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

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









GEDAGVAARD:

@@NAAMGEDAAGDE@@ @@GEBGEDAAGDE@@
wonende  te @@PCGEDAAGDE@@ @@VESTGEDAAGDE@@  
aan de  @@ADRESGEDAAGDE@@,
aldaar aan het woonhuis/zaakadres  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 eiser(es) te horen eis doen en concluderen dat:

2. Eiser(es) heeft van gedaagde gehuurd de bedrijfsruimte, plaatselijk bekend  @@PCGEHUURDE@@  @@WPLGEHUURDE@@ aan de /het @@ADRESGEHUURDE@@. De huurovereenkomst is ingegaan op @@DATUMHUUR@@ voor vijf jaar. De huurperiode luidt (inclusief een verlenging van vijf jaar) van @@DATUMHUUR@@ tot @@DATUMEINDEHUUR@@. Als bijlage is de huurovereenkomst  bijgevoegd   (PROD. I). 

3. 	Het gehuurde betreft artikel 7:290 BW bedrijfsruimte. Het gehuurde is immers bestemd voor de verkoop van  @@BESTEMMING@@. De huurprijs van het gehuurde beloopt een bedrag van € @@MAANDHUUR@@  per maand. 

4.	Eiser(es) wenst het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf over te dragen aan @@NAAMOVERN@@ @@ADRESOVERN@@. Eiser(es) heeft  zwaarwichtig belang bij overdracht van zijn bedrijf aan @@NAAMOVERN@@, omdat @@REDEN@@. 

Verweer gedaagde  	

5. 	Gedaagde heeft echter na schriftelijk verzoek (PROD. III) geweigerd mee te werken dat @@NAAMOVERN@@ in de plaats van eiser(es)  als huurder wordt gesteld. Het argument van gedaagde voor afwijzing van @@NAAMOVERN@@ luidt: @@REDENAF@@. 

Onderbouwing vordering door eiser

6.	@@NAAMOVERN@@ biedt voldoende waarborgen voor volledige nakoming van de huurovereenkomst en voor behoorlijke bedrijfsvoering.  Als indicatie hiervan is met name van belang dat @@NAAMOVERN@@: @@ONDERB@@. 

7.	Eiser(es) is van mening dat @@NAAMOVERN@@ in ieder geval over voldoende middelen beschikt om de verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst te voldoen. Hierbij treft u een onderbouwing van de financiële situatie van 	@@NAAMOVERN@@  aan (PROD. II).

8.	Eiser is gezien het vorenstaande van mening dat voor de bovenomschreven indeplaatsstelling voldoende grond bestaat, zodat hij recht heeft om op grond van artikel 7:307 BW te vorderen dat hij gemachtigd wordt dat @@NAAMOVERN@@ in zijn/haar plaats als huurder de huurovereenkomst voortzet.      	

9.	Hierbij is tevens een verklaring van @@NAAMOVERN@@ gevoegd waaruit blijkt dat deze bereid is de indeplaatstelling te aanvaarden en dus alle rechten en verplichtingen van eiser als huurder jegens gedaagde als verhuurder uit de voormelde huurovereenkomst vanaf de datum van deze indeplaatsstelling overneemt. 


MITSDIEN

bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, eiser(es)  zal worden gemachtigd om @@NAAMOVERN@@ , gevestigd en kantoorhoudende te  @@ADRESOVERN@@  met ingang van @@INGANGSDATUM@@ in zijn plaats te stellen als huurder van de bedrijfsruimte, zijnde een winkelruimte (bedrijfsruimte), staande en gelegen aan de @@PCGEHUURDE@@  @@WPLGEHUURDE@@ aan de /het @@ADRESGEHUURDE@@  met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.




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.                     


