
GEMEENTELANDSMEER 

HUUROVEREENKOMST 

De gemeente Landsmeer, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd 
door haar burgemeester, hierna te noemen "de gemeente"; 

De heer/ mevrouw wonende , Landsmeer hierna te noemen 
"huurder"; partijen zijn als voigt overeengekomen: 

de gemeente verhuurt met ingang van 2 aan de huurder die de huur aanvaardt, 
een stuk grond, groot ca m2 gelegen naast het perceel , één en ander zoals 
staat aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekening. 

De huurprijs bedraagt € / m2 per jaar (totaal bedrag € per jaar). Deze huurprijs 
wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex vastgesteld door het 
CBS. 

Huurder dient de grond in te richten en te gebruiken conform de bestemming in het 
bestemmingsplan. 

De volgende algemene voorwaarden voor de verhuur van strookjes grond, zijn van 
toepassing: 

Aigemene voorwaarden 

1. De huurder aanvaardt het terrein in de toestand waarin het zieh bevindt bij de 
aanvang van de huur. Om de toestand bij aanvaarding vast te stellen dient in 
opdracht en op kosten van de huurder een bodemverkennend onderzoek te worden 
uitgevoerd, waarbij de bevindingen in de vorm van een onderzoeksrapport moeten 
worden overlegd. Tevens dient de oorspronkelijke overdrachtsituatie te worden 
vastgelegd middels een ondertekende verklaring met foto en voorzien van een 
datum. Deze wordt als bijlage bij dit contract gevoegd (zie artikel 18). 

2. De huurprijs dient in één termijn voor 1 januari van het jaar waarover deze 
verschuldigd is, zonder enige korting, aftrek of schuldvergelijking aan de gemeente 
te worden voldaan door storting of overschrijving op rekeningnummer: 
NL62 BNGH 0285004735 ten name van NV Bank Nederlandse Gemeente. 

3. De huurder mag de huur van het terrein niet aan een ander overdragen en/of het 
terrein geheel of gedeeltelijk onderverhuren en/of, onder welke benaming ook, aan 
een ander ter beschikking stellen of in gebruik afstaan. Het verbod strekt zieh mede 
uit tot inbreng in een vennootschap. 

4. Het is huurder, niet toegestaan gebouwen op het terrein op te richten. 

5. Huurder verbindt zieh het terrein te gebruiken overeenkomstig de in dit contract 
aangegeven bestemming. 

6. Het verhogen of verlagen of anderszins wijzigen van het terrein mag slechts plaats 
vinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. 

7. De huurder is verplicht om het gehuurde terrein in een nette en ordentelijke staat te 



(onder)houden. 

8. Huurder is verplicht om - voor zijn rekening - indien en voor zover dat nodig wordt 
geoordeeld door de gemeente, het terrein van aangrenzende terreinen af te sluiten. 

9. Huurder is verplicht op, in en naast het terrein de uitvoering van alle werken te 
gedogen, die naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn. 

10. De huurder is verplicht aan de door de gemeente aan te wijzen personen toegang te 
verlenen tot het terrein voor de uitvoering van de door de gemeente nodig 
geoordeelde werkzaamheden. 

11. Op het terrein mag nergens berging plaats vinden van licht ontvlambare en/of aan 
zelfontbranding onderhevige stoffen of goederen. 
De huurder is gehouden zich te onderwerpen aan nadere voorschriften die door de 
gemeente met betrekking tot de brandveiligheid worden gesteid. De eventuele 
kosten komen voor rekening van de huurder. 

12. Het is huurder niet toegestaan het terrein te gebruiken: 
a. als staanplaats voor een (toer)caravan; 
b. als opslagplaats voor voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan; 
c. als stortplaats voor puin of afvalstoffen. 

13. Het is huurder niet toegestaan op het gehuurde terrein aankondigingen en/of 
handelsreclame aan te brengen of te doen aanbrengen. 

14. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen ontstaan als 
gevolg van of in verband met het gebruik van het terrein. Huurder vrijwaart de 
gemeente van alle aanspraken van derden, die dezen doen gelden tot vergoeding 
van schade als gevolg van of in verband met het terrein. 

15. Indien huurder in gebreke blijft de huursom tijdig te betalen of aan enig andere 
ingevolge deze overeenkomst op hem rustende verplichting te voldoen, alsmede 
indien de huurder surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van 
faillissement verkeert, is de gemeente bevoegd deze overeenkomst te doen 
eindigen. Hiertoe zal in eerste instantie ingebrekestelling zijn vereist. Indien hieraan 
geen gehoor wordt gegeven zal in tweede instantie, onverminderd de verplichting 
van huurder tot vergoeding van kosten, schaden of interesten de overeenkomst 
alsnog beëindigd worden van gemeentezijde. Bovendien zal huurder aan de 
gemeente voor elke week waarop hij in gebreke is een dadelijk opeisbare boete 
verbeuren van € 100,-. 

16. Deze overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar. Na deze periode wordt de huur 
zonder tegenbericht telkens stilzwijgend voor één jaar verlengd. De 
huurovereenkomst is door elk der partijen opzegbaar en eindigt, na schriftelijke 
opzegging aan wederpartij, op de laatste dag van de derde maand na opzegging van 
de huur. 

17. Ingeval van eindiging van de overeenkomst dient huurder voor eigen rekening en ten 
genoegen van de gemeente het terrein volledig ontruimd en in goede staat op te 
leveren (zie artikel 1). 
Bij gebreke daarvan is de gemeente bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling 
wordt vereist, daarin te voorzien voor rekening van huurder, die zich verplicht alle 



door de gemeente gemaakte kosten te voldoen, verhoogd met algemene kosten en 
vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

18. Onverminderd het bepaalde onder artikel 17 is bij eindiging van de overeenkomst 
huurder aansprakelijk voor de in of op en, ais gevolg daarvan, nabij het terrein 
aanwezige bodemverontreiniging, die gedurende de looptijd van de 
huurovereenkomst is ontstaan. Indien ten gevolge daarvan sanering noodzakelijk is 
komen de kosten daarvan voor rekening van de huurder. 

Optioneel voorbeelden van aanvullende voorwaarden (indien van toepassing) 

19. Indien in de te verhuren grond kabels zijn gelegen ten behoeve van 
telecommunicatiediensten: 
Revisiegegevens met de Jigging van deze kabels zijn bij deze overeenkomst 
gevoegd. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de kabels ontstaan bij 
de uitvoering van graafwerkzaamheden, die in opdracht van huurder in de gehuurde 
grond plaats vinden. Huurder dient toe te staan dat telecommunicatiebedrijven 
toegang tot het terre in verleend wordt en in de gelegenheid worden gesteId om 
onderhoudswerkzaamheden aan deze kabels te verrichten. 

20. Voor het gebruik en onderhoud van het naastgelegen voetpad dient een strook 
grond van 0,30 m naast het voetpad (tussen opsluitband en te verhuren grond) 
obstakelvrij te worden gehouden. Dit deel van de strook wordt niet verhuurd. 
Huurder verklaart zich bereid deze strook weI obstakelvrij en in goede staat van 
onderhoud te houden. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Landsmeer, 

de gemeente, huurder 

mr. A.C. Nienhuis 

Bijlage bij huurcontract zoals bedoeld in artikel 1 van dat contract, betreffende 
'Verklaring oorspronkelijke overdrachtsituatie': 



hier foto plaatsen 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Landsmeer, 

de gemeente, huurder, 

mr. A.C. Nienhuis 


