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Toezending huurovereenkomst
Muntweg 6L-63 (ged. )

GeachLe heer, mevrouw,

HierËij zend ik u een exemplaar van de door beide partijen ondertekende
huurovereenkomst inzake een gedeelte vaà het pand Munt.weg 61-63.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, groet ik u.

Hoogachtend,
De direcLeur,
namens deze, de chef bureau Onroerend Goed

C.P.M.A. S\^/eens
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Grondbedrijf

Afdeling Grondzaken en Financiën

Bureau Onroerend Goed

Huurovereenkomst

De Gemeente Nijmegen, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.,f.
Nieuwenhuis, direct,eur van het Grondbedrijf van de cemeente Nijmegen,
daartoe gemachtigd bij besluit van 3 juni 1996 door de Burgemeester van
Nijmegen, op grond van het bepaalde in artikel 1,7L 1id 2 van de cemeen-
tewet juncto het mandaatbesluit van B & W d.d. 28 mei 1-996,
hierna Le noemen verhuurster (partij ter ene zijde)

en Sportvereniging rrDe Hazenkamp"
voorzitLer: M. Uittenbosch
penningmeester: dhr. S.C. Kersten Tolhuis 1309 5537 MR Nijmegen

huurster (partij Ler andere zijde)

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Partij ter ene zíjde verhuurt aan partij ter andere zijde, die in huur
aanneemt een gedeel-te van het pand Munt$reg 51-63 en het bijbehorende
onbebou$/de te Nijmegen, een en ander zoals genoegzaam aan partijen
bekend, zulks tegen een (basis)huurprijs van í 1.798,86 per maand en
voorts onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

1 De huur wordt geacht Le zijn ingegaan op 1 februari l-997 en geldt
tot 1 februari 1998 met dien verstande, dat partijen de overeenkomst
tussentJ-jds schriftelijk kunnen opzeggen met inachLneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden. Huurbetalingsverplichting gaat
in per 1 februarí a997.

2 De verschuldigde huursom dient bij vooruitbetaling in maandelijkse
termijnen te worden voLdaan door storting of overschrijving ten name
van de administrateur van het Grondbedrijf, Stationsplein 13 te
NÍjmegen op postrekening 2B997LB onder vermelding van: huur Muntweg
61,-63, De Hazenkamp.

3 Verhuurster heeft het recht om jaarlijks per 1 oktober de huurprijs
aan te passen met gebruikmaking van de formule:
4 x basishuur = nieuwe huurprijs.
Y
Daarbij is x gelijk aan het indexcijfer van het CBS over de maanden
oktober, november en december van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarin de nieuwe huurprijsvasLstelling plaatsvindt en y gelijk aan
het indexcijfer van het CBS per 1 oktober 1995.
Onder indexcijfer CBS wordt in dit verband verstaan het prijsindex-
cijfer van de gezinseonsumptie, reeks voor werknemersgezinnen 1aag,
zoals dit maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
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4 In afwijking van het bepaalde in artikel- 3 heeft verhuurster het
recht om, wanneer in de toekomst mocht blijken, dat de huur van dit
pand in vergelijking met vergelijkbare panden in Nijmegen aanpassing
behoeft, de huurprijs tot het niveau van deze panden aan Le passen.

5 Huurster aanvaardt. het gehuurde in de staat waarin het. zich bij de
aanvang van deze huurovereenkomst bevindt en mag het aI1een gebrui-
ken voor de doelstellingen van haar stichtinq.

5 De kosten van het gebruik van gas-, water: en elektriciteitsgebruik
zijn voor rekening van huurster en zij dient deze kosten met een
eventuele andere huurster of gebruikster van heL pand te verrekenen
volgens een ook voor verhuurster acceptabele verdeelsleutel.

7 Huurster is verplicht. het gehuurde in een behoorlijke staab te
onderhouden en ervoor te zorgen, dat ook het onbebouwde gedeelt.e bij
het gehuurde in een behoorlijke staat verkeert.
Voor haar rekening komen tevens de kosten van onderhoud aan krukken,
sloten, ruiten, cl-osets en dergelijke en het overige onderhoud aan
het inwendige van het. gehuurde en het schoonmaken van de c.v.-
installatie en de got.en al-smede het onderhoud aan het onbebouwde.
Voor rekening van verhuurster komen de kosten van het normale
onderhoud aan het dak, de goten en het overige uitwendige van het
giebouw, alsmede het norma1e onderhoud van de centrale verwarmj-ngsln-
stallatie.
Ten aanzien van de eventueel- in/aan het gehuurde aanwezig"e warm
watertoestellen/zonweri-ngen, is verhuursLer tot generlei- verplich-
ting gehouden.

B Huurster mag het gehuurde uitsluitend inrj-chten en gebruiken ten
behoeve van sportactiviteiten geinitieerd door haar sportvereniging.
Het is huurster niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk
aan derden onder te verhuren of in gebruik of in medegebruik te
geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemmi-ngi van Burgemeester
en trnlethouders van Nijmegen.
Aan een dergelijke toestemming kunnen Burgemeester en lrïethouders
nadere voorwaarden verbinden.

9 HeL is huurster niet toegestaan enige verandering of verbetering in
het gehuurde aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke'
toestemming van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen. Aan een
dergelijke toestemming kunnen Burgemeester en Wethouders nadere
voorwaarden verbinden.
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Verhuurster of haar gemachtigde hebben, ter controle op de naleving
van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden, toegang tot het
gehuurde, evenals personen die door verhuurster zijn aang'ewezen om

in of aan het gehuurde noodzakelijke (herstel-)werkzaamheden te
verrichten. Bedoelde controles c.q. werkzaamheden vinden plaatg in
overleg met huurster en -behoudens in noodgievallen- op v/erkdagen
tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

De kosten van verzekering van de opstallen, alsmede de overige
eigenaarslasten zoals belast.j-ngen, welke krachtens de betreffende
wettelijke bepalingen Len laste van de eigenaar komen, zijn voor
rekening van verhuurster.

Het gebrulk van de opstallen mag niet storend zijn voor de omg'eving/
zul-ks ter beoordeling van verhuursLer die ten alle tijde bevoegd is
nadere voorwaarden te ste11en, dj-e alsdan worden geacht onderdeel
van deze overeenkomst uit te maken.

Indien te enigertijd mocht blijken dat de parkeersituat.ie/parkeer-
overlast in de directe omgeving van het gehuurde dit noodzakelijk
maakt, een en ander ter beoordeling van het College van BurgemeesLer
en Wethouders van de Gemeente Nijmegen, is huurster verplichL voor
eigen rekening en op eigen terrein parkeergelegenheid aan te leggen,
waarbij dan tevens de op dat moment door de Gemeente Nijmegen
gehanteerde parkeernormen in acht dienen te worden genomen.
Bovendien dient huurster zich voor wat de uitvoering van een en
ander beLreft te richten naar de aanwijzingen van eerdergenoemd
College c.q. van door haar aangewezen ambtenaren.

Indien huurster één of meer van de voorwaarden of bepalj-ngen nieE
behoorlijk nakomt, zulks ter beoordeling van verhuurster, hebben
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen het, recht de huur
terstond te beëindigen, zonder dat hiertoe een voorafgaande inge-
brekestelling of enigerlei gerechtelijke tussenkomst zal zíjn
vereist, ongeacht de aansprakelijkheid van huursLer voor alle
daaruit voor de de Gemeente Nijmegen voortvloeiende koslen en
schaden en zonder dat huurster hieraan zelf enigerlei rechten op
schadefoosstelling kan ontlenen.

Deze overeenkomst van huur en verhuur wordt voorts aangegaan ónder
alle bepalingen a1s bi-j de wet ten aanzien van huur en verhuur ziin
vastgesteld en wel voorzover daarvan door vorenstaande voorwaarden
en bepalingen niet is afgeweken.
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L6 ïn geval van wanprestatie van huurster heeft verhuurster het recht
in rechte nakoming van de huurovereenkomst of ontbinding daarvan
afsmede ontruiming van het gehuurde te vorderen, een en ander
onverminderd het recht van verhuurster daarnaast schadevergoeding te
eisen. Verder is huurster in bedoelde situatie van \^ranprestatie
verplicht tot vergoeding aan verhuurster van al-l-e kosten we1ke,
zowel in aLs buiten recht,e in verband hiermede door verhuurster
worden gemaakt.

Al-dus opgemaakt en getekend te Nijmegen op maart 1997

Partij ter ene z de, Partij ter andere zijde,

voorzitter: M. Ui-ttenbosch
Er*fr<-- €A+p
fu F<É,4,zat

penningmeester: S. Kersten
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