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Regionale directie Domeinen Noordoost
Aktenummer: 90-2002/217

Relatienummer: 1 84931
Bezoekadrer.

Rgkskank»rerígebouuï Hanmlai
ga?han 3Ïo
Zwoue

Postadrer.

Postbus 635
8000AP ZwoÏle

HUUROVEREENKOMST WOONRUlf!ílTE

De ondergetekenden:

1. C. van IJzendoorn, hoofd van de afdeiing Rivierenland van de Regionale directie
Domeinen Noordoost, handelende namens de Staat der Nederlanden, kantoor lioudende
te Zwoile, Ríjkskantorengebouw Hanzeiand, Hanzeiaan 310, 8(H 7 JK Zwolie, hiertoe
bevoegd op grond van de mandaatregeling waarbíJ híj handelt namens de Staatssecretarís
van Finan«.iën hierna te noemen de Staat,

2. :, wonende te Oostkanaaldijk 364, 654al CD NIJMEGEN, hierna te noemen
de huurder,

KOMEN OVEREEN:

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die in huur aanneemt: de woning met aanhorigheden,
gelegen aan de Oostkanaaidíjk 364 te Ni}megen, óeel uitmakende van het perceei kadastraal
bekend gemeente Neerbosch, sectie G, nummer 933 gedeeltelijk,

De volgende bepalingen en bedingen zí}n van toepassing op de verhuríng:

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
Op deze huurovereenkomst zíjn, voorzover daarvan hierna niet ís afgeweken, van toepassing
de Ak;)emeríe huurvoorwaarden gebouwde onroerende zaken Domeinen 2001, hierna te
noemen de algemene voonívaarden. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bíj de g?fi?e
ven de Arrondissementsrechtbank te Utreí,ht op 12 september 20fü onder nummer 245/2001
en worden geacht woordelijk te zíJn opgenomen in deze overeenkomst en daarvan dieei uit te
maken.
De huurder verkiaart dat hij een exempiaar van deze voorwaarden heeft onföangen voor het
aangaan van deze huurovereenkomst en dat híj de inhoud ervan geheel kent.

Artikel 2. Duur en ïngangsdatum
De verhuring gaat in op 1 februari 2002 en vindt plaats voor onbepaaide ti}d.
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Akte Van verhuíing woonruimte 2

Artikel ',., Hu5q<orjjs
1. De-huurpri}s bedraagt, behoudens later eventueel tussen partijen overeen te komen

wijzigingen daarvan, over de periode van 1 februari 2002 tÖt en met Hjuní 20ü2
tweehonderdtwaaíf euro en achtentwinUg eurocent (€ 212,28) per maand en met ingangvan 1 ?uli 2002 tweehoÍ'iderdachttien eum en één eurocent (€a218,Ol ) per maarfö,
vervalÏende iedere eerste' van de maand, door huurder bíj vooruitt'etÁlÍng te-voíd-oen.

2. De wijziging van de huurprijs zal tot stand worden gebracht confoím de füpalingen van de
Huurprijzenwet Woonruírnte, of de daarvoor ín de piaats tredende wettelíjke regelíng.

Artikel 4. Tiidstip en wiize van betaiing huurpriís
1. De huurpíijs moet worden betaald vóór of uíterlijk op de eerste dag van elke maand.
2. De betaíing van de huuiprijs moet piaatsvinden -door storting of overschrijving op

bankrekeningnummer 1923.24.802 ten name van Regionale directie Dorneinen 'Noordoost
te Zwoile, zoveel mogeliik door rÏÏiddel van automatische incasso, dan wl met

. gebruikmaking van een toe te zenden acceptgirokaart.
3. In het bedrag van de eerste acceptgirokaart ziin begrepen de huurprijs die is verschuklígd

over het tijdvak 1 februari 2002 tot en met 30 apríl 2002, bedragefüje-
zeshonderdzesendeítig euro en vierenföchtig eurocent (€ 636,M), en de eventueei
sindsdien verschenen termijn(en).

4. Door toezending van een acceptgirokaart of betaiing van de huurprijs na het einde van de
huurovereenkomst of na het tijdstip waamp de huurpríjs kan worèeri herzien, ontstaat geen
recht op verienging van de huurovereenkomst respeí,füvelijk op een ongewiizigde huurprijs
voor de nieuwe periode.

Artikel 5. E33stemming en gebruik
'1 .-De huurder moet het gehuurde uítsluitend gebruiken als woonruimte.
2. De huurder dient het gehuurde behooriijk te meubileren, gemeubileerd te houden en

uitsluitend zelf, met zijn gezin, te bewonen.
3. De toestemming als bedoeld in arUkel 16 van de algemene voorwaarden dient te worden

gevraagd aan de voomoemde verhuurder dan we! z0n opvolger.

ArUkel 6. Ïn@pectíerapport bii aa?@vang en einde l'íuurovereenkgrnst
1. De toestand waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt,

wordt vastgeíegd ín een te dateren en in brtee-voud op te maken inspectíerappoít dat door
beide partijen wordt ondertekend en waaívan elk van de partijen een exemplaar ontvangt

2. Partijen zullen gezarnenlijk het gehuurde voor het eínde van de huumvereenkomst
inspecteren, hun bevíndíngen ín een inspectíerapport vastíeggen en schrífteliik
overeenkomen op weike wiize de bij die inspectie eventueel nodig blijkende reparatíes en
achterstaliíg onderhoud, voorzover die voor rekening van de huurder zijn, voor rekening

- van de huurder worden verricht. fndíen de huurder níet bínnen een redelïjke termijn
meewerkt aan het opstellen van het inspectierapport, geídt het inspectierappoít dat alsdan
door de verhuurder zal worden opgemaakt als bindend voor beíde partijen.

3. De huurder dient de in het ïnspectïerapport genoemde reparaties en achterstallig
onderhoud, dat voor zijn rekening komt tijdig voor het eíndigen van de huumvereenkomst
ten genoegen van de verhuurder te hebben verÏicht.

4. indien de huurder niet binnen een redelijke termiJn zijn verplichtingen als bedoeld in de
leden 2 en 3 nakomt zal de verhuurder de door hem noodzakelijk geachte werkzaamheden
voor rekening van de huurder verrichten. Totdat de werkzaamheden zijn verricht is de
huurder de huurpriis wrschuldigd.

Afükel 7. E,inde huurovezenkomsj
1. De voor onbepaalde t0d aangegane huurovereenkomst eindigt door:
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a. wederzods goedvinden;
b. opzegging door de tíuurder, in welk geva! de termíjn niet korter dan een maand en niet

langer dan drie maanden be!oopt;
c. opzegging door de verhuurder en schríftelijke bewiiiiging daarín door de huurder;
d. onherroepelíjke rechterlíjke uitspraak.

2. Voor de voor bepaa!de tijd aangegane huurovereenkomst ge!dt het in lid í gestelde, met
uitzondering van het gestelde in sub b.

Artikei 8. Kosten nutsvoorzieningen
De kosten van het gebruik van elektricitett, gas, wíater, verwarming en eventueel
centraalantennesysteem, met inbegrip van meterhuur en de kosten van de aansluitíng, zíjn
voor rekening van de huurder.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen, de

de huurder:De verhuurder:
het hoofd van «)p afdeíing Rivierenland,

25 APR, 2üü2

Uzendoorn
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