Dit document is ontwikkeld door Huurgeschil.nl


                                                          Eiser(es) is @@BTWPLICHTIG@@ BTW-plichtig

Vandaag,                                                                                                @@JAARTAL@@
								
Ten verzoeke van @@NAAMEISER@@  wonende te @@VESTEISER@@; 
 
Heb ik,









GEDAGVAARD:

@@NAAMGEDAAGDE@@ @@GEBGEDAAGDE@@
wonende  te @@PCGEDAAGDE@@ @@VESTGEDAAGDE@@  
aan de  @@ADRESGEDAAGDE@@,
aldaar aan het woonhuis van gedaagde mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:
                







OM

hetzij  op                                                     @@JAARTAL@@, des voormiddags te .... uur, in persoon of bij gemachtigde te verschijnen voor de kantonrechter van de rechtbank te @@NAAMRECHTBANK@@, locatie @@PLRECHTBANK@@, die daar  zitting houdt aan de @@ADRESRECHTBANK@@ te @@PCRECHTBANK@@ @@PLRECHTBANK@@ om ter terechtzitting mondeling of schriftelijk te antwoorden op de aan het eind van dit stuk geformuleerde eis;



hetzij om vóór de genoemde roldatum een schriftelijk antwoord (voorzien van de namen van de procespartijen en met vermelding van de datum van de terechtzitting) in te dienen ter griffie op het adres,  @@ADRESRECHTBANK@@ te @@PCRECHTBANK@@ @@PLRECHTBANK@@ (@@POSTADRESRECHTBANK@@, @@POSTPCRECHTBANK@@ @@POSTPLRECHTBANK@@)  of om uitstel voor antwoord te verzoeken; 



MET AANZEGGING 

dat indien niet uiterlijk op genoemde terechtzitting wordt geantwoord of om uitstel wordt verzocht en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter de hieronder geformuleerde eis zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt, met dien verstande dat – indien er sprake is van meer gedaagden – wanneer ten minste één van de gedaagden in het geding verschijnt, tussen partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;

dat van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

TENEINDE:

1	alsdan namens requirant(e) als eiser(es) te horen eisen en concluderen, dat:

2	Eiser(es) heeft aan gedaagde verhuurd, gelijk gedaagde van eiser(es)  heeft gehuurd de woning,  plaatselijk bekend @@ADRESGEHUURDE@@, @@PCGEHUURDE@@ @@VESTGEHUURDE@@,  tegen een huurprijs van € @@MAANDHUUR@@  per maand. In de huurovereenkomst  (Produktie I) is vermeld dat de huur maandelijks uiterlijk de eerste van de maand  betaald dient te worden.


Gebreken aan het gehuurde 

3.	De gehuurde woning heeft een aantal gebreken vertoond. De gebreken bestonden onder meer uit:
	 @@GEBREKEN@@.
	
Gronden
4	Eiser(es) heeft aan gedaagde op @@DATUM@@ in gebreke gesteld om de gebreken te herstellen (PROD. I).

5.	Gedaagde is pas @@MAANDEN@@ maanden na ingebrekestelling tot herstel van de gebreken overgegaan.   Gedurende de periode dat deze gebreken zich voordeden kreeg eiser(es) niet het huurgenot waar hij/zij op grond van artikel 7:204 BW recht op had. Eiser(es)heeft immers op grond van laatstgenoemd artikel recht op een woning zonder gebreken, althans recht op een woning in goede staat van onderhoud . 

6.	Eiser(es) was niet op grond van artikel 7:217 BW (kleine herstellingen) gehouden voor herstel van het gebrek zorg te dragen; Eiser(es) was evenmin voor het ontstaan van deze gebreken jegens de verhuurder aansprakelijk, zodat het bepaalde in artikel 7:207 lid 2 BW niet van toepassing is.

7.	Als gevolg van deze gebreken is een vermindering van huurgenot opgetreden nu er in het gehuurde sprake was van @@GEBREKEN@@. Er is sprake van verminderd huurgenot vanwege:  @@REDEN@@.  

8.	Met het oog op bovengemelde klachten die leiden tot verminderd huurgenot heeft eiser(es) aanspraak op een aan de vermindering van het huurgenot evenredige vermindering van de huurprijs van de genoemde woonruimte, ingaande op @@HUURVERL@@ tot @@HERSTEL@@. Op laatstgenoemde datum heeft gedaagde alsnog voor herstel van het gehuurde zorg gedragen.  De periode waarop eiser(es) met terugwerkende kracht  huurvermindering vordert valt binnen de periode van zes maanden.

9.	Die aan de vermindering van het huurgenot evenredige vermindering van de huurprijs bedraagt naar de mening van eiser €  @@HUURVERM@@ per maand.   Eiser(es) is van mening dat door genoemde gebreken (@@GEBREKEN@@) evenredige vermindering van de huur plaats dient te vinden gelijk aan het verminderd huurgenot van het gehuurde, dan wel een vermindering van de huurprijs plaats dient te vinden ter hoogte van de in nulpuntenlijst weergeven percentages

10.	Eiser(es)  vordert op grond van artikel  7:207 BW vermindering van de huurprijs gedurende de periode dat de gebreken niet waren verholpen. Deze vordering wordt ingesteld na een periode van zes weken dat  herstel van het gehuurde is verzocht.

Verweer

11.	Gedaagde heeft  pas @@MAANDEN@@ maanden na ingebrekestelling het gehuurde hersteld.   

Bewijsmiddelen
12.	Eiser(es) biedt – doch slechts voor zover op grond van de wet bewijslast op hem/haar zou rusten - aan zijn/haar stellingen door bewijs te onderbouwen. Eiser(es) biedt aan met name aan de gebreken door @@GETUIGEN@@ te laten beschrijven. 

Vordering

13.	Eiser(es) vordert vermindering van de huurprijs een bedrag van  € @@HUURVERM@@  per maand gedurende de periode dat de gebreken aan het gehuurde niet zijn hersteld,  ingaande vanaf @@HUURVERL@@  tot @@HERSTEL@@ .   

14.	De onroerende zaak is gelegen in het rechtsgebied van de rechtbank @@NAAMRECHTBANK@@,  zodat Uw rechtbank op grond van artikel 103 RV van deze kwestie geacht moet worden kennis te kunnen nemen.


MITSDIEN

Het U E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter moge behagen bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

·	de door eiser(es) aan gedaagde verschuldigde huurprijs voor het in het lichaam van deze dagvaarding genoemde woonruimte van thans €  @@MAANDHUUR@@   per maand zal worden verminderd met een aan de hierboven bedoelde vermindering van het huurgenot van eiser(es) ten gevolge van de voormelde gebreken evenredig bedrag, zijnde €  @@HUURVERM@@  per maand, althans een zodanig ander bedrag als U E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag, ingaande op @@HUURVERL@@   tot aan @@HERSTEL@@ ;
·	Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure. 

De kosten van deze dagvaarding bedragen €     Deze kosten zijn wel/niet verhoogd met de BTW nu eiser(es) heeft verklaard dat zij/hij de omzetbelasting @@BTWPLICHTIG@@  kan verrekenen in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968.                     


