
HUUROVEREENKOMST 

TUSSEN : 

EN : ............................. , hierna genoemd de huurder, 
Maatschappelijke zetel : ............................................ . 

wordt op ............................................. overeengekomen wat volgt : 

ARTIKEL 1 

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die in huur aanneemt, een bedrijfsruimte van 
17m2

De verhuurde bedrijfsruimte betreft nr.17 van het 1 ste verdiep zoals aangegeven op
het plattegrondsplan aangehecht in bijlage. 

ARTIKEL 2 

De huur neemt een aanvang op 01.03.2020. De overeenkomst wordt geacht te zijn 
aangegaan voor een periode van min. 1 jaar. Na het verstrijken van hogergenoemde 
periode kan de overeenkomst verlengd worden. Dit gebeurt stilzwijgend behoudens 
tegenbericht via aangetekend schrijven. 

ARTIKEL 3 - Voortijdige beëindiging 

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen 
mits een opzegtermijn van 3 maanden met ingang van de eerste dag van de maand 
volgend op de datum van opzeg, en dit bij wijze van aangetekend schrijven. 
Ingeval van konkordaat of faling vanwege de huurder of bij het niet-nakomen van 
deze overeenkomst zal de verhuurder het recht hebben om van rechtswege een 
einde te stellen aan de huurovereenkomst, behoudens onder art6 van deze 
overeenkomst. 





ARTIKEL 6 - Betaling 

De huur en de andere vergoedingen worden per maand gefactureerd. Dit bedrag 
dient zich binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst op rekening nummer: 
BE                              te bevinden. De huurder zal ten gunste van de verhuurder, 
hiervoor een doorlopende opdracht ondertekenen bij zijn financiële instelling. 

Bij gebreke aan betaling binnen de 8 kalenderdagen na de hogergenoemde termijn 
zal de huurder nalatigheidsintresten verschuldigd zijn op het nog uitstaand bedrag, 
zonder enige ingebrekestelling vanwege de verhuurder, verhoogd met een forfaitaire 
som van€ 75,00 voor administratieve kosten. 
De intrest zal gelijk zijn aan de wettelijke intrest 
Bij gebreke aan betaling binnen de maand zal de verhuurder het recht hebben om 
van rechtswege een einde te maken aan deze overeenkomst. 
De totale maandelijkse som voor huur, forfaitair bedrag voor dienstverlening, 
electriciteit, verwarming, huur bedraagt 433.18 € per maand. (BTW 21 % 
inbegrepen) 

ARTIKEL 7 - Toegelaten bedrijvigheid 

De huurder zal het gehuurde uitsluitend mogen gebruiken voor de uitoefening van de 
eigen bedrijvigheid. 
De gehuurde lokalen mogen onderverhuurd worden, mits afspraak met de eigenaar. 
Zo worden enkel bedrijven uitgesloten die geluidshinder of geurhinder zouden 
kunnen produceren en ook bedrijven waarvan de activiteit een rechtstreekse 
concurrentie zou betekenen voor reeds gevestigde bedrijven in het pand. Een lijst 
van de gevestigde bedrijven met een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteit wordt 
daarom voorzien. 
De activiteit kan omschrijven worden als 

Als bedrijven, nadat ze hier gevestigd zijn, inbreuk maken op deze 3 beperkingen 
besproken in dit artikel, is dit een basis tot vroegtijdige opzegging van het 
onderverhu u rkontrakt. 
In geval van onderverhuring moeten tevens Art 11 en 14 gerespecteerd worden 
(wettelijk verplicht) 

ARTIKEL 8 - Verzekeringen 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de zichtbare of onzichtbare 
gebreken van het gehuurde. 
De verhuurder is verder niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de huurder of voor 
schade aan de eigendommen van de huurder door storm, hagel, sneeuw, wind, 
lekken, diefstal, brand en dergelijke voorvallen. 
De verhuurder heeft van zijn kant een verzekering gesloten ter dekking van het 
gebouw en wel met afstand van verhaal ten gunste van de huurder, hetgeen hem 
ontslaat van de verplichting op zijn beurt een brand- en waterschadeverzekering af te 





Artikel 14 

Alle betwistingen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht 
door de Rechtbanken te Leuven. 

Opgemaakt in 2 exemplaren op 

Voor de verhuurder, 

 

Datum: 

Voor de huurder, 



BIJLAGE 1 

PLAATSBESCHRIJVING 

Leuven, 

Ondergetekenden, zowel huurder als verhuurder, verklaren kantoorruimte, waarvan 
sprake in getekende huurovereenkomst, ontvangen te hebben in volgende staat : 

Gangen en sanitair zijn voorzien van kunstwerken en/of planten en zijn eigendom 
van Benes Delta bv 

Kantoor is voorzien van vasttapijt 

Kantoor is voorzien van indirecte verlichtingsarmaturen, inclusief LED Lampen 

Kantoor is proper geschilderd 

Kantoor is voorzien van 3 kaderrails. 

Kantoor is voorzien van jalouziën 

Kantoor is voorzien van opbouw aircosysteem inclusief afstandsbediening en 
vloerverwarming. 

Kantoor werd bij het begin van het contract proper afgeleverd 

Voor akkoord, 

Verhuurder  Huurder 


