met diverse  “lange neuzen”van de huurders van woonruimte als afspraken zijn gemaakt die in het nadeel van de huurder zijn. De huurder dient dan wel een beroep op vernietiging van deze afspraken te doen, want zolang de huurder dat niet doet blijven de vernietigbare afspraken tussen partijen gewoon van kracht. De huurder kan dus op grond van de bescherming die hij geniet in sommige gevallen op het standpunt stellen dat gemaakte afspraken niet na gekomen hoeven te worden. 

Actualiteiten

Opzegging dringend eigen gebruik

De Hoge Raad  heeft in haar arrest van 26 maart 2010 ( LJN: BL0683, Hoge Raad, 08/03290 ) het standpunt nog  eens bevestigd dat een overeenkomst kan worden beëindigd in het kader van renovatie als de kosten van instandhouding van de overeenkomsten niet opwegen tegen de baten uit deze overeenkomst. Mr. Huydecoper (Procureur-Generaal bij de Hoge Raad) komt in zijn uiterst lezenswaardige conclusie bij dit arrest tot eenzelfde standpunt. Met name zijn weergave van de parlementaire behandeling van  deze wet (alinea's 8 tot en met 13) en zijn verwijzing naar een uitspraak van het EHRM, waarin wetgevende maatregelen in Polen onder de loep werden genomen die door wetswijziging beëindiging van een huurverhouding mogelijk maakte is lezenswaardig. Deze wetswijziging was akkoord volgens De Grote kamer en zou huurbeëindiging mogelijk kunnen maken als een verhouding tussen opbrengsten en lasten volkomen scheef is getrokken, waardoor zelfs de kosten van onderhoud voor een belangrijk deel niet uit de opbrengsten konden worden bestreden.
Deze conclusie illustreert dat er gevallen mogelijk zijn waarin de combinatie van sterke huurbescherming en een structurele verliessituatie niet met elkaar zijn te verenigen en huurbeëindiging kunnen rechtvaardigen. Volgens Mr. Huydecoper is het gerechtshof te 's-Gravenhage dan ook van een onjuist oordeel uitgegaan dat onderhoudslasten van een woning die niet opwegen tegen huuropbrengsten niet mag leiden tot huurbeëindiging (alinea 36). 
Een rechtsopvolger die van deze situatie op de hoogte was kan volgens Huydecoper hier ook op terugvallen (alinea 38). Van belang zijn uiteraard de omstandigheden van het geval voor een antwoord op de vraag of in déze situatie huurbeëindiging door de verhuurder zal kunnen slagen.
Mr. Huydecoper heeft in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2005 LJN: AT9089, Hoge Raad, C04/133HR betoogd dat huurbeëindiging niet toegestaan mocht worden als  het doel van het dringend eigen gebruik het vervreemden van de woning betreft. Ook als er sprake is van een verliesgevende exploitatie, dan is opzegging op grond van dringend eigen gebruik met het doel de onroerende zaak te vervreemden niet mogelijk. De Hoge Raad heeft haar besluit conform deze conclusie genomen.

Huurovereenkomst bepaalde onbepaalde tijd

Als in het huurcontract bedrijfsruimte (artikel 7:230a BW) staat opgenomen dat de huurperiode met een bepaalde periode zal worden verlengd als de eerste overeengekomen periode is beëindigd, dan geldt het volgende: in dit geval wordt de huurovereenkomst dan verlengd met de overeengekomen termijn(en). De huurovereenkomst is gedurende de periode van verlenging een overeenkomst voor bepaalde tijd. Dit volgt ook uit het bepaalde van artikel 7:230 BW.
Na verlenging van de huurovereenkomst moet deze worden opgezegd! Er gelden geen formele eisen. Het is echter om bewijstechnische gronden raadzaam de opzegging per aangetekende brief plaats te laten vinden. 
Tussen partijen kan tussentijds de huurovereenkomst bedrijfsruimte worden aangepast. In uitspraak van de rechtbank te Rotterdam, sector kanton, Rotterdam LJN BC1748, Rechtbank Rotterdam, 771944 konden partijen in afwijking van de eerder gesloten overeenkomst afspreken dat de huurder het recht heeft om bij verlenging van de overeenkomst de overeenkomst op elk moment op kan zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 12 kalendermaanden. Partijen kunnen dus overeen komen dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan beëindigen.
Deze zaak draaide eigenlijk om de vraag of de verhuurder aan deze afspraak was gebonden nu de huurder de naar haar toegestuurde wijziging van de overeenkomst die vóór de verlenging ter goedkeuring was toegestuurd, maar door de huurder pas na de verlenging met gelijktijdige opzegging naar de verhuurder was geretourneerd, en om de vraag of de datum van de verlenging als een fatale datum voor acceptatie moet worden gezien. 
De rechter beoordeelde als volgt: 

	Beoordeeld dient te worden of partijen overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de huurovereenkomst. Uit de brief van de verhuurder d.d. 20 maart 2006 blijkt dat hiervan sprake is. Immers, de aanpassing is namens de verhuurder door haar opgesteld en zelfs, na een opmerking zijdens de huurder, nog aangepast en wederom aan de huurder toegezonden. Bovendien blijkt uit deze brief van de beheerder niet van een inhoudelijk verschil van mening, maar neemt zij het standpunt in dat de aanpassing te laat is geretourneerd.
	Uit de correspondentie blijkt niet dat partijen zich jegens elkander hebben verplicht voor een bepaalde datum de overeenstemming schriftelijk vast te leggen.

Nu geoordeeld is dat partijen inhoudelijk overeenstemming hadden, kan niet gezegd worden dat de datum van 14 november 2005 een fatale termijn is.
Door of namens de verhuurder is niet te kennen gegeven aan de huurder dat hij voormelde datum als een fatale termijn ziet. Niet is gebleken dat de onderhandelingen plaatsvonden onder de voorwaarde dat voor de datum van verlenging van de overeenkomst de handtekeningen geplaatst hadden moeten worden. Evenmin is de aanpassing voorzien van een ontbindende voorwaarde in die zin.
De ondertekening van de aanpassing betreft slechts een formele afwikkeling.
Voorts was de kantonrechter van mening dat de aanpassing door de verhuurder was gemaakt om de huurder te houden. Mocht er al geen overeenstemming zijn bereikt, dan zou het op de weg van de verhuurder hebben gelegen om de huurder kenbaar te maken dat hij wenste dat voor verlenging van de overeenkomst de aanpassing zou zijn ondertekend. In een dergelijk vergevorderd stadium van de onderhandelingen staat de redelijkheid eraan in de weg dat, nadat de volgens verhuurder fatale datum was verstreken, het voorstel zonder enige bedenktermijn wordt ingetrokken; 
Het sterkste argument was volgens Huurgeschil dat tussen partijen al overeenstemming over de wijziging is gemaakt en dat ondertekening slechts een formele handeling betrof. Aan het bestaan van een huurovereenkomst is geen schriftelijkheidsvereiste verbonden. Met name de gewenste aanpassing door de verhuurder op verzoek van de huurder maakt duidelijk dat partijen op dat moment feitelijk al tot overeenstemming waren gekomen

Verlenging van de overeenkomst woonruimte voor bepaalde tijd
Bij opzegging door  huurder bij overeenkomst voor bepaalde tijd die volgens contract telkenmale met een jaar wordt verlengd treden artikel 7:230 BW jo artikel 7:242 lid 2 BW in werking. Na de eerste termijn heeft de huurder van woonruimte recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd en dit recht kan hem niet contractueel worden ontnomen. Dit wordt ook bevestigd in het kortgeding vonnis van de rechtbank te Breda van 19 maart 2010 ( LJN: BL8552, sector kanton rechtbank Breda, 586764 ). Daarin wordt bevestigd dat van artikel 7:242 lid 2 BW niet te nadele van de huurder van woonruimte kan worden afgeweken (alinea 3.7). Volgens de rechter valt ook uit de parlementaire geschiedenis te herleiden (alinea 3.8) dat artikel 7:230 BW voor woonruimte door de wetgever zo bedoeld is dat een overeenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd niet stilzwijgend (wederom) een bepaalde tijd kan worden verlengd. De heeft hiermee beoogd te voorkomen dat de huurder in de nadelige positie komt dat hij na verlenging (telkens) geen gebruik kan maken van de in artikel 7:271 lid 5 onder a BW neergelegde bevoegdheid om een huurovereenkomst tussentijds (met in achtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden) op te zeggen (alinea 3.9).
Na de eerste termijn treden dus voor de huurder de opzegregels voor onbepaalde tijd in werking. De verhuurder is wel gebonden aan de verlenging en de daarbij geldende termijnen van opzegging. De verhuurder kan dan met inachtneming van de geldende termijnen van opzegging de huurovereenkomst slechts opzeggen tegen het einde van de overeengekomen contractuele periode. 

Leegstandwet

De Crisis en Herstelwet geeft tijdelijk vanaf 1 april 2010 een uitzondering op de regel voor eigenaren die hun koopwoning in afwachting van verkoop tijdelijk willen verhuren. Op In artikel 2.8 van de Crisis en Herstelwet staat de volgende bepaling.
"In afwijking van artikel 16 lid 1 Leegstandwet is artikel 7:247 BW van toepassing op vergunningen voor huur en verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder b Leegstandwet . Artikel 16, negende lid, van de Leegstandwet is niet van toepassing op vergunningen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef, van die wet inzake zodanige woonruimte". 
De Memorie van toelichting (vergaderjaar 2009-2010, 32127 nr. 3) zegt hierover het volgende: Op grond van de Leegstandwet kunnen woningen in afwachting van verkoop tijdelijk worden verhuurd. Aangezien artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in artikel 16, eerste lid, van de Leegstandwet buiten toepassing is verklaard, is geliberaliseerde verhuur echter niet mogelijk. In alle gevallen wordt de maximale huurprijs in de vergunning bepaald op grond van het woningwaarderingsstelsel opgenomen in het Besluit huurprijzen woonruimte.
Dit leidt ertoe dat eigenaren die hun koopwoning in afwachting van verkoop tijdelijk willen verhuren, op grond van de Leegstandwet hun woning niet geliberaliseerd kunnen verhuren, waar zij dat op grond van de reguliere huurprijsregelgeving wel kunnen. Dit is een belemmering voor de verhuur van woningen door eigenaren die hun woning door de crisis niet kunnen verkopen.
Om aan deze situatie tegemoet te komen, bepaalt dit artikel dat voor de categorie te koop staande woningen, bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet geliberaliseerde verhuur wel mogelijk is, waar dit op grond van de reguliere huurprijsregelgeving ook mogelijk is. De bepaling dat burgemeester en wethouders de maximale huurprijs in de vergunning opnemen is in dat geval niet van toepassing.
Dit betekent dus dat alleen de eigenaar van de koopwoning in afwachting van de verkoop de woning tijdelijk boven de maximum huurprijs conform het woningwaarderingsstelsel kan verhuren. Aan te nemen valt wel dat de huurder de huurprijs op grond van artikel 7:249 BW door de huurcommissie kan laten verlagen. 

Huurovereenkomst woonruimte van korte duur

Inleiding 
De overeenkomst van korte duur is ook een huurovereenkomst voor bepaalde periode. Hieronder vallen de huurovereenkomst voor vakantiehuisjes en de huurovereenkomsten voor wisselwoningen. Op deze overeenkomsten zijn de beschermende bepalingen van het woonrecht niet van toepassing. 
De wisselwoning wordt vaak gebruikt om huurders tijdelijk te huisvesten gedurende de renovatie van hun woning. 
De overeenkomst van korte duur kan ook in andere situaties van toepassing zijn. Blijkens de parlementaire geschiedenis dient deze uitzonderingsbepaling zeer restrictief te worden opgevat en gaat het om gevallen waarin voor iedereen duidelijk is dat er geen sprake kan en mag zijn van een beroep op huurbescherming (zie: Handelingen II 1978/1979, pagina 5026 en Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 26 089, nr. 3, pagina 38). Bij bevestigende beantwoording van de vraag of zich het in genoemde bepaling bedoelde uitzonderingsgeval voordoet, past dan ook terughoudendheid. Bij beantwoording van die vraag moet voorts worden gelet op de aard van het gebruik en die van de woning alsmede op hetgeen partijen omtrent de duur van het gebruik voor ogen heeft gestaan (zie: HR 8 januari 1999, NJ 1999, 495 (met noot PAS), rechtsoverweging 3.4). Het is partijen in die situaties dan altijd duidelijk dat de huurperiode van tijdelijke aard is, waarbij de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt gesloten buiten het bestek van artikel 7:274 lid 2 en 4 BW vallen. Als de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt gesloten vallen binnen het bestek van artikel 7:274 lid 2 en 4 BW, dan is uiteraard deze wettelijke regeling van toepassing. In het arrest van het gerechtshof Arnhem van 15 december 2009 (LJN: BL8880, gerechtshof Arnhem, 200.022.890) was het hof van mening dat uit het huurcontract niet duidelijk was te herleiden dat partijen duidelijk een overeenkomst voor tijdelijke aard aan zijn gegaan. In de huurovereenkomst stond dat deze was aangegaan voor onbepaalde tijd en er waren gebruikelijke bepalingen over het onderhoud overeengekomen. Dat de verhuurder duidelijk had gemaakt dat zij de woning minimaal anderhalf jaar in beheer zou hebben doet hier niets aan af. Aangezien hier sprake was van een onderhuurovereenkomst van zelfstandige woonruimte kwam de huurder een beroep op huurbescherming op grond van artikel 7:269 lid 1 BW toe. 
Onderstaande voorbeelden betreffen situaties, waarbij het wél duidelijk is dat partijen hebben beoogd een overeenkomst voor bepaalde (korte) duur aan te gaan, terwijl deze situaties niet vallen onder de regeling die artikel 7:274 lid 2 en 4 BW lijkt te willen afdekken.

Formulieren Huurcommissie en leges

De formulieren van de huurcommissie zij gewijzigd. Voor wijziging van de huurprijs (bezwaar tegen periodieke verhoging, splitsing all-inhuurprijs, verlaging huur wegens gebreken) is in het vervolg bijvoorbeeld één formulier beschikbaar. De leges zijn ook veranderd. 

Voor het doen van een uitspraak door de huurcommissie is van een voorschot verschuldigd. Dit voorschot beloopt voor een natuurlijk persoon een bedrag van € 25. Vertegenwoordigt u een rechtspersoon, een vereniging een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een NV of een BV, dan betaalt u € 450. (artikel 7 lid 1 UHW).
De huurcommissie doet uitspraak over uw verzoek en bepaalt uiteindelijk wie van de partijen in het gelijk wordt gesteld. Stelt de huurcommissie u als indiener van het verzoek in het gelijk? Dan krijgt u de betaalde leges na de uitspraak van de Huurcommissie terug. Bent u in het ongelijk gesteld, dan krijgt u het geld niet terug. Deze regeling is per 1 april 2010 gewijzigd. Tot 1 april 2010 waren zowel huurder als verhuurder € 11. verschuldigd. Degene die de procedure won kreeg de € 11. terug. Aangezien de huurder meestal een verzoek in dient is dit een toch een redelijke verhoging van de kosten. Voor de verhuurder heeft het eigenlijk geen zin om voor een relatief lage huurverhoging een vervroegde procedure bij de huurcommissie te starten.


Wet overleg huurders verhuurder

De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch was in haar uitspraak van 26 maart 2010 van mening ( LJN: BL9272, voorzieningenrechter rechtbank 's-Hertogenbosch, 209313/KG ZA 10-177) dat een huurdersorganisatie of een bewonerscommissie op grond van artikel 8 WOHV bevoegd is geschilpunten ingeval van spoedeisend belang aan de voorzieningenrechter voor te leggen. De vordering was niet gebaseerd op een vordering in verband met ontbreken van informatievoorziening, maar in verband met het ontbreken van de 70 % meerderheid om een vermoeden van een redelijk voorstel te kunnen destilleren.
Naast het feit dat de rechter van mening was dat er geen sprake was van renovatie, maar van onderhoud, had het meer op de weg van de rechter gelegen om te beoordelen of de verband hield met het ontbreken van informatievoorziening. Over het punt van de informatievoorziening kan in het kader van deze wet worden beslist. Deze wet lijkt geen ruimte te bieden voor antwoord op de vraag of met de belangen van de individuele huurders voldoende rekening wordt gehouden.
In overweging 4.7 lijkt de rechter de reikwijdte van deze wet te ruim uit te leggen. Het gaat in het kader van de uitleg van deze wet niet immers niet om de vraag of de verhuurder in strijd met de rechten van de bewonerscommissie heeft gehandeld, maar om de vraag of de verhuurder niet conform de wet informatie aan de bewonerscommissie heeft verschaft.

Kosten brandinstallatie door wijziging regels door gemeente

De kantonrechter te Amsterdam had in een vonnis overwogen dat de artikelen 2.6.1 en 2.6.2 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Winkelruimte (ROZ-voorwaarden), welke deel uitmaken van de huurovereenkomst, onvoldoende basis bieden om de kosten van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (mede) voor rekening van verhuurder te laten komen. Een vergelijkbare bepaling staat in artikel 5.1 van de algemene voorwaarden vastgesteld op 20 augustus 2008. De verhuurder was tegen deze uitspraak in beroep gekomen. De verhuurder was van mening dat de huurder op grond van de algemene voorwaarden was verplicht te zorgen voor het verkrijgen van de voor de uitoefening van haar bedrijf (de exploitatie van een congrescentrum) vereiste vergunningen en/of ontheffingen. In de voorwaarden bij deze huurovereenkomst is bepaald dat, indien in verband met deze vergunningen en/of ontheffingen wijzigingen of vernieuwingen noodzakelijk zijn, de huurder ervoor aansprakelijk is dat bij de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden voldaan wordt aan de door de overheid gestelde eisen alsmede dat de benodigde vergunningen worden verkregen, terwijl de kosten van die wijzigingen of vernieuwingen voor haar rekening zullen komen. 
Op grond van de algemene voorwaarden is de verhuurder verplicht tot (onder meer) vervanging van onderdelen en vernieuwing van installaties, zoals de lift-, centrale verwarmings- en hydrofoorinstallaties. 
Naar het oordeel van het hof in haar arrest van 24 november 2009 ( LJN: BL8109, gerechtshof Arnhem, 200.012.097 ) volgt uit de genoemde bepalingen van de algemene voorwaarden niet dat vervanging van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in een geval als het onderhavige voor rekening van huurder komt. 
Deze bepalingen betreffen immers de vergunningen en ontheffingen, die huurder nodig had om in het door haar gehuurde gedeelte van het complex een congrescentrum te exploiteren, en de in verband daarmee eventueel te maken kosten. 
Deze bepalingen zien niet op de vervanging van de bij het complex behorende brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, die immers niet is aangebracht in verband met het door huurder uitgeoefende bedrijf, maar los daarvan in een congresgebouw als het onderhavige, zoals dat door verhuurder aan huurder is verhuurd, noodzakelijk is. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie behoort naar het oordeel van het hof tot de installaties zoals de lift-, centrale verwarmings- en hydrofoorinstallaties voor welker vervanging en vernieuwing verhuurder zorg dient te dragen. 
Door deze uitspraak blijven herstelvoorzieningen van zaken in het gehuurde die niet specifiek op de bedrijfsvoering van de huurder zijn gericht en waarvoor het onderhoud niet naar de huurder is verlegd op grond van de bepaling 14 van de huidige algemene voorwaarden (versie 2008) voor rekening van de huurder. 

Eerder gepubliceerde actualiteiten op Huurgeschil.nl 

Voor andere wijziging op de site en het boek  Huurgeschillen Ontleed klikt u  hier. U krijgt dan een PDF van ongeveer 30 pagina’s wijzigingen voorgeschoteld. De belangrijkste wijzigingen zijn invoering van een hoofdstuk: “aanvang van de huurovereenkomst” een uitgebreidere uitleg van de Leegstandwet en een uitgebreide uitleg over het boetebeding in algemene voorwaarden.

Uw bijdrage

Mocht u van mening zijn dat er belangrijke zaken op de site ontbreken dan wordt u van harte uitgenodigd om uw bijdrage te leveren.  Uw naam  en/of die van uw kantoor wordt op de site en in mijn boek “Huurgeschillen Ontleed”vermeld. Uiteraard bepaal ik welk aangedragen materiaal ik voor publicatie geschikt acht.  Ik ga hierover dan geen discussie aan. Het materiaal wordt dan vervolgens eigendom van Huurgeschil.nl. U staat er voor in dat u geen auteursrecht schendt bij het aandragen van tekst. Mocht u de tekst elders hebben gevonden, dan verzoek ik u uitdrukkelijk uw bronnen te vermelden.

Mr F.C.P. Teeuw 
Huurgeschil.nl

	


