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Geachte lezer,

Zoals u van ons gewend bent zijn er ook de afgelopen twee maanden weer een flink aantal aanvullingen op Huurgeschil.nl geplaatst om de website zo compleet en actueel mogelijk te houden. In deze nieuwsbrief komt een aantal relevante huurrechtelijke uitspraken aan de orde.
Boek: “Huurgeschillen ontleed”
De nieuwste druk van mijn boek “Huurgeschillen ontleed”  komt in mei 2012 uit (circa 910 pagina's). Het betreft inmiddels de zesde gewijzigde druk. Het boek bevat tal van wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de vorige druk. Ik heb mij  hier de laatste twee maanden voornamelijk mee bezig gehouden. Ik heb de redactie geheel herzien. Vanaf deze maand werk ik weer aan het verwerken van jurisprudentie.

Cursussen
Huurgeschil.nl biedt meerdere keren per jaar verschillende cursussen op het gebied van huurrecht en procesrecht aan. Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt de cursist een algemeen overzicht van het huurrecht woonruimte of bedrijfsruimte. Deze cursussen zijn bedoeld voor de advocaten, juristen, medewerkers van woningcorporaties, makelaars, deurwaarderskantoren en ieder ander met interesse in het huurrecht.

De cursus huurrecht woonruimte vindt plaats op:

Utrecht, 14 en 21 juni 2012
Utrecht, 4 en 11 oktober 2012

De cursus huurrecht bedrijfsruimte vindt plaats op:
Zwolle, 24 en 31 mei 2012
Utrecht, 13 en 20 september 2012

Door op deze link (hier )  te klikken komt u terecht in een inschrijvingsformulier. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en per mailbericht te versturen komt een overeenkomst tot stand.

Summerschool 
De tweedaagse cursus wordt over het algemeen als intensief ervaren. Om de intensiteit te verlagen bied ik bij voldoende belangstelling een vierdaagse cursus Huurrecht aan. Deze cursus begint op vrijdag en eindigt op maandag, waardoor de cursus u maar twee werkdagen kost.

De cursus wordt gehouden in een aantrekkelijke omgeving , bijvoorbeeld de kust of een bosrijke omgeving. De cursusdagen zijn korter om u ook van de omgeving te laten genieten (van 09.00 uur tot 14.30 uur). De cursus kost bij indicatie € 1150,-. De kosten van overnachting, ontbijt en diner zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
Zonder u maar ergens aan te binden verzoek ik u vriendelijk aan te geven of u geïnteresseerd zou zijn in de vierdaagse cursus huurrecht. U kunt mailen dat u hierin geïnteresseerd bent naar het volgende mailadres: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl. U behoeft onder opmerkingen slecht de opmerking "leuk idee" te vermelden. Wordt uw mailprogramma niet gestart, dan kunt u mij handmatig een mailtje sturen met vermelding van de eerdere opmerking. Bij voldoende positieve reacties plan ik een cursus in, die ik op de website zal vermelden, waarna u zich in kunt schrijven. De cursus zal bij voldoende animo worden gepalnd in de tweede helft van juli 2012.

Procesrecht
De cursussen procesrecht zijn met name bedoeld voor (beginnende) juristen en andere belangstellenden die regelmatig met het procesrecht te maken hebben. De cursussen hebben in het bijzonder betrekking op het procederen bij de sector kanton van de rechtbank. De cursus is praktijkgericht. Er worden casus behandeld en de cursisten krijgen een thuiswerkopdracht mee ter voorbereiding op de tweede cursusdag. De eerstvolgende cursussen zijn gepland op:

Vlaardingen,19 en 26 juli 2012
Vlaardingen18 en 25 oktober 2012 
Jurisprudentie Huurrecht

Leegstandwet en onderverhuur
De kantonrechter Arnhem kwam in haar vonnis van 26 april 2010 [1] tot het oordeel dat de onderhuurder van een woning die op grond van de Leegstandswet aan de hoofdhuurder was verhuurd geen recht had op huurbescherming jegens de hoofdverhuurder, omdat de overeenkomst tussen onderhuurder en onderverhuurder werd beheerst door artikel 7:232 lid 2 BW (overeenkomst voor korte duur). Zowel de onderverhuurder als de hoofdverhuurder gingen door het "oog van de naald".

De huurovereenkomst tussen hoofdverhuurder en hoofdhuurder werd beheerst door de Leegstandswet. Ook nadat de (hoofd) huurder na het einde van de huurovereenkomst gebruik van het gehuurde mocht blijven maken ontstond er geen nieuwe huurovereenkomst, omdat de (hoofd)huurder slechts gebruik maakte van een mogelijkheid van verlenging van de ontruimingstermijn en er gedurende deze periode geen huur werd betaald. Deze verlenging is niet in strijd met de strekking van de Leegstandwet nu tussen hoofdverhuurder en hoofdhuurder geen onduidelijkheid bestond over de tijdelijkheid van de huurovereenkomst én de verlengde ontruimingstermijn binnen de looptijd van de vergunning bleef.
De hoofdhuurder heeft bovendien na het eindigen van de hoofdhuurovereenkomst geen huur meer betaald. Nu een tegenprestatie (huurprijs)- en daarmee een van de essentialie voor het bestaan van een huurovereenkomst- ontbrak kon er volgens de rechter niet langer worden gesproken van een huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en hoofdverhuurder.
Interessant aan deze uitspraak is dat de rechter impliciet te kennen geeft dat na het einde van de huurovereenkomst als bedoeld in artikel 16 lid 7 Leegstandwet de overeenkomst op grond van de Leegstandwet kan worden omgezet in een reguliere overeenkomst met huurbescherming ten gunste van de huurder. Ik benadruk hierbij nogmaals dat met de tekst van dit artikel slechts wordt bedoeld dat de huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet eindigt. Met dit artikel wordt niet bedoeld dat de huurrelatie per definitie eindigt als de verhuurder de huurder na de looptijd van de vergunning tegen betaling gebruik van het gehuurde laat maken.
 
Verder was in deze uitspraak duidelijk dat de relatie tussen onderverhuurder en onderhuurder niet werd beheerst door de regels van de Leegstandwet nu door partijen niet was voldaan aan de eisen van artikel 16 lid 10 Leegstandwet . Bij het niet toepassen van laatstgenoemd artikel blijft volgens artikel 16 lid 11 Leegstandwet artikel 15 lid 1 Leegstandwet buiten toepassing. Dit betekent dat de onderhuurder in beginsel een beroep kan doen op huurbescherming van artikel 7:269 BW nu de werking van dit artikel niet door de Leegstandwet wordt geblokkeerd.
 
Deze mogelijke bescherming mocht deze onderhuurder echter niet baten. De rechter was van mening dat hier sprake was van een huurovereenkomst van korte duur, waardoor artikel 7:269 BW alsnog buiten toepassing geplaatst kon worden.
 
In de alinea's 4.2, 4.3 en 4.4 van de uitspraak wordt dit standpunt gemotiveerd door te verwijzen naar de aanbiedingsbrief. In deze aanbiedingsbrief van de onderverhuurder aan onderhuurder staat vermeld dat de onderverhuurder een bruikleenovereenkomst/huurcontract van beperkte duur met de eigenaar heeft afgesloten en dat de onderverhuurder het pand voor korte tijd in beheer had. Bij het aangaan van de onderhuurovereenkomst had voor beide partijen duidelijk moeten zijn dat zij een kortstondige huurrelatie zouden aangaan. Dit volgt tevens uit de overeengekomen lage huurprijs.
De bedoeling van hoofdverhuurder, onderverhuurder en onderhuurder was ondubbelzinnig gericht op een tijdelijk gebruik van de woning. Hoofdverhuurder en onderverhuurder hebben consequent vastgehouden aan deze bedoeling. De duur van de huurovereenkomst doet hier niet aan af nu algemeen bekend is dat met het ontwikkelen en uitvoeren van renovatieprojecten enige tijd gemoeid kan zijn.
 
Zie meer over de overeenkomst van korte duur het hoofdstuk: “Huurovereenkomst bepaalde en onbepaalde duur ”. 

Redelijk aanbod tot het sluiten van een campuscontract 
De kantonrechter in Utrecht heeft in haar vonnis van 29 februari 2012 [2] een uitspraak gedaan in een casus die veel gelijkenis vertoonde met de casus die de rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft van 24 februari 2011 , heeft moeten beoordelen. Ook in deze zaak kon de overeenkomst die oorspronkelijk voor onbepaalde tijd was aangegaan, worden omgezet in een overeenkomst voor bepaalde tijd. In deze laatste zaak was de doelgroep van de verhuurder ruimer dan voor studenten alleen, maar was het complex waartoe het gehuurde behoorde wel feitelijk voor de studentenhuisvestiging bedoeld (alinea 4.6 en 4.7 van het vonnis). Ook was destijds bij aanvang van de huurovereenkomst een inschrijving bij een universiteit of een hoge school een vereiste. Gedaagde had ook niet betwist ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen student te zijn geweest (alinea 4.8). Tevens nam de rechter in zijn oordeel mee dat er sprake was van een tekort aan woonruimte (alinea 4.10).

Medehuurderschap en afwijzingsgronden
De kantonrechter  in Bergen op Zoom kwam in haar vonnis van 7 maart 2012 [3 ] tot de conclusie dat een vordering tot verkrijging van medehuurderschap door een meerderjarige, bij vader inwonende, zoon toewijsbaar was nu zich geen van de in artikel 7:267 lid 2 BW voorgeschreven – limitatieve - afwijzingsgronden voordoet. Het uit Europese regelgeving voortvloeiende inkomenscriterium voor toewijzing van sociale huurwoningen waaraan woningcorporaties sinds 1 januari 2011 bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moeten voldoen maakte dat in dit geval volgens de rechtbank niet anders. De rechtbank is van mening dat dit criterium niet kan leiden tot afwijzing van de vordering, omdat het toekennen van medehuurderschap niet leidt tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, althans dit kan niet -zonder meer- aan een nieuwe verhuring gelijk kan worden gesteld.

Ik kan mij voorstellen dat dit criterium wel een rol zou horen te spelen op het moment dat de oorspronkelijke huurder de woning verlaat en de medehuurder de huurovereenkomst voortzet. Een parallel met de eis van het hebben van een huisvestigingsvergunning ten tijde van voortzetting van het huurcontract (artikel 7:267 lid 6 BW) door de medehuurder lijkt hier wel te trekken. De wetgever zal voor invoering van een dergelijk criterium in het kader van verkrijging van het huurderschap na vertrek van de oorspronkelijke huurder de wet aan dienen te passen.

Overlast en het leveren van objectief bewijs
Uit het arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch van 28 december 2010 [4] is te herleiden dat het niet eenvoudig is bewijs voor het objectieve karakter van de overlast te leveren. In deze zaak had de klager de door hem gestelde overlast, die hij al enkele jaren meende te ondervinden, vastgelegd in een verslag van enige tientallen pagina's. Het hof was van mening dat deze stukken kennelijk uitsluitend de eigen bevindingen van klager weergaven, "die uit de aard der zaak als subjectief aangemerkt dienen te worden. Als voldoende objectieve onderbouwing voor de stellingen van klager kunnen deze stukken daarom niet dienen". Voorts had klager in de dagvaarding kennelijk niet onderbouwd welke klachten hij door deze verklaring wilde onderbouwen. Een dergelijke rapportage kan dus wel dienen als basis van een bewijs van overlast, maar dient te worden aangevuld met verklaringen en/of bewijs door derden om de overlast als objectieve overlast te kunnen kwalificeren. Bovendien moet in de dagvaarding worden aangegeven welke specifieke klachten bewezen worden door overlegging van de bijlagen bij de dagvaarding.
 
Ongerechtvaardigde verrijking 
In het arrest van het Hof Amsterdam van 7 december 2010 [ 5] had de huurder een gehuurde woning in strijd met het bestemmingsplan omgebouwd als verblijfplaats voor Poolse werknemers. Door de gemeente werd de huurder aangeschreven om deze illegale bouwwerkzaamheden te verwijderen. De verhuurder heeft vervolgens de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden wegens het niet gebruiken van het gehuurde conform de overeengekomen bestemming. Ook al was de verhuurder van de verbouwing op de hoogte, dan is er voor een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking geen plaats, omdat de verhuurder niet is verrijkt (zie rechtsoverweging 3.4.). De gemeente heeft de verbouwing immers als illegaal aangemerkt. De gemeente heeft aangegeven handhavend op te treden, evenals tegen het gebruik van het gehuurde voor huisvestiging van Poolse werknemers.
 
De rol van redelijkheid &billijkheid bij rechtsverwerking
Onder bepaalde omstandigheden kan een beroep op de redelijkheid en billijkheid een antwoord geven op de vraag of door een partij nog een rechtsvordering ingesteld kan worden. In een zaak die heeft geleid tot een arrest van het hof te Leeuwarden van 30 november 2010 [6] is nog eens benadrukt dat voor een zuiver beroep op rechtsverwerking stilzitten aan de zijde van eisende partij niet voldoende is. In onderhavige kwestie verzocht de verhuurder machtiging tot verwijdering van een hek dat door de huurder in de tuin was aangebracht. Het hek stond daar al geruime tijd. De huurder was een aantal jaren voor deze procedure als eens verzocht om de schutting te verwijderen. De verhuurder had het verder daarbij laten zitten. Een beroep op rechtsverwerking ging naar het oordeel van het hof niet op, omdat de huurder volgens het hof uit de uitlatingen van de verhuurder enige jaren geleden niet af kon leiden dat de verhuurder berustte in de aanwezigheid van de schutting. Het hof overwoog in rechtsoverweging 8 van dit arrest dat de het de huurder blijkens zijn eigen stellingen duidelijk was dat de verhuurder niet instemde met de aanwezigheid van de omheining. Alleen om die reden kon de huurder volgens het hof, aan het uitblijven van een reactie op de brief van de toenmalige raadsvrouw van de huurder niet het gerechtvaardigde vertrouwen destilleren dat de verhuurder alsnog instemde met de aanwezigheid van de omheining, dan wel afstand deed van het recht om verwijdering van de omheining te vorderen.
 
In deze zaak werden ook geen omstandigheden aangevoerd, die als een beroep op de redelijkheid en billijkheid aangemerkt konden worden dan wel aanleiding gaven om een beroep op de redelijkheid en billijkheid te honoreren.
 
Herstelkosten voor rekening van huurder 
In het arrest van het Hof Leeuwarden van 30 november 2010 [7] wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om uitvoering van werkzaamheden door de verhuurder voor rekening van de huurder te laten komen.
 
Verlenging van de overeengekomen huurperiode 
Volgens artikel 7:230 BW wordt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt. Dit is alleen anders als er tussen partijen van een andere bedoeling blijkt. Volgens een arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 7 december 2010 [8] werd een huurovereenkomst geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden. In deze zaak waren onderhandelingen gestart over continuering van de huurovereenkomst. Er was daarover nog geen overeenstemming bereikt tussen partijen. De kantonrechter had in haar uitspraak van 20 augustus 2008 beslist dat er geen verlenging van de overeenkomst plaats had gevonden, omdat er door de onderhandelingen van een andere bedoeling door de verhuurder zou zijn gebleken. Het hof legde deze bepaling echter uit in die zin dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd, omdat een gemeenschappelijke bedoeling ten aanzien van hetgeen tussen partijen zou gelden in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen niets is gebleken. In rechtsoverweging 2.4. van dit arrest wordt de bedoeling als genoemd in artikel 7:230 BW uitgelegd als een gemeenschappelijke bedoeling tussen huurder en verhuurder. Een eenzijdige bedoeling van de verhuurder kan de huur niet doen wijzigen. Dit lijkt te passen in het systeem van de wet. Een huurovereenkomst is immer een lex-specialis van een algemene overeenkomst. Voor aanwezigheid van een overeenkomst is de wilsovereenstemming van beide partijen vereist en niet de bedoeling van één van de partijen.
 
Geen bescherming onderhuurder bij wijziging huurregime door onderverhuurder
De bescherming van artikel 7:269 BW is alleen van toepassing als de hoofdhuurovereenkomst betrekking heeft op woonruimte. Als de hoofdhuurovereenkomst als bedrijfsruimte gekwalificeerd wordt, dan komt de huurder van deze bedrijfsruimte die deze ruimte als woonruimte heeft gehuurd van de onderverhuurder geen huurbescherming toe. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 29 oktober 1982 (NJ 1983, 213) en 28 januari 1994 (NJ 1994,421) het volgende overwogen: “Waar noch de tekst van de wet , noch de wetgevingsgeschiedenis daartoe noopt, mag de toepassingssfeer van een zo ingrijpend voorschrift als artikel 1623 k (voorganger van het huidige 7:269 BW, toevoeging Mr. F.C.P. Teeuw), niet worden uitgebreid tot gevallen van beëindiging van (hoofd)huurovereenkomsten die zelf niet beheerst worden door artikel 1623a e.v. Dit laatste zou tot gevolg hebben dat de verhuurder niet alleen - zonder dat daartoe zijn toestemming is vereist – partij wordt bij een tussen anderen tot stand gekomen overeenkomst, maar ook dat deze hem bindende (onderhuur) overeenkomst door andere wettelijke regels – ook voor wat de vaststelling van de huurprijs betreft – geregeerd kan worden dan die welke overeenkomst beheersen, op grond waarvan hij het verhuurde aan de (hoofd)huurder in huur had afgestaan”.
 
Dit wordt nog eens bevestigd in het arrest van de rechtbank Amsterdam van 21 december 2010 [9]. In dit arrest werd beslist dat de hoofdhuurovereenkomst, die als bedrijfsruimte gekwalificeerd kon worden (zie rechtsoverweging 3.15.), waardoor de onderhuurder geen bescherming toekwam. De huurder die in alle redelijkheid woonruimte denkt te huren vist achter het net en kan geen beroep op huurbescherming doen.
 
Dit lijkt onredelijk, doch past wel in het systeem van de wet. De huurder van bedrijfsruimte kan immers ook niet terugvallen op de beschermende bepalingen die aan woonruimte worden verbonden. Mocht de onderhuurder in een dergelijk geval wel worden beschermd, dan zou dit misbruik door de onderverhuurder in de hand kunnen werken door eenzijdige wisseling van huurregime te bewerkstellingen. De wet heeft uitdrukkelijk willen voorkomen dat de huurder eenzijdig het huurregime zou kunnen wisselen. Dat de onderhuurder het gehuurde te goeder trouw gehuurd zou kunnen hebben geeft geen geldige reden hierna huurbescherming te verbinden.

Bedrijfsruimte: Schadevergoeding op grond van beëindiging van de huurovereenkomst door dringend eigen gebruik  
De basis van schadevergoeding wordt gevormd door artikel 7:297 lid 1 BW. Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 23 maart 2010 [10] beslist dat de wettelijke voorziening geen volledige schadeloosstelling van de ten behoeve van de huurder gemaakte de gemaakte verhuis- en inrichtingskosten heeft beoogd. Voorts heeft het hof beslist er geen ruimte was voor een schadeloosstelling nu beëindiging van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder tot het bedrijfsrisico van de huurder behoort. Het hof nam verder in aanmerking dat de huurder het gehuurde ruim twintig jaren heeft kunnen gebruiken en dat zij het gehuurde heeft moeten verlaten in verband met dringend eigen gebruik door de verhuurder. In dit arrest werden andere opgevoerde schadeposten verder uitgewerkt. Uit een ander uitspraak van de Hoge Raad van 4 april 1984 [11]dat de inrichtingskosten moeten worden toegekend op basis van aanschaf van een nieuwe inrichting. Een begroting van de kosten op grond van de restwaarde van de oude inrichting is niet aan de orde.

Bedrijfsruimte: Indeplaatsstelling en criteria 7:290 BW-bedrijfsruimte
De kantonrechter in Assen heeft in haar vonnis van 14 februari 2012 [12] in het kader van een vordering tot indeplaatsstelling eerst moeten beoordelen of er sprake was van artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte. In het kader van deze beoordeling werd onder meer vastgesteld dat het gehuurde beschikt over een voor het publiek op reguliere openingstijden toegankelijke ruimte waarin de kasten en schuifdeuren worden gemaakt alsmede worden getoond en verkocht aan particulieren. Ten behoeve van het sluiten van een koopovereenkomst is een verkoopbalie ingericht. Deze inrichting is door de huurder bij het aangaan van de huur met medeweten en instemming van de verhuurder aangebracht. Voorts is het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf gericht op het aan particulieren verkopen van door de huurder zelf op maat gemaakte schuifdeuren en kasten. De kantonrechter ging ervan uit dat de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst het exploiteren van een ambachtsonderneming dan wel een detailhandelsbedrijf in de zin van artikel 7:290 BW was.

Aanvang huurovereenkomst en contractsvrijheid
De contractsvrijheid kan voor woningbouwcorporaties worden beperkt als het gaat om het weigeren van een huurder. Onder omstandigheden kan het weigeren van een huurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De voorzieningenrechter te Breda kan in haar vonnis van 8 juni 2010 [13] tot deze beslissing. De rechter was van mening dat een woningcorporatie in beginsel de plicht heeft woningzoekenden een huurwoning in de sociale huursector aan te bieden, tenzij zich concrete feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan de verhuurder mag verwachten dat de huurder overlast zal veroorzaken. In deze zaak waren deze feiten en omstandigheden onvoldoende aangetoond. In het kader van een belangenafweging werd ook van belang geacht dat de verhuurder een monopoliepositie in de sociale huursector had. Door deze monopoliepositie heeft de woningzoekende elders geen kans op een sociale huurwoning. 
 
Voorstel tot huurverhoging en draagkracht huurder 
Bij de afweging of het aanbod tot huurverhoging door de verhuurder redelijk is heeft de rechter mogelijkheden voorhanden om andere omstandigheden van de huurder (bijvoorbeeld draagkracht) bij zijn oordeel te betrekken. Door het hof te 's-Hertogenbosch wordt dit bevestigd in haar arrest van 21 december 2010 [14].
 
Het hof geeft als rechtsoverweging 4.7 in dit arrest het volgende oordeel over de criteria waaraan een redelijk voorstel moet voldoen: "Welke criteria aangelegd moeten worden bij de beoordeling van de redelijkheid van het aanbod is door de wetgever niet aangegeven. In de literatuur wordt wel aangenomen dat het hierbij niet uitsluitend gaat om de vraag of de voorgestelde nieuwe huurprijs daadwerkelijk marktconform is, maar dat ook andere omstandigheden een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de redelijkheid van het aanbod. Bijvoorbeeld: Het ligt in de rede dat omstandigheden die de huurder persoonlijk betreffen, zoals inkomensbeperkingen, ook in aanmerking moeten worden genomen."
 
In het arrest van de Hoge Raad van 4 januari 1985 werd in rechtsoverweging 3.2 onder meer het volgende opgenomen over de criteria waaraan een redelijk aanbod moet voldoen: “(...) wanneer het aanbod mede omvat een uit de aan te brengen verbeteringen voortvloeiende verhoging van de huurprijs of van de bijkomende kosten: de rechter beoordeelt alsdan of dat aanbod, dat zodanig moet zijn gespecificeerd dat het zonder meer voor aanvaarding vatbaar is, gegeven alle omstandigheden van het concrete geval - waaronder mede niet slechts de in dat aanbod begrepen verhoging van de huurprijs of van de bijkomende kosten, maar ook de bestaande huurprijs en de bestaande bijkomende kosten en de overige woonlasten voor en na het aanbrengen van de voorzieningen, alsmede de draagkracht van de huurder - jegens de huurder redelijk is.”
 
De Hoge Raad heeft in haar arrest van 29 juli 1979 (NJ 1984, 309 (Staat/Koopman) beslist dat voor de redelijkheid van het voorstel in beginsel een objectieve maatstaf model dient te staan. Dat als het aanbod in overeenstemming is met de huurprijs van vergelijkbare woonruimte ter plaatse het aanbod in beginsel wordt geacht redelijk te zijn. Bovengenoemd arrest van 4 januari 1985 geeft een nadere invulling van de criteria waaraan een redelijk aanbod moet voldoen.
 
Schadevergoeding als gevolg van gebreken aan het gehuurde
De mogelijkheid van uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade door een gebrek door de verhuurder van bedrijfsruimte lijkt te worden gelegitimeerd vanwege de omstandigheid dat de huurder zich tegen deze schade kan verzekeren, terwijl dit voor de verhuurder doorgaans niet mogelijk is. Het is daarom verstandig dat de huurder zich laat informeren of een dergelijke verzekering interessant voor hem is.
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief opmerkingen of aanvullingen hebben, dan zie ik uw e-mail graag tegemoet (mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl).

Voor actuele wijzigingen volgt u mij ia Linkedin of Twitter. Kijk op de homepage van Huurgeschil.nl voor de links naar deze sociale media.

Voor meer informatie over de verschillende  cursussen klikt u op de gekleurde koppeling. U wordt dan doorgelinkt naar de desbetreffende introductiepagina over het cursusaanbod van Huurgeschil.nl .

Met vriendelijke groet,
 
Huurgeschil.nl
 
Mr Erik. Teeuw
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[1]LJN: BV2950, sector kanton rechtbank Arnhem, 634742 CV Expl. 09-8350 en 634743 CV Expl. 09-8351.
[2]LJN: BV7488, sector kanton Rechtbank Utrecht, 748247 UC EXPL 11-5975.
[3]LJN: BV8839, sector kanton Rechtbank Breda, 681644 cv 11-6207.
[4] LJN: BP0257, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.046.606.
[5]LJN: BP0273, gerechtshof Amsterdam, 200.044.407/01.
[6]LJN: BP0792, gerechtshof Leeuwarden, 200.009.481/01.
[7]LJN: BP0792, gerechtshof Leeuwarden, 200.009.481/01.
 [8]LJN: BP0591, gerechtshof Amsterdam, 200.026.118/01.
[9]LJN: BP0275, gerechtshof Amsterdam , 200.015.259.
[10]LJN: BN1367, gerechtshof Amsterdam, 106.006.657/01.
[11]HR 4 april 1983, NJ 1984, 271 met noot PAS.
[12]LJN: BV7350, sector kanton rechtbank Assen, 323697\CV EXPL 11-5467.
[13]WR 2010, 118.
[14]  LJN: BP0227, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.051.237.


