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

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









GEDAGVAARD:

@@NAAMGEDAAGDE@@ @@GEBGEDAAGDE@@
wonende/zaakdoende  te @@PCGEDAAGDE@@ @@VESTGEDAAGDE@@  
aan de  @@ADRESGEDAAGDE@@,
aldaar aan het woonhuis/zaakadres  (ex artikel 1:14 BW) 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 van gedaagde gehuurd, gelijk gedaagde aan eiser(es)  heeft verhuurd de (7:290 BW) bedrijfsruimte,  plaatselijk bekend @@ADRESGEHUURDE@@, @@PCGEHUURDE@@ @@WPLGEHUURDE@@. De huurovereenkomst ten aanzien van bovengenoemde bedrijfsruimte is is aangegeaan voor een periode van vijf plus vijf jaar. Als bijlage zit hierbij de huurovereenkomst bijgevoegd (PROD. I). 

 3.	De eerste periode van vijf jaar is aangevangen op @@DATUMHUUR@@. De eerste huurperiode van vijf jaar is geëindigd op @@DATUMEINDEHUUR@@. Na laatstgenoemde datum is de overeenkomst verlengd voor nog een periode van vijf jaar. 

4.	 De huurprijs van de (7:290 BW) bedrijfsruimte,  plaatselijk bekend @@ADRESGEHUURDE@@, @@PCGEHUURDE@@ @@WPLGEHUURDE@@ bedraagt op jaarbasis een bedrag van € @@JAARHUUR@@  (exclusief  BTW). 

5.	Tussen partijen bestaat geen overeenstemming over wijziging van deze huurprijs. De huurprijs komt naar de mening van eiser(es) niet overeen met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Deze huurprijs is immers @@HUURKEUZE@@ dan de vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Eiser(es) wenst de huurprijs aan te laten passen op de wijze als genoemd in artikel 7:303 BW.

6.	Partijen konden geen overeenstemming bereiken over het gezamenlijk benoemen van een deskundige. De kantonrechter van de rechtbank te  @@NAAMRECHTBANK@@ aan de @@ADRESRECHTBANK@@ heeft, gelet op het gestelde in artikel  7:304 BW, op @@DATUMVERZOEK@@ op verzoek van de meest gerede partije een deskundige benoemd om de huurprijs vast te stellen. Als bijlage treft   u een kopie van het verzoekschrift aan. De kantonrechter heeft bij beschikking dit verzoek ingewilligd en een deskundige verzocht de huurprijs van het gehuurde te bepalen.

7.	De deskundige  heeft een advies uitgebracht. Volgens dit advies dient de huurprijs te worden vastgesteld op een huurprijs van @@ADVIESHUUR@@ per jaar (exclusief BTW). Deze geadviseerde huurprijs is dus   @@HUURKEUZE@@ dan de thans berekende huurprijs van € @@JAARHUUR@@ per jaar. Eiseres heeft daarom recht en belang de huurprijs te laten aanpassen op grond van dit advies. 

8.	Aangezien partijen geen overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van de huurprijs, komt de huurprijs voor nadere vaststelling in aanmerking. 

9.	Eiseres verzoekt u E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter de huurprijs dus conform dit adviesrapport aan te passen naar een bedrag van @@ADVIESHUUR@@ per jaar (exclusief BTW). Dit is dus  @@HUURKEUZE@@  dan de thans verschuldigde huur. De ingangsdatum van de gewijzigde huurprijs luidt @@DATUMVERZOEK@@. Op laatstgenoemde datum is immers het verzoekschrift tot aanwijzing van een deskundige ingediend.  

10.	Eiser(es) vordert voorts een vergoeding van de kosten van de deskundige, die tot op heden een bedrag van € @@BEDRAG@@ beloopt.  

Verweer gedaagde 

11.	Tegen de vordering van eiser(es) heeft gedaagde het volgende aangevoerd: @@REACTIE@@. 

12.	Eiser(es) is van mening dat dit verweer niet van toepass ing is omdat: @@VERWEER@@. Eiser(es) refereert zich nadrukkelijk op het rapport van de deskundige die hierbij in het geding is gebracht. 

13.	Eiser(es) biedt uitdrukkelijk aan de deskundige zijn rapport te laten onderbouwen.   

MITSDIEN

bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

·	de huurprijs van de bovenbedoelde (7:290 BW) bedrijfsruimte,  plaatselijk bekend @@ADRESGEHUURDE@@, @@PCGEHUURDE@@ @@WPLGEHUURDE@@, ingaande op @@DATUMVERZOEK@@  nader zal worden vastgesteld op €  @@ADVIESHUUR@@ per jaar, althans op een zodanig @@HUURKEUZE@@  bedrag dan de geldende huurprijs, als in goede justitie juist zal worden geoordeeld;
·	Gedaagde te veroordelen in de kosten van de deskundige van € @@BEDRAG@@;
·	Gedaagde  te veroordelen in de kosten van de procedure.


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


