Oudedijk 154A en B (3061 AP) Rotterdam

Kenmerken
Bestemmingsplan
Kralingen West
Bouwjaar
1891
Bouwvorm
Bestaande bouw
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Oppervlakte
213 m²
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Veiling informatie
Online executieveiling in opdracht van de
hypotheekhouder van de Oudedijk 154 A en B te
Rotterdam
De openbare veiling zal plaatsvinden op 10 januari
2019 om 10.30 uur via BOG-Auctions (link van BOG
Auctions) conform openbare verkoop ex. art. 3:268
BW juncto 3:254 BW. https://www.bogauctions.com/auction/index/5236
Het is mogelijk om tot en met 26 december 2018
een onderhands bod uit te brengen bij de
veilingnotaris.

Kijkdag
Op dit moment is er nog geen mogelijkheid tot
bezichtigen. De mogelijkheid voor een kijkdag
wordt thans onderzocht.
Let op: Buiten deze kijkdagen zullen er geen
bezichtigingsmogelijkheden zijn!
Veilingvoorwaarden en biedprotocol
Op deze veiling zijn de veilingvoorwaarden van
toepassing en voor deelname dient u zich te
registreren en te legaliseren. E.e.a te vinden op
eerdergenoemde link.
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Veiling informatie
Kosten
De koper is naast het geboden bedrag de
volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten (dit bedrag wordt tijdens het
bieden automatisch bij uw bieding opgeteld, zie
website van BOG-Auctions)
- Overdrachtsbelasting
Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie:
1% inzetpremie ten laste van verkoper.
Deze premie wordt berekend over het hoogst
geboden bedrag tijdens de inzet en wordt
uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet, tenzij

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het
geveilde object niet te gunnen en zal zich
hierover uiterlijk vijf werkdagen na de veiling om
17.00 uur uitspreken.
Veilingnotaris
Van der Stap Notarissen
Drs. C.M.P. Poppelaars
Postbus 2450
3000 CL Rotterdam
Telefoon 088-1880020
Email veiling@vdstap.com

de inzetter ook de koper is. Lees verder de
veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.
Deze premie wordt niet getoond tijdens het
biedproces.
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Object informatie
Object/ligging
Horecapand met restaurant op de begane grond
en 2 wooneenheden op de verdieping. Zowel de
horeca als de bovenwoningen zijn verhuurd. De
Oudedijk, gelegen te Rotterdam-Kralingen,
kenmerkt zich door een mix van winkels,
dienstverleners en horecagelegenheden. Zowel
landelijke ketens als lokale ondernemers,
bijvoorbeeld ING, Vishandel Ruud den Haan, Gerz,
Hubo Bouwmarkt, Curry's, Bakkerij Klootwijk, TOF! en
Thuisch. Schuin tegenover het object bevindt zich,
in één complex, een Albert Heijn, Gall & Gall,
bloemenwinkel en Hema, met voldoende
parkeergelegenheid voor de deur.
Aan de Oudedijk bevinden zich diverse
opstapplaatsen voor de tram en bus. Daarnaast
bevindt metrostation 'Voorschoterlaan' zich op ca.
500 meter van het object. Er is voldoende (gratis)
parkeergelegenheid voor de deur.

Oppervlakte
Overeenkomstig de gegevens uit de Basis
Administratie Gebouwen heeft het restaurant een
oppervlakte van circa 78 m². De woningen hebben
volgens deze administratie gezamenlijk een
oppervlakte van 135 m²
Kadastrale informatie
Gemeente Kralingen
Sectie G
Nummer 4218
Groot 140 m²
Bestemming
Bij de gemeente Rotterdam valt het onderhavige
onroerend goed in het vigerende
bestemmingsplan Kralingen West. De bestemming
van het perceel is: Gemengd-1
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Object informatie
Huurgegevens
Volgens de laatst bekende gegevens is het
geheel verhuurd. De onroerende zaak wordt in
verhuurde toestand geveild en de veilingkoper
kan de huurovereenkomst niet vernietigen.
Kerngegevens
Oudedijk 154 a Rotterdam
Ingangsdatum
:
Looptijd
:
Verlenging
:
Aanvangshuurprijs
:
BTW
:
Waarborgsom
:
Oudedijk 154 b Rotterdam
Ingangsdatum
:
Looptijd
:
Verlenging
:
Aanvangshuurprijs
:
600,-- per jaar voor energie
BTW
:
Waarborgsom
:

1 januari 2008
5 jaar
5 jaar
€ 30.000,- per jaar
Ja
Geen

Van de tweede woning zijn geen huurgegevens
bekend. Volgens laatst bekende gegevens zou
de totale huuropbrengst ca. € 44.016,-- per jaar
bedragen.
Parkeergelegenheid
Voldoende parkeergelegenheid op de openbare
weg.
Bijzondere bepalingen
Bij het bodemloket is geen informatie beschikbaar
over bodemonderzoek en/of sanering.
Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel
sprake is van enige vervuiling, dan aanvaardt
verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

1 december 2017
1 jaar
1 jaar
€ 9.600,- per jaar + €
Nee
€ 850,-- euro

Koper is ermee bekend dat het gekochte niet is
voorzien van een EPA-label en doet hierbij
uitdrukkelijk afstand van zijn recht daarop. Koper
vrijwaart verkoper hierbij uitdrukkelijk voor alle
mogelijke aanspraken dienaangaande.
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Object informatie
Nadere informatie
Deze verkoop wordt begeleid door:
Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting
Cindy van Geest - van den Ende
Maaskade 113
3071 NJ Rotterdam
010 - 4248888
Email bog@ooms.com
www.ooms.com
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Locatie
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Kadastrale kaart

Adres:
Oudedijk 154 A en B

Gemeente:
Kralingen

Postcode / Plaats:
3061 AP Rotterdam

Sectie / Perceel:
G / 4218
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop,
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed.
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed.
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van

Deskundigheid
Aandacht

Service
Beste promotie

Passie

Persoonlijke
benadering

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated
by RICS":
In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op
deze manier wordt een een strikte gedragscode
onderschreven en de hoogste professionele en ethische
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :
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Paslaan 20 | 7311 AL Apeldoorn
apeldoorn@rodenburg.nl
rodenburg.nl | 055 5 268 268

BETREFT

Kralingen G 4218
UW REFERENTIE

20222 db
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

21-09-2018 - 15:55

S11012762672

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

20-09-2018

14-09-2018

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Kralingen G 4218
Kadastrale objectidentificatie : 017590421870000

Locatie Oudedijk 154 A

3061 AP Rotterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 140 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 94627 - 437992
Omschrijving Wonen met bedrijvigheid
Koopsom € 500.000

Koopjaar 2009

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 57646/150

Ingeschreven op 22-12-2009

Naam gerechtigde Kalima Enterprise B.V
Adres Dr. Welfferweg 59

3615 AL WESTBROEK
Statutaire zetel WESTBROEK
KvK-nummer 30178784 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 september 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12651
42A
-

1

126
7

5909

12345

126
614

14
6A
-1
46
B

6173
125
8

Com

214
5

531
7

144
A- 1
44B

12
48

21
43

214
6

214
7

1255

214
2

126
4

54

42
43

214
1

125
3

14A
/ 01
- 14
B12

22

42
19

125
2
12A

14
8A
-1
48
B

10

6174
15
0A
-1
50
B

42
18

125
1

38
84

38
24

12
50

15
215
2/
01

38
09

6A6B
8A8B/
02

15
6A
-1
56
B

38
22

or s
t r aa
t
Tab

15
8

382
0

610
3

13
7

4A/
014B

1A5B

d er

st r a
at

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

420
7

420
3

421
5
147
/ 01
- 14
7/ 0
2

155
A/ 0
2- 1
55B

157
A- 1
57B
/ 03

153
A- 1
53B
/ 03

151
A/ 0
2- 1
51B

145
A- 1
45B 4
/ 03216

-1
66
B

397
8

16
8

420
2

Uw referentie: 20222 db
159
A- 1
59B
/ 03

161
A/ 0
2- 1
61B

163
A- 1
63B
/ 03

Uittreksel Kadastrale Kaart

KRALINGEN
G
4218

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Blad 1 van 7

1
WC812065
22-12-2009
LEVERING

Heden een en twintig december tweeduizend negen
verschenen voor mij, mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht:
1. de heer Abul Hasnat Mohammed Ali Zulfiqar, geboren te Sylhet
(Bangladesh) op vijftien juli negentienhonderd zeven en vijftig,
wonende te 3511 LV Utrecht, Zadelstraat 32, geïdentificeerd aan
de hand van identiteitskaart nummer: ID3938723, ongehuwd en
niet als partner geregistreerd;
hierna ook genoemd: verkoper.
2. de heer Vishwanath Kanhai, geboren te Paramaribo (Suriname)
op dertig november negentienhonderd vijftig, wonende te 6963
Lugano-Pregassona Zwitserland, Via Del Sole 14C/411,
geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer: 4738580100,
in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw
Sita Chitoe, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde
van mevrouw Mr Jeany Sharda Nalinie Kanhai, geboren te
Utrecht op dertien november negentienhonderd acht en
zeventig, wonende te 3615 AL Westbroek, Dr. Welfferweg 59,
geïdentificeerd aan de hand van paspoort nummer:
NY1HHP9B5, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, die
deze volmacht verstrekte als zelfstandig
vertegenwoordigingsbevoegd directeur van de te Westbroek
gevestigde besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Kalima Enterprise B.V., kantoorhoudende te
3615 AL Westbroek, gemeente De Bilt, Dr Welfferweg 59,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30178784
en als zodanig gemelde vennootschap te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigende;
hierna ook genoemd: koper.
Volmacht
Van gemelde volmacht blijkt uit een notariële akte op twaalf oktober
tweeduizend zeven voor een vaste waarnemer van mr. R.J. Holtman,
notaris te Utrecht verleden.
De comparanten verklaarden het navolgende:
A. Levering, registergoed, gebruik
Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane overeenkomst van
koop en verkoop aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan
koper, die bij die overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij
deze aanvaardt:

Onroerende Zaken Hyp4 : 57646/150 22-12-2009 11:00
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het pand met grond, erf en verder aanbehoren te Rotterdam aan
de Oudedijk 154, 154A en 154B (3061 AP), kadastraal bekend
gemeente Kralingen sectie G nummer 4218, groot een are en
veertig centiare (00.01.40 ha);
hierna ook te noemen het verkochte, door koper te gebruiken als
bedrijfsruimte met bovenwoningen.
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper het
volgende meegedeeld:
hem is niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke
gronden niet is toegestaan.
B. Voorafgaande verkrijging
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen, door de
inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers te Rotterdam op zeventien november
tweeduizend drie in het register hypotheken 4 deel 40266 nummer
186, van een afschrift van een akte van levering - houdende kwijting
voor de koopsom en afstand van de rechten tot het vorderen van
ontbinding - op veertien november tweeduizend drie verleden voor
mr. J.B. Gregoire, notaris te Rotterdam. Bij verkrijging van het
verkochte was de verkoper gehuwd op huwelijks voorwaarden met
mevrouw Marny van Eeden. Op twaalf oktober tweeduizend vijf is
de echtscheiding door de Rechtbank Utrecht tussen de verkoper en
mevrouw M. van Eeden uitgesproken. Aan de beschikking van de
Rechtbank Utrecht is een echtscheidingsconvenant toegevoegd
gedateerd respectievelijk twintig juli tweeduizend vijf en één en
twintig juli tweeduizend vijf. Vervolgens hebben partijen door
gewijzigde omstandigheden voormeld echtscheidingsconvenant
gedeeltelijk gewijzigd middels een overeenkomst tot wijziging
echtscheidingsconvenant de dato vier juli tweeduizend zes. In het
echtscheidingsconvenant de dato respectievelijk twintig juli
tweeduizend vijf en één en twintig juli tweeduizend vijf is
geconstateerd dat het verkochte toebehoord aan de man. De
overeenkomst tot wijziging echtscheidingsconvenant brengt op die
afspraak geen wijziging.
Mitsdien is de verkoper gerechtigd over het verkochte te beschikken.
C. Koopprijs, verrekening diverse bedragen
De koopprijs bedraagt vijf honderd duizend euro (€ 500.000,00),
welk bedrag door koper is voldaan door storting op een rekening
van de notaris.
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende
termijnen.
Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs
en vooromschreven lasten.
BEDINGEN.
Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voor zover
ten deze nog van belang, gesloten onder de volgende bedingen:
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D. Kosten en belastingen
Artikel 1
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de
overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening
van koper.
2. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting
verschuldigd.
E. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat
Artikel 2
1. Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die:
a. onvoorwaardelijk is;
b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met
inschrijvingen daarvan;
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan
hierna vermeld;
d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens
erfdienstbaarheden van welke de aan verkoper bekende
hierna zullen worden vermeld;
e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit
overeenkomst anders dan hierna vermeld.
2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de
verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is,
ontleent noch verkoper noch koper daaraan rechten.
3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het
zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond,
voor wat betreft de bedrijfsruimte onder gestanddoening van de
lopende huurovereenkomst en voor wat betreft de
bovenwoningen geheel ontruimd, vrij van huur of pacht of ander
gebruiksrecht.
Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar
na het tot stand komen van de koopovereenkomst tot aan het
tijdstip van aflevering wordt geacht geen wijziging te hebben
gebracht in de staat van het verkochte.
F. Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico
Artikel 3
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats
terstond na de ondertekening van deze akte.
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten
voor zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte.
G. Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken
Artikel 4
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en
bescheiden als bedoeld in artikel 9 Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper
afgegeven.
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Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of
zal kunnen doen gelden tegenover derden, daaronder begrepen
bouwers, (onder)aannemers, installateurs en leveranciers gaan thans
over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als
kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht op eerste verzoek van
koper aan een overdracht mee te werken. Verkoper is tevens
verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het verkochte
mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat
nodig is om deze ten name van koper te doen stellen.
H. Garanties van verkoper
Artikel 5
Verkoper garandeert het navolgende:
a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;
b. het verkochte voor wat betreft de bedrijfsruimte is thans geheel
verhuurd voor twee duizend vijf honderd euro (€ 2.500,00)
exclusief omzetbelasting per maand; verkoper geeft hiervoor een
huurgarantie af van vijf jaar en de bovenwoningen zijn thans
geheel vrij van huur, pacht en van andere aanspraken tot
gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd. Het verkochte is
evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden;
c. het verkochte is na het tot stand komen van de
koopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk
verhuurd/verpacht/in huurkoop gegeven of op andere wijze in
gebruik afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van
koper;
d. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo
herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is
geen sprake van leegstand noch van vordering van het
registergoed krachtens de Huisvestingswet;
e. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen
verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;
f. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten,
waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan.
Verkoper heeft bij het aangaan van de koopovereenkomst onder
meer nog gegarandeerd dat:
g. aan hem per dat tijdstip van overheidswege of door
nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte
waren voorgeschreven of aangekondigd, welke toen nog niet
waren uitgevoerd;
h. aan hem op dat tijdstip betreffende het verkochte geen (lopende
adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit
danwel registerinschrijving bekend was:
1. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van
de Monumentenwet;
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2.

tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als
bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet;
3. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of
dorpsgezicht;
i. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het verkochte was
opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8
danwel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8a van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten.
Verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van
het onder g, h en i gestelde sedertdien een verandering heeft
voorgedaan.
I. Verontreiniging, ondergrondse tanks, asbest
Artikel 6
1. Er is geen bodemonderzoek verricht.
2. Voor zover verkoper bekend zijn er geen feiten die er op wijzen
dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele
strekt van gebruik als woning door koper of die heeft geleid of
zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het
verkochte of de grond waarop het gebouw is gesticht, danwel tot
het nemen van andere maatregelen.
3. Voor zover verkoper bekend is in het verkochte geen
ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.
4. Voor zover verkoper bekend zijn in het verkochte geen
asbesthoudende stoffen verwerkt. In het verkochte kunnen
asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij eventuele
verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond
van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen.
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper
van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig
asbest in het verkochte kan voortvloeien.
J. Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve
bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Voorzover aan verkoper bekend is het verkochte niet met
erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere
verplichtingen bezwaard.
K. Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel
een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit
energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee akkoord gegaan.
L. Onderliggende overeenkomsten
Voor zover in deze akte niet anders is bepaald blijft tussen partijen
van kracht hetgeen te dezer zake overigens tussen hen is
overeengekomen.
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de
koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop
betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch verkoper noch koper
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kan zich ter zake van deze koop en levering nog op een ontbindende
voorwaarde beroepen.
M. Royement
Partijen verlenen onherroepelijk volmacht, met de macht van
substitutie, aan ieder van de medewerkers ten kantore van de
bewaarder van deze akte om namens ieder van hen te verklaren dat
de (gedeeltelijke) afstand van een of meer rechten van hypotheek,
gevestigd voor heden, wordt aangenomen.
N. Woonplaatskeuze
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst - waaronder
begrepen de inschrijving – en ook voor fiscale gevolgen daarvan,
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze
akte.
O. Slot van de akte
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij,
notaris, om vijftien uur vijf en twintig.
(Volgt ondertekening).
VOOR AFSCHRIFT
(w.g.): R.J. Holtman
mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht, verklaart dat de
onroerende zaak, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de
Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing
ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of
tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een voorlopige
aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede
lid, in samenhang met artikel 6 van die wet.
(w.g.): R.J. Holtman
Ondergetekende, mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht,
verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste
weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Blad 7 van 7

Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
22-12-2009 om 11:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 57646 nummer 150.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens
bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met
nummer 77F408958C0AD4EE4603A62F323084A toebehoort aan
Holtman Ritzo Jacob.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7:290 BW
Partijen
De heer A.H.M.A. Zulfiqar, geboren op l5 juli 1957 te Sylhet, kantoorhoudende te (35 I 1 LV)
Utrecht, aan de zadelstraat nummer 32,hiernate noemen: "verhuurder".
en

De heer A. Soleiman, geboren op 2l april 1981 te Kabul, wonende te (2907
den IJssel hierna te noemen: "huurder".

MA) Capelle

aan

komen als volgt overeen:

Artikel 1: Het gehuurde, bestemming

en gebruik, staat van ontvangst
1.1De huurovereenkomst heeft betrekking op de bedrijfsruimte met aan- en toebehoren, gelegen
aande Oudedijk nummer l54ate Rotterdam en kadastraal bekend Gemeente Kralingen, sectie G,
nummer 4218, hierna te noemen: 'het gehuurde'.
1.2 Heï gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als restaurant met een Thaise/Indonesiche
keuken. Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van verhuurder een andere bestemming te geven.
1.-i De vloeren van het gehuurde mogen niet zwaarder worden belast dan bouwkundig toelaatbaar
is.

1.4 Huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een derde in gebruik te
geven, tenzij huurder hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder heeft
verkregen.
1.J Indien huurder handelt in strijd met het bepaalde in het vorige lid, verbeurt hij aan verhuurder
een direct opeisbare boete per kalenderdag dat de overtreding voortduurt. De boete is gelijk aan
driemaal de op dat moment geldende huurprijs per dag met een minimum van EUR 500,00 per
dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de
huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
L6 Het is huurder niet toegestaan de uit de huurovereenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen aan een ander af te staan en/of overte dragen, dan metvoorafgaande schriftelijke
toestemming van verhuurder respectievelijk met machtiging van de rechter.
L7Indien huurder handelt in strijd met het bepaalde in het vorige lid, verbeurt hij aan verhuurder
een direct opeisbare boete per kalenderdag dat de overtreding voortduurt. De boete is gelijk aan
driemaal de op dat moment geldende huurprijs per dag met een minimum van
EUR 500,00 per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding
van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
1.8 De staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevindt, is
vastgelegd in een gedateerd en door beide parlijen ondertekend opnamerapport. Het
opnamerapport maakt deel uit van de huurovereenkomst (bijlage).lndien geen beschrijving is
opgemaakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat en onbeschadigd aan huurder ter
beschikking Íe zijn gesteld,
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Artikel2: Duur, verlenging

en opzegging
2.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijfjaar, met ingang van I januari 200g
en lopende tot en met 3 I december 2012.
2,2Na verstrijken van de in lid I genoemde huurperiode zetten parlijen de huurovereenkomst
voort voor een aansluitende periode van vijfjaar, derhalve tot en met 3l december 2017.
2,3 De huurovereenkomst kan door elk van partijen worden opgezegd tegen het einde van een
huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twaalf kalendermaanden.
2'4 Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt bij deurwaardersexploot of bij aangetekende
brief. De opzegging door verhuurder vermeldt in elk geval cle gronden die tot de opzegging
hebben geleid.
2,5 Geen opzegging is vereist indien de beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt met
wederzijds goedvinden, nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen.
2.6lndien huurder na afloop van de huurovereenkomst met toestemming van verhuurder het
gebruik van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, ongeacht de tijd waaryoor deze in eerste
instantie is aangegaan.

Artikel 3: Huurprijs, servicekosten en betaling
3.1De huurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 30.000,00, zegge: "dertigduizend euro".
-3.2 Huurder is over de huurpriis wel omzetbelastins verschuldisd.
- de huurprijs
- de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting

EUR 2.500,00
EUR 47s.00

totaal:

EUR 2.975,00 per maand

-3.3 Huurder en verhuurder maken gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45,
besluit v an 23 maart 7999 , nr . VB 991 57 | , af te zien van het indienen van een gezamen lij k
optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurderverklaart door ondertekening
van de huurovereenkomst, mede ten behoeve van rechtsopvolgers van verhuurder, dat hij het
gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of
nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel l5 van de Wet op
omzetbelasting I 968 bestaat.
3.4 Het boekjaar van huurder loopt van I januari tot en met 3 1 december.
J.5 Ingeval huurder het gehuurde niet (meer) voor ten minste 90%o gebruikt ten behoeve van
prestaties die huurder recht geven op aftrek van omzetbelasting, is huurder aansprakelijk voor alle
directe en indirecte schade die verhuurder daardoor lijdt, daaronder begrepen het verlies aan
rendement over het bedrag dat verhuurder niet (meer) in aftrek mag brengen.
3.6 Er zijn geen bijkomende leveringen en diensten .
3.7 De huurprijs wordt jaarlijks - voor het eerst op I januari2009 - geïndexeerd volgens artikel
9.I . van de algemene bepalingen en met inachtneming van artikel 9.2 tot en met 9.6 algemene
bepalingen.
-1.10 Huurder betaalt de in artikel 3 lid 1,2 en 7 genoemde bedragen (inclusief de verschuldigde
omzetbelasting) vóór de eerste dag van de periode waarop deze betalingen betrekking hebben,
zonder recht op aftrek of verrekening met een vordering die huurder op verhuurder heeft of meent
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te hebben. Betaling zal geschieden op bankrekeningnummer 68.72.59.444 tnv. de heer

A.H.M.A. Zulfiqar te Utrecht.

í- ^

3.1 I De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurdeÍ aan verhuurder te verrichten
periodieke betalingen zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschulidgd in euro's en moeten
vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn
voldaan.
3,I2 Huutder is geen omzetbelasting over de huurprijs meer verschuldigd indien het gehuurde
niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat waren
overeengekomen. Als dat het gevals is, komen de in artikel19.3.a. algemene bepalingen bedoelde
vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 19.2.a sub I bedoelde
vergoeding bij voorbaat vastgesteld op l\Yo van de actuele huurprijs.
3. I 3 Tenzii het op grond van de wet of andere regelgeving niet is toegestaan om deze kosten op
deze wiize aan huurder door te berekenen, komen voor rekening van huurder, ook indien
verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
1. de onroerendzaakbelasting en de waterschaps- of polderlasten teruake het feitelijk gebruik
van het gehuurde;
2. milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en
zuiveringsheffi ng afvalwater;
3. baatbelastingof daaraan verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig
gedeelte daarvan, indien en voorzover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de
aanslag of heÍfing is opgelegd;
4. overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten,
heffingen en retributies terzake het feitelijk gebruik van het gehuurde en terzake goederen
van huurder, die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd als het
gehuurde niet aan huurder in gebruik zou zijn gegeven,
3.13 De voor rekening van huurder komende lasten, rechten, belastingen, bijdragen enlof
heffingen worden door huurder op eerste verzoek aan verhuurder voldaan, indien en voorzover
verhuurder hiervoor wordt aangeslagen.

Artikel 4: Verplichtingen verhuurder

'

overeengekomen datum in goede staat van onderhoud aan huurder ter beschikking.
4.2Yerhuurder zal het gehuurde en de daarin aanwezige voorzieningen en installaties in goede
staat van onderhoud houden.
4,3 Verhuurder is gehouden op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit
onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van
verhuurder zijnte vergen. Verhuurder voert de eventueel noodzakelijke werkzaamheden uit op
basis van de standaarduitvoering van het gehuurde.
4.4 Is verhuurder met het verhelpen van de gebreken als bedoeld in het vorige lid in verzuim, dan
is huurder gerechtigd de noodzakelijke reparatie(s) zelfte (laten) verrichten en de daarvoor
gemaakte kosten, voorzover deze redelijk waren, op verhuurder te verhalen. Het is huurder niet
toegestaan de kosten in mindering te brengen op respectievelijk te verrekenen met de huurprijs,
4.5 De verplichting als bedoeld in lid 3 geldt niet ten aanzien van de reparaties tot het verrichten
waarvan huurder verplicht is, ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan huurder jegens
verhuurder aansprakelijk is noch ten aanzien van gebreken waaryoor verhuurder zijn
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aansprakelijkheid bij aanvang van de huurovereenkomst heeft uitgesloten.
4.6 Indien en voorzover als gevolg van nalatigheid, onachtzaamtróid of onjuist gebruik
door
huurder of derden die met zijn toestemming gebruik van het gehuurd. rulrn oizich
in het
gehuurde bevinden, werkzaamheden in of aan het gehuurde noodzakelijk
zijn, zijn alle kosten die
verband houden met deze werkzaamheden voor rekening van huurder, óngeachtàe aard
en
omvang van de werkzaamheden,
4.7 Behoudens uit hoofde van een verplichting op grond van de wet en/of eisen van redelijkheid
en billijkheid, is verhuurder niet gehouden huurder te waarborgen tegen belemmeringen
van
feitelijke aard welke derden aan huurder toebrengen.

Artikel 5: Het aanbrengen van veranderingen

en voorzieningen door verhuurder
Ingeval inlaan het gehuurde of inlaan het gebouw waarvan hèt gehuurde deel uitmaakt
dringende werkzaamheden verricht dienen te worden (waaronder werkzaamheden op last van de
overheid) of verhuurder krachtens artikel 5:56 BW werkzaamheden moet toestaan ten behoeve
van een naburig erf, is huurder gehouden de uitvoerin gvan deze werkzaamheden te gedogen,
zonder dat huurder aanspraak heeft op vermindering van de huurprijs, ontbinding van de
huurovereenkomst en/of schadevergoeding. Verhuurder zal huurder tijdig informeren over de
aard en inhoud van de werkzaamheden, de aanvangsdatum van de uitvoering en de duur van de
werkzaamheden, Verhuurder draagt er zorgvoor dat de overlast voor huurder als gevolg van de
werkzaamheden zo veel mogelijk wordt beperkt. In dringende gevallen is verhuurder gerechtigd,
zo nodig zonder voorafgaand overleg met huurder, het gehuurde te betreden.
5'2 Ook ingeval verhuurder buiten het geval als bedoeld in het vorige lid het gehuurde of het
gebouw waartoe het gehuurde behoort wenst te renoveren, zal huurder dezeveranderingen en de
daarmee gemoeide werkzaamheden gedogen, zonder dat huurder aanspraak heeft op
vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst enlof schadevergoeding,
Alvorens verhuurder tot uitvoering van de beoogde werkzaamheden overgaat, doet verhuurder
huurder een schriftelijk en redelijk voorstel waarin de aard en inhoud van de werkzaamheden, de
aanvangsdatum en de duur van de werkzaamheden zijn vermeld. Het voorstel vermeldt voorts de
redenen waarom verhuurder de werkzaamheden wenst uit te voeren en de consequenties die de
veranderingen zullen hebben voor de huurprijs en/of de servicekosten. Indien de renovatie tien of
meer bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen betreft, wordt het voorstel in elk
geval vermoed redelijk te zijn indien ten minste 70oÁ van de huurders met het voorstel heeft
ingestemd.
5.3 Indien huurder niet instemt met het voorstel als bedoeld in het vorige lid, kan hij binnen acht
weken na de schriftelijke kennisgeving van verhuurder dat 70Yo of meer van de huurders met het
voorstel heeft ingestemd, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het
voorstel, bij gebreke waaryan huurder aan het voorstel van verhuurder is gebonden en hij de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden zal moeten gedogen.
5,4 De instemming van huurder met een voorstel van verhuurder als bedoeld in lid 2 betekent niet
dat verhuurder gehouden is de in het voorstel genoemde werkzaamheden uit te (doent voeren.
5' 1

Artikel 6: Verplichtingen huurder
ó,1 Huurder zal de in artikel 3 lid I en 2 omschreven huurprijs
tijdstippen voldoen.
6,2 Huurder is gehouden zich als een goed huurder te gedragen.

paraaf verhuurder,
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ó--?Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken, zoals omschreven in
artikel lid 2 en, zo
daaromtrent niets is overeengekomen, tot het gebruik waaftoe het gehuurd e naar
zijn aard
bestemd is.

I

6'4 Gedutende de duur van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde
daadwerkelijk,
behoorlijk en zelf te gebruiken. Huurder dient het gehuurcle te voorzien en voorzien
te houden
van voldoende inrichting en inventaris.
ó.5 Huurder dient in bezit te ziin van de voor de uitoefening van zijn bedrijf
vereiste
vergunning(en) en ontheffing(en). Het niet (meer) bezitten of (kunnen) verkrijgen
van deze
vergunning(en) en ontheffing(en) is geen grond voor ontbinding of nietigverkiáring van
de
huurovereenkomst. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen vàn het
weigeren of
intrekken van dan wel het verbinden van voorwaarden aan de benodigde vergunning(en)
of

onthefflrng(en).
ó. ó Huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel
of gedeeltelijk te
veranderen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder
,tenzij het gaat om
veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huurovereenkomst zonder
noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Voor veranderingen
aan de buitenzijde van het gehuurde behoeft huurder te allen tijde vooiafgaande schriftelijke
toestemming van verhuurder. Indien verhuurder zijn toestemming onthoudt, kan huurder vorderen
dat de rechter hem zal machtigen tot het aanbrengen van de beoogde verandering(en).
6.7 Indien huurder veranderingen aanbrengt zonder voorafgaande schriftelijke tóstemming van
verhuurder resp. zonder de machtiging van de rechter, is hij gehouden de veranderingen op eerste
verzoek van verhuurder ongedaan te maken, bij gebreke waarvan huurder een direct opeisbare
boete verbeurt ten bedrage van € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Hetzelfde
geldt ingeval huurder veranderingen aanbrengt zonder de daarcandoor verhuurder gestelde
voorwaarden in acht te nemen. De uit het aanbrengen respectievelijk het verwijderen van deze
veranderingen voortvloeiende schade aan het gehuurde en kosten komen voor rekening en risico
van huurder.
ó.8 Verhuurder zalbij ziintoestemming aangeven of huurder de veranderingen bij het einde van
de huurovereenkomst ongedaan dient te maken. Indien dit het geval is, is huurder gehouden bij
het einde van de huurovereenkomst voor ongedaanmaking zorgte dragen.
6.9 Yoor veranderingen en toevoegingen die aan het einde van de huurovereenkomst niet
ongedaan (kunnen) worden gemaakt, is verhuurder geen vergoeding aan huurder verschuldigd.
6.I0 Huurder dient voor eigen rekening alle reparaties en al het (groot)onderhoud te verrichten
die verband houden met de door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het
gehuurde. Voor gebreken aan de door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen noch
voor de daaruit voortvloeiende schade is verhuurder aansprakelijk.
6'l I Indien huurder nalaat de voor zijn rekening komende werkzaamheden te (doen) verrichten of
indien de betreffende werkzaamheden op onkundige of ondeugdelijke wijze zijnuitgevoerd, is
verhuurder gerechtigd om deze werkzaamheden voor rekening en risico van huurder te (doen)
verrichten, nadat huurder door verhuurder schriftelijk in de gelegenheid is gesteld om de
betreffende werkzaamheden alsnog zelf te verrichten binnen een redelijke termijn. Indien de voor
rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel gedogen, is verhuurder gerechtigd
deze terstond, zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning, en voor rekening van huurder te
(doen) verrichten.
6.I2 Huurder is jegens verhuurder, op gelijke wijze als voor eigen gedragingen, aansprakelijk
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voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn

goedvinden daarin bevinden.
6.13 lndien huurder gebreken aan het gehuurde ontdekt ofderden hem in zijn genot storen
respectievelijk enig recht op het gehuurde beweren, is huurder gehouden daarvan terstond
schriftelijke mededeling aan verhuurder te doen, bij gebreke waarvan huurder de door zijn
nalatigheid ontstane schade aan verhuurder zal vergoeden,
6.I4 Huurder is gehouden adequate maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het
gehuurde, waaronder maatregelen ter voorkoming van bevriezing van de (centrale)
verwarmingsinstallatie, de warmwatertapinstallatie en de waterleiding, bij gebreke waarvan
huurder de door zijnnalatigheid ontstane schade aan verhuurder zalvergoeden.
ó.1J Huurder dient te zijn aangesloten op de reguliere energiebronnen. Het is huurder niet
toegestaan gebruik te maken van alternatieve energiebronnen.
6' 16 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te (doen) gebruiken ten behoeve van de
exploitatie van een hennepkwekerij.
6.17 Het is huurder niet toegestaan het dak, de voor technische installaties bedoelde ruimten te
betreden.

6,18 Op verzoek van verhuurder zal huurder de door ofnamens verhuurder aangewezen personen
in de gelegenheid stellen het gehuurde te bezichtigen in verband met de controle op en de
reparatie van gebreken, Verhuurder zal met huurder tijdig in overleg treden over de datum en het
tijdstip waarop de door of namens verhuurder aangewezen personen het gehuurde zullen
bezichti gen respectievel ijk de geconstateerd e gebreken zu I len verhelpen.
6.I9 Bii splitsing in appartementsrechten van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel
uitmaakt is huurder gehouden de voorschriften omtrent het gebruik uit de splitsingsakte en het
splitsingsreglement na te Ieven. Indien een voorschrift totstandkomt dat strijdig is met leen
regeling uit) de huurovereenkomst, prevaleert het betreffende voorschrift boven de
huurovereenkomst en is huurderjegens verhuurder gehouden tot naleving van het voorschrift.
6.20 Huurder is gehouden bezichtiging van het gehuurde te dulden, indien verhuurder
voornemens is het gehuurde te verhuren tegen het einde van de met huurder gesloten
huurovereenkomst of te verkopen, Verhuurder informeert huurder tijdig over het voorgenomen
tijdstip van de bezichtiging, De bezichtiging zal plaatsvinden op werkdagen tussen c) en c) uur,
Op eerste schriftelijk verzoek van verhuurder is huurder gehouden de gebruikelijke 'te huur'- of
'te koop'-borden aan of bij het gehuurde te dulden.

Artikel

T: Reclame
Het is verhuurder toegestaan reclameaanduidingen aan het gehuurde te bevestigen,tenzij huurder
hiertegen zwaarwegende bezwaren heeft. Verhuurder zal van zijn voornemen tijdig schriftelijk
mededeling aan huurder doen.

Artikel 8: Toestemming verhuurder
Een door verhuurder gegeven toestemming geldt eerst na schriftelijke bevestiging, is eenmalig en
geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Verhuurder is gerechtigd om aan zijntoestemming
voorwaarden te verbinden,

Artikel 9: Mededelingen huurder
Huurder zal mededelingen (waaronder klachten) schrifteli.jk indienen bij verhuurder of de door

Roozgsoov AovocATEN

verhuurder aangestelde beheerder, In dringende gevallen zal ditmondeling
kunnen gebeuren,
waarna huurder de mededelingzo spoedig mogelijk schriftelijk
aan verhuirder zal bevestisen,

Artikel 10: Beheerder
I0'

I Indien door verhuurder een beheerder is aangesteld,

zal huurd er zich omtrent alle met de
huurovereenkomst verband houdende aangelegenheden in eerste instantie
tot de beheerder
wenden.

I0'2 Huvdet zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van de beheerder betreÍïènde
het
gebruik van het gehuurde of het gebouw waarvan het gehrrurde
deel uitmaakt, opvolgen en in acht
nemen.

Artikel 1l: oplevering gehuurde bij einde van de huurovereenkomst

11'1 Huurder is gehouden het gehuurde bij het einde van rje huurovereenkomst
in dezelfde staat
waarin het gehuurde is opgeleverd en aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen
en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is tenietgegaan of beschadigd,
geheel ontruimd, viij
van rechten en schoon ter beschikking te stellen uun u.ihuurder, onder ufgil.
van alle sleutels
van het gehuurde.
I L2 Tijdig vóór het einde van de huurovereenkomst of het gebruik inspecteren partijen
het
gehuurde gezamenlijk' Partijen Ieggen hun bevindingen vasi in een inspectierapport,
dat door of
namens hen voor akkoord wordt onderteken d. Zowel verhuurder als huurder
ontvangt een
ondertekend exemplaar. In het inspectierapport wordt tevens vastgelegd welke
werkzaamheden
voor rekening van huurder moeten worden uitgevoerd en binnen welke termijn. Uitgangspunt
is
dat de werkzaamheden vóór het einde van de huurovereenkomst door huurd er zijnverricht,
tenzij
partijen anders overeenkomen.
11.-l Indien huurder weigert medewerking te verlenen aan de totstandkoming
van het
inspectierapport is verhuurder gerechtigd zelf een inspectierapport op te maken dat, behoudens
tegenbewijs, als juist heeft te gelden,
I I'4Indien huurder, ondanks schriftelijk aanmaning door verhuurder, geen medewerking
aan de
inspectie verleent enlof weigert de voor zijn rekening komende werkzaámheden
uit te voeren, is
verhuurder gerechtigd deze werkzaamheden voor rekening van huurder uit te voeren. Huurder
is
voor de duur van de werkzaamheden een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met de laatst
geldende huurprijs.
11.5 De na de oplevering respectievelijk de ontruiming van het gehuurde in
het gehuurde
achtergebleven zaken gelden als door huurder afgestaan. Verhuurder is gerechtifd deze zaken
op
kosten van huurder te verwijderen, tenzij het verhuurder bekend is dat de opvollende huurder
de
zaken heeft overgenomen. Verhuurder is niet gehouden achtergebleven zakèn vóor
huurder in
bewaring te nemen.

Artikel 12: Tekortkoming in de nakoming
I2' I lndien huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet,

is hij verhuurder de
wettelijke rente verschuldigd over het betreffende bedrag gedurende de periode waarin hij met
betaling van dat bedrag in verzuim is, onverminderd de overige rechten van verhuurder als hierna
omschreven.

I 2.2 Indien een der partijen niet tijdig aan enige verplichting uit de huurovereenkomst
voldoet,
uitgezonderd de betalingsverplichting van huurder, zal de schuldeisende partij de schuldenaar
bij

paraaf verhuurder,
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breke stellen en de schuldenaar bij die gelegenheid een redelijke
ichting alsnog na te komen. Een ingebrekeslelling en nadere
indien de schuldeiser uit een mededeling van deichuldenaar moet

g

3 Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die is ontstaan
door een hem toe te
rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit
I

2'

de huurovereenkomst en/of de
wet' Alle schade wordt vermoed daardoor te zijn ont.tuun,Íehoudens brandschade
en schade aan
de buitenkant van het gehuurde.

Artikel 13: Persoonsregistratie
Verhuurder is bevoegd de persoonsgegevens van huurder, indien en voorzover
huurder een
natuurlijk persoon is, in een persoonsregistratie op te (doen) nemen.

Artikel 14: Casco plus
In aanvulling op de huur als casco behoort tot het gehuurde de standaard meterkast
en de pui.

Artikel 15: Domiciliekeuze
Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst kiest huurder domicilie in het gehuurde,
Verhuurder mag het adres van het gehuurde beschouwen als het enige juiste adreJvan
huurder,
zolangverhuurder geen ander bericht van huurder heeft ontvansen.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in viervoudvoud.

Verh

Deh

r

A,H,M.A. Zulfiqar

De heer A. Soleiman

Bijlagen:

-

algemene bepalingen,
aanvullende bepalingen op de algemene bepalingen,

kopie legitimatiebewijs,
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Afzonderlijke handtekening van huurder voor de ontvangst van een eigen exemp laar
,,Algemene
van de
Bepalingen htturovereenkomst winkelruimte en andere iedrfijsruimte
in de zin van artikel 7:2g0 B't4t,, als
genoemd in

artikel2,l.

De heer A. Soleiman

paraaf verhuurder,

paraaf huurder,

Adikel 9 - Aanvullende bepalingen op het ROZ-model
9.1

Huurder dient gebreken die hij aan het gehuurde ontdekt onverwijld schriftelijk aan verhuurder mede te delen,
bij gebreke waarvan huurder verplicht is alle schade te vergoeden die vunwegu het gebrek aan het gehuurde
wordt veroorzaakt. Onder die schade zijn tevens de kosten van herstelvan dá gebreken oegrepen.

92

lndien huurder van verhuurder verlangt dat deze een gebrel< herstelt dan dient huurder dit verlangen
schriftelijk kenbaarte maken en verhuurderaltijd een termijn van tenminste 21 dagen te gunnen óm die
werkzaamheden uit te voeren. Deze termijn vangt aan op het moment dat verhuurder het schriÍteliike verzoek
van huurder tot het verhelpen van het gebrek heeft ontvangen.

9.3

ln aft. 6.13.2.4 wordt het begrip "geen" in de eerste zin gewijzigd in "nimmer".

9.4

ln aanvulling op de algemene bepalingen, in het bijzonder ar1. 6.13.2.4,komen parlijen overeen dat slechts
verwijderingskosten tot een bedrag van Euro 100,00 excl. BTW worden aangemerkt als niet
noemenswaardige kosten.

TA

4d.6.13.2.7 van de algemene bepalingen vervalt. ln plaats daarvan komen parlijen het navolgende overeen:

"Huurder dient namens haar aangebrachte veranderingen oÍ toevoegingen aan Éet gehuurde aan het einde
van de huurovereenkomst ongedaan te maken, tenzij verhuurder op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk
anders aangeeft."
9.6

Art.6.'13.2.8 van de algemene bepalingen vervalt. ln plaats daarvan komen parlijen het navolgende overeen:
"Huurder doet ten aanzien van door hem aan het gehuurde doorgevoerde veránàeringen en tóevoegingen die
aan het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt reeds hierbij uitdrukkelijk alstánd van
alle mogelijke rechten en aanspraken op vergoeding van de waarde en/of kosten van deze veranderingen en
toevoegingen, een en ander in de ruimste zin des woords en waaronder tevens begrepen, doch niet
uitsluitend alle rechten en aanspraken die voortvloeien u it arlikel 6:212 BW . Dit gelát ook voor veranderingen
en toevoegingen die met goedkeuring van verhuurder of vanwege de inhoud vaÀ een daaftoe verkreqen
rechierl'rjke machtiging niet ongedaan behoeven te worden gemaakt.,'

9.7

H et is huurder niet toegestaan in geval van verwijdering van zaken het gehu u rde te beschadigen. Mocht
dergelijke schade dreigen dan dient verhuurder daarover door huurder schriftelijk te worden gLtnformeerd en
is verhuurder bevoegd, doch niet verplicht, van huurder te verlangen dat deze de zaken niet verwijderl. In dat
geval is verhuurder nimmer aan huurder enige vergoeding voor de betreffende zaken verschuldigá.

^9.8

In aanvulling op ad.6.13 van de algemene bepalingen komen parlijen overeen dat huurderte allen tijde
ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk is dat bij de uitvoering van wijzigingen, veranderingen en
toevoegingen aan het gehuurde voldaan wordt aan alle ter zake door de overheid gestelde of te stellen eisen,
alsmede dat alle daaftoe noodzakelijke vergunningen en toestemmingen (zoals die van de gemeente en
brandweer) worden verkregen, terwijl de kosten van de wijzigingen, veranderingen en toevoegingen te allen
tijde voor huurders rekening zijn.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan door huurder aangebrachte veranderÍngen en
toevoegingen en/of door huurder van zijn voorganger overgenomen zaken.

9.9

9.í

0

9.11

Al hetgeen in deze overeenkomst en de algemene bepalingen is bepaald terzake van wijzigingen,
veranderingen en toevoegingen aan/van het gehuurde en zaken die zich in het gehuurde bevinden geldt ook
voor wijzigingen, veranderingen, toevoegingen en zaken die huurder van zijn voorganger heeft overgenomen
respectievelijk door zijn voorganger zijn doorgevoerd.
Huurder zal bij iedere aanspraak die verband houdt met een gebrek als bedoeld in artikel 204 lid 2 BW
mOeten aantOnen flg{ ho+ hairoffanrla narrro( niet aan liem iS tOe te fekenen.

Paraafhuurder:

@

9'12

9'16

9'19

Aan het slot van a11' 14'3 van de algemene
bepalingen
brjzin toegevoegd:
werKzaamheden betreft ars bedoerd
i:it de n,avorgende
in art. 14.i uun o" argemene
beparrngen.

,,,

tenzij het

onder- danwel overmaat van het met rage
zal nimmer (kunnen) leiden tot.en,ige
verrekening van de huurprijs
en/of eventuele kosten bijkomende.tuvuïingun
Jiunrt"n, tijdens oe peiiooe van deze huurovereenkomst
met inbegrip van eventuele verlen gin g1en1"n "n
iervàn.

Huurder zal toegang tot het gehuurde verkrijgen
zodra aanalle formele vereisten is voldaan,
te weten:
ondertekening huurovereenkomst, afgifte
orilinuËÀunkgarantie, arsmede vordoen van
de eerste huuftermijn.
Vanaf datum sreuteroverdracht komt Ëut guh;rrá;
;;o1. n-ri* uánïr;rd.;

Paraaf verh

Paraaf huurder:
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Rapport Bodemloket

Datum: 03-12-2018

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/2

Inhoud
1
2

Algemeen
Disclaimer

1

Algemeen
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

2/2

ADRES
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Gemeente
Wijk
Buurt
WOZ-objectnummer
Kadastrale aanduiding

Oudedijk 154A
3061AP Rotterdam
Rotterdam
Kralingen-Crooswijk
Kralingen West
059900152210
KLGG04218G0000

OBJECT
Objectstatus
Bouwjaar
Oppervlakte BAG
Omschrijving vergunde verbruik
Complexrelatie

Object in gebruik
1891
78 m2
bijeenkomstfunctie
2

WOZ-object 059900152210
Oppervlakte WOZ wonen
Gebruiksklasse
Monumentaanduiding
Feitelijk gebruik

78 m2
Horeca
Geen monument / Onbekend
horeca

WOZ-WAARDE
WOZ-objectnummer
WOZ-waardeklasse
Waarde-ontwikkeling 3 jaar

059900152210
€ 150.000 - € 200.000
-2,1 %

Onderdeel
WOZ-waarde
Waardepeildatum
Waarde-ontwikkeling 1 jaar
OZB-waarde
OZB-vrijstelling

2015
€ 188.000
-1,6 %
€ 188.000
nee

2016
€ 190.000
01-01-2015
+ 1,1 %
€ 190.000
nee

2017

2018
€ 184.000
01-01-2017
€ 184.000
nee

Rapportnummer: 1406133
3061AP/154A
Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een
samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.
11-10-2018 11:44
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WOZ-waarde (€)

0.8

150.000

0.0

100.000

-0.8

50.000
0

Waarde-ontwikkeling (%)

-1.5
2015 2016 2017 2018

2015

2016

2017

2018

De WOZ-waarde is opgevraagd door V. Sibbes op 11-10-2018 11:44 op basis van artikel 37h van de Wet Waardering
Onroerende Zaken die een notaris toegang geeft tot WOZ-gegevens. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII
van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met
betrekking tot de genoemde wettelijke bevoegdheid.

LOKALE LASTEN
Gemeentelijk lasten [2018]
OZB-tarief eigenaren woning
OZB-tarief eigenaren niet-woning
OZB-tarief gebruikers niet-woning
Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden
Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden
Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden
Rioolheffing tarief eigenaar

0,115400 %
0,350800 %
0,251300 %
€ 283,90
€ 328,20
€ 328,20
€ 198,20

V. Sibbes
11-10-2018 11:44

Rapportnummer: 1406133
3061AP/154A
Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een
samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.
11-10-2018 11:44
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Begroting — Schieland en de Krimpenerwaard, naar home
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Naar hoofdnavigatiemenuNaar hoofdinhoud

(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl)
HOME (HTTPS://WWW.SCHIELANDENDEKRIMPENERWAARD.NL)
/ DIENSTEN (HTTPS://WWW.SCHIELANDENDEKRIMPENERWAARD.NL/DIENSTEN)
/ PUBLICATIES (HTTPS://WWW.SCHIELANDENDEKRIMPENERWAARD.NL/DIENSTEN/PUBLICATIES)
/ BEGROTING

GROTING

voor de zorg voor droge voeten en schoon water zijn in ons laaggelegen en dichtbevolkte gebied

rlijks is daarvoor een bedrag van ruim 88 miljoen euro uit waterschapsbelastingen nodig.

heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heft waterschapsbelastingen bij alle inwoners

heersgebied, omdat zij allen belang hebben bij de uitvoering van onze taken.

arieven voor 2018

envoorbeelden voor inwoners van Schieland

envoorbeelden voor inwoners van de Krimpenerwaard

tactgegevens RBG (Regionale Belasting Groep)

OTING NAAR PROGRAMMA'S

ing voor 2018 is gebaseerd op de programma indeling uit het Waterbeheerplan voor de periode

www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/waterbeheerplan/waterbeheerplan-2016-

n geven we onze ambities en doelen weer. Deze wegen we jaarlijks af tegen acceptabele lasten. In

oting geven we aan wat we volgend jaar realiseren en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Begroting 2018

€ 35.897.000

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting
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Begroting 2018

€ 28.119.000

en organisatie

€ 12.087.000

€ 12.959.000

heer

in de Krimpenerwaard

€ 4.076.000

2018 en rekenvoorbeelden

tene in het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard betaalt u elk jaar

psbelasting. De heffingen staan apart en gespecificeerd op de aanslag die u ontvangt van de
Belasting Groep (RBG).
moet betalen, verschilt per huishouden of bedrijf. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en is

er afhankelijk of u met één of meerdere personen een samenwoont. Of u huurder of huiseigenaar

at de waarde van uw eigen woning is (voor het tarief ‘Gebouwd’).

antal belastingsoorten in het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard verschilt. Het

mraadschap zorgt namelijk ook voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijk

n de Krimpenerwaard. Voor deze wegentaak wordt alleen in de Krimpenerwaard belasting geheven.

ijven gaat het, afhankelijk van het type bedrijf, vooral om de WOZ-waarde (tarief ‘Gebouwd’), het

ctares en de vuillast van de lozing op de riolering. In de Krimpenerwaard betalen zij daarnaast ook

staan de tarieven zoals deze voor iedereen in 2018 gelden. Hoe deze worden toegepast, laten wij

kenvoorbeelden zien.

steemheffing voor het gehele beheersgebied hoogheemraadschap

ezetene per woonruimte

ouwd per WOZ-waarde

harde openbare wegen per hectare

€

99,71

0,0261%
€ 219,86

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting
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€ 109,93

uurterrein per hectare

€
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1,75

gsheffing voor het gehele beheersgebied van het hoogheemraadschap

ef per vervuilingseenheid

€

51,58

effing alleen voor het gebied van de Krimpenerwaard

ezetene per woonruimte

€

44,25

ouwd per WOZ-waarde

0,0270%

ebouwd per hectare

€

40,73

uurterrein per hectare

€

0,44

orbeelden 2018 voor de ingezetenen van gebied Schieland
rekenvoorbeelden huurderwoning of rekenvoorbeelden koopwoning

eenpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2018 € 200.000

Eigen woning

Huurwoning

€

€

99,71

99,71

52,15

-

51,58

51,58

203,44

151,29

eemheffing:

sheffing

(1ve)*

meerpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2018 € 200.000

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting
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Eigen woning

Huurwoning

€

€

99,71

99,71

52,15

-

154,73

154,73

306,59

254,44

eemheffing:

sheffing

(3ve)*

een woont, betaalt u voor zuiveringsheffing voor 1 vervuilingseenheid. Bestaat uw huishouden uit

eerdere personen, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden.

ing in Schieland

er betaalt u een vast bedrag aan waterschapsbelasting, ongeacht de waarde van de woning waarin

Per huishouden betaalt u voor watersysteemheffing € 99,71. De zuiveringsheffing wordt berekend

nd van de samenstelling van uw huishouden.

lleen in een huurwoning, u betaalt aan waterschapsbelasting:
€ 51,58 = € 151,29

met uw partner en twee kinderen in een huurwoning, u betaalt aan waterschapsbelasting:
€ 154,74 (3 x € 51,58) = € 254,45

ning in Schieland

n uw koopwoning. Voor watersysteemheffing betaalt u een vast en een variabel deel. Het variabele

0261% van de WOZ-waarde van uw woning. De zuiveringsheffing wordt berekend aan de hand van

stelling van uw huishouden.

lleen in uw koopwoning van 200.000, u betaalt aan waterschapsbelasting:
€ 53,60 (0,0268% van € 200.000) + € 51,58 = € 203,44

met uw partner en twee kinderen in uw koopwoning van € 200.000, u betaalt aan

psbelasting:
€ 53,60 (0,0261% van € 200.000) + 154,74 (3 x € 51,58) = € 306,60

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting

11-10-2018
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orbeelden 2018 ingezetenen van gebied Krimpenerwaard
rekenvoorbeelden huurwoning of rekenvoorbeelden koopwoning

heemraadschap zorgt voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijk gebied van

nerwaard. Voor de wegentaak wordt in de Krimpenerwaard ook belasting geheven.

eenpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2018 € 200.000

Eigen woning

Huurwoning

€

€

99,71

99,71

52,15

-

45,59

45,59

54,04

-

eemheffing:

sheffing

(1ve)

51,58

301,74

51,58

195,54

meerpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2018 € 200.000

Eigen woning

Huurwoning

€

€

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting

11-10-2018
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eemheffing:

sheffing

(3ve)

99,71

99,71

52,15

-

44,25

44,25

54,04

-

154,74

154,73

404,89

289,69

ing in de Krimpenerwaard

er betaalt u een vast bedrag aan waterschapsbelasting, ongeacht de waarde van de woning waarin

Per huishouden betaalt u voor watersysteemheffing € 99,71 en € 44,25 voor wegenheffing. De

heffing wordt berekend aan de hand van de samenstelling van uw huishouden.

lleen in een huurwoning, u betaalt aan waterschapsbelasting:
€ 44,25 + € 51,58 = € 195,54

met uw partner en twee kinderen in een huurwoning, u betaalt aan waterschapsbelasting:
€ 44,25 + € 154,74 (3 x € 51,58) = € 298,70

ning in de Krimpenerwaard

n een koopwoning. Voor watersysteemheffing betaalt u een vast en een variabel deel. Het variabele

0261% van de WOZ-waarde van uw woning. Voor wegenheffing betaalt u ook een vast en een

eel. Het variabele deel is 0,0270% van de WOZ-waarde van uw woning. De zuiveringsheffing wordt

aan de hand van de samenstelling van uw huishouden.

lleen in uw koopwoning van 200.000, u betaalt aan waterschapsbelasting:
€ 52,15 (0,0268% van € 200.000) + € 44,25 + € 54,04 (0,0292% van € 200.000) + € 51,58 = €
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met uw partner en twee kinderen in uw koopwoning van € 200.000, u betaalt aan

psbelasting:
€ 52,15 (0,0268% van € 200.000) + € 44,25 + € 54,04 (0,0292% van € 200.000) + € 154,74 (3

) = € 404,90

ale Belasting Groep heft en int belastingen namens het hoogheemraadschap van Schieland en de

rwaard. Meer informatie vindt u op www.derbg.nl



twitter

facebook



google plus



linkedin

(mailto:?subject=Bekijk%20de%20pagina%3A%
groting&body=Ik%20wil%20een%20pagina%20van%20het%
oogheemraadschap%20van%20Schieland%20en%20de%
impenerwaard%20met%20je%20delen%3A%20%0Ahttps%
www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting)

Delen per e-mail

de programmabegroting:

mabegroting 2018.pdf

www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/programmabegroting-2018.pdf)

nload de belastingverordeningen:

stingverordeningen
ps://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/regels/regelgeving?facet_id=1)

Vergunningen of meldingen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/vergunningen-ofmeldingen)
Vraag of incident (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/vraagof-incident)
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Schadeverzoek indienen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/formulieraansprakelijkheid)
Samen voor duurzaam waterbeheer
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/samen-voor-duurzaamwaterbeheer)
Productencatalogus
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/producten)
Belastingen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/belastingen)
Bedieningstijden Snelle Sluis
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/bedieningstijden-snellesluis)
Publicaties (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties)
Publicaties aanvragen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/publicaties-aanvragen)

Begroting (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting)

Waterbeheerplan
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/waterbeheerplan)

Bevoegdhedenregister en bevoegdhedenbesluit
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/bevoegdhedenregister-enbevoegdhedenbesluit)

Leren over water (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/lerenover-water)
Milieu-informatie (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/milieuinformatie)
Sponsoring (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/sponsoring)
Kaarten (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/kaarten)
Apps (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/apps)
Datalek melden (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/datalekmelden)
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DIENSTEN
Samen voor duurzaam waterbeheer
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/samen-voor-duurzaamwaterbeheer)
Vergunningen of meldingen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/vergunningen-of-meldingen)
Vraag of incident (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/vraag-ofincident)
Belastingen (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/belastingen)
Bedieningstijden Snelle Sluis
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/bedieningstijden-snelle-sluis)
Publicaties
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/publicaties-1)
Leren over water (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/leren-overwater/leren-over-water)
Milieu-informatie (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/milieuinformatie)
Sponsoring (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/sponsoring)
Digitale kaarten (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/kaarten)
Apps (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/apps)
Peilbesluiten (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/onswerk/waterpeil/peilbesluiten/peilbesluiten)

REGELS
Regelgeving (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/regelgeving)
Bezwaar en beroep (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/bezwaar-enberoep)
Wonen aan water (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/wonen-aanwater)
Wonen aan een kade (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/wonenaan-een-kade)
Onderhoud watergangen (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-inuitvoering/archief/onderhoud-watergangen-oud)
Onderhoud wegen (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/onderhoudwegen)

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/publicaties/begroting

11-10-2018

Begroting — Schieland en de Krimpenerwaard, naar home

Page 10 of 11

Keur (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/keur)
Leggers (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/leggers)
Waterakkoorden
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/waterakkoorden)
Wet natuurbescherming (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/wetnatuurbescherming)
Glastuinbouw (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/glastuinbouw)
Inkoop en aanbesteden (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/inkoopen-aanbesteden)
Eigendommen (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/eigendommen)

ACTUEEL
Nieuws (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws)
Nieuwsbrief (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuwsbrief)
Bekendmakingen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/bekendmakingen)
Verkeersbesluiten
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/verkeersbesluiten)
Aanbestedingen
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/aanbestedingen)
Vacatures (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/vacatures)

CONTACT
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 010 45 37 200
E. info@hhsk.nl (mailto:info@hhsk.nl)

SOCIAL MEDIA
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(http://www.twitter.com/hhsenk)
(http://www.facebook.com/hhse

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren en voor social media.
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