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Huurcontract 
De ondergetekenden: 
 
1. Stichting Podium Oost, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.H.B. 
Immikhuizen,  penningmeester, hierna te noemen: verhuurder 
en 
2. Stichting Odensehuis Andante, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
L. Kemerink, penningmeester, hierna te noemen : de huurder 
verklaren met elkaar de volgende huurovereenkomst aan te gaan ter voortzetting van  
het huidige huurcontract, ingaande 1  maart 2016 en ondertekend op 11 februari  
2016. 
 
 
ARTIKEL 1 – GEHUURDE 

1.1 De verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder in huur aanneemt : 

        -  de Multifunctionele ruimte 1 en Middenzaal, in totaal 93 m2  
        -  kantoorruimte klein, afmeting ca. 14m2 

       Alle ruimtes bevinden zich op de eerste verdieping in het pand aan de  

        Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht, beide partijen voldoende bekend.  
        De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als  

        bijlage bij de huurovereenkomst ingaande 1 maart 2016 aangehechte en door 

        beide partijen geparafeerde proces-verbaal van oplevering. 

 1.2  Op de Multifunctionele ruimte 1, zoals omschreven in artikel 1.1 heeft de  
        verhuurder recht op verhuur op doordeweekse avonden van 18.00-24.00  uur. 

        Kantoorruimte klein  wordt wekelijks op maandag t/m vrijdag van 07.00-17.30  

        uur mede gebruikt door verhuurder. 

        Wekelijks op maandag t/m vrijdag vanaf 17.30 uur en gedurende het weekend  
        (zaterdag en zondag) heeft de huurder geen toegang tot c.q kan de 

        kantoorruimte klein  niet worden gebruikt in verband met medegebruik. 

  1.3 De verhuurder stelt huurder in de gelegenheid  activiteit:  open inloop,  

         ontmoeting en diverse creatieve en bewegingsactiviteiten door mensen met  
         beginnende dementie en naasten uit te oefenen in de accommodatie. 

1.4 Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke  

      toestemming van de verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te  
      geven dan omschreven in artikel 1.3. 
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1.5 Bij opzegging van de huur dienen de ruimtes in de originele staat te worden  

      opgeleverd  tenzij schriftelijk anders overeengekomen is (artikel 13 Algemene  

      voorwaarden vervalt). 
 

ARTIKEL 2 – TERMIJN 
2.1 Deze huurovereenkomst gaat in op 1 januari 2018 (hierna ingangsdatum) en is  

      aangegaan voor 1 jaar en loopt tot 31 december 2018. 
2.2 Na het verstrijken van de in artikel 2.1 genoemde periode wordt deze  

      huurovereenkomst behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door  

      opzegging door huurder of verhuurder in overeenstemming met artikelen 2.4  

      en 2.5 voortgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar, derhalve tot 
      31 december 2019. 

2.3 Deze huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende  

      periode(n) van 1 jaar. 

2.4 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging van het 
      contract door huurder aan verhuurder met inachtneming van een termijn van  

      drie maanden. 

      Opzegging door verhuurder aan huurder vindt plaats tegen het einde van de  
      lopende huurperiode met inachtneming van een termijn van drie maanden. 

2.5 Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 

2.6 Indien huurder eerder dan de termijn het pand verlaat en verhuurder een  

      nieuwe huurder heeft, is huurder geen huur meer verschuldigd. Beslissing of  
      Een huurcontract wordt aangegaan met een andere huurder blijft in alle  

      Gevallen aan de verhuurder. 

 

ARTIKEL 3 – VERGOEDING 
3.1 Huurder is aan verhuurder per 1 januari 2018  een bedrag per jaar   

      verschuldigd van  €   x   (eenhonderd…..euro) 

      (huur en servicekosten: energie, schoonmaak, onderhoud) en is als volgt te  

      splitsen: 
      Multifunctionele ruimte I plus Middenkantoor €  ….. per maand x 12 

      Medegebruik kantoorruimte klein €   per maand x 12 
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3.2 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van CPI reeks 

      “alle huishoudens” 2016=100. 

3.3 Betaling van de huurprijs dient te geschieden per kwartaal  als volgt: 
      Per betaalperiode van drie maanden is de huurder verplicht een bedrag van 

      €  xxx (3x het maandbedrag van €  xxx) vooraf te betalen. 

      De huurder zal dit bedrag voldoen na ontvangst van een factuur. 

3.4 Op incidentele huur van ruimtes in het gebouw die niet door de huurder zijn  
      gehuurd ontvangt de huurder een korting van 12% op de huur van de  

      desbetreffende ruimte. 

 

ARTIKEL 4 – BEHEERDER 
4.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op Podium Oost. 

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder voor wat betreft de  

         Inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst 

         met de beheerder contact op te nemen. 
   4.3 De huuropzegging moet aan de verhuurder worden gezonden. 

 

 ARTIKEL 5 – ASBEST/MILEU  
5.1 Aan verhuurder is niet bekend dat er in het gehuurde asbest is verwerkt. 

      De onbekendheid van verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het  

      gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van verhuurder dat er geen  

      asbest aanwezig is.  
5.2 Aan verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde een  

         verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende 

         wetgeving ten tijde van het  tekenen van de huurovereenkomst het nemen  

         van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van verhuurder met een  
         aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van 

         het tekenen van de huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van 

         verhuurder dat er geen verontreiniging aanwezig is. 

 
ARTIKEL 6 – ALGEMENE VOORWAARDEN 
6.1 Op deze huurovereenkomst zijn de hierna genoemde “Älgemene voorwaarden 

      verhuur van Stichting Podium Oost” van toepassing welke als bijlage zijn  

      toegevoegd. 
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6.2 Artikel 6, 13, 17 en 25 uit de algemene voorwaarden zijn niet van 

      toepassing. 

 
Aldus opgemaakt en getekend te Utrecht,  . . . . . . . 

 

Namens Stichting Podium Oost            Namens  

Naam:          Naam: 
J.H.B. Immikhuizen                                

 

Handtekening:                                       Handtekening: 
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ADDENDUM BIJ HUURCONTRACT 
 
De ondergetekende 
 

Stichting Podium Oost, vertegenwoordigd door J.H.B. Immikhuizen,  

penningmeester 

verleent huurder   …….           vertegenwoordigd door …….. 
 

 

uitstel van betaling van de huur indien Stichting ……. tijdelijk met een  

financieringstekort wordt geconfronteerd doordat toegekende subsidies en/of  
bijdragen fondsen op een later tijdstip worden uitgekeerd. 

Deze regeling geldt voor een maximale periode van drie maanden (één  

Betaalperiode)  en is bedoeld in geval van een uitzonderingssituatie. 

 
Aldus opgemaakt en getekend te Utrecht, 31 januari 2018. 

 

Namens Stichting Podium Oost 
 

 

 

J.H.B. Immikhuizen 
penningmeester 

 

 

 
 

 

 


