ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR FLEXIBELE WERKPLEK EN SERVICES
PLACE FOR BIZZ
waaronder inbegrepen vergader-, coach en trainingsruimten

1. Huurder dient bij het gebruik van de aan hem beschikbaar gestelde voorzieningen (flexibele
kantoorwerkplek en services), redelijke grenzen in acht te nemen en rekening te houden met de
redelijke belangen van verhuurder, overige huurders, bezoekers en medewerkers.
Huurder dient in dit verband bij gebruik van de kantoorwerkplek zoveel mogelijk een clean desk
policy te hanteren. Onredelijk c.q. bovenmatig gebruik door huurder van beschikbaar gestelde
services (centrale receptie, postverzorging, telefonie, etc.) is niet toegestaan. Verhuurder bepaalt of
sprake is van voormeld onredelijk cq. bovenmatig gebruik. Verhuurder is gerechtigd om voormeld
onredelijk cq. bovenmatig gebruik separaat aan huurder in rekening te brengen.
2. Huurder is enkel gerechtigd tot normaal, redelijk, energiegebruik voor zover nodig voor het gebruik
van de flexibele werkplek en services Place for Bizz, waaronder inbegrepen vergader-, coach- en
trainingsruimten. Verhuurder bepaalt of sprake is van voormeld normaal, redelijk, energiegebruik.
3. De aan huurder beschikbaar gestelde voorzieningen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
voor bedrijfsmatige kantoordoeleinden.
4. Verhuurder is bevoegd de overeengekomen services naar soort en omvang eenzijdig te wijzigen of te
laten vervallen. Verhuurder zal deze wijzigingen bekend maken.
5. Huurder is gehouden om zorgvuldig en op verantwoorde wijze, in overeenstemming met alle
toepasselijke wettelijke bepalingen en alle eventueel toepasselijke gedragscodes, om te gaan met
door of vanwege verhuurder beschikbaar gestelde voorzieningen, zoals bijvoorbeeld
internetdiensten.
6. Huurder, diens medewerkers en bezoekers, zijn in het kader van de bedrijfsuitoefening van huurder
gerechtigd om kosteloos gebruik te maken van de parkeerplaats behorende bij het complex waarvan
de flexibele werkplek en services deel uitmaken, huurders genoegzaam bekend. Verhuurder kan niet
instaan voor voldoende beschikbare parkeerplaatsen. Huurder, diens medewerkers en bezoekers,
dienen zich te allen tijde te houden aan het ter plaatse geldende parkeerbeleid.
7. Huurder vrijwaart verhuurder voor elke aansprakelijkheid met betrekking tot ARBO eisen in relatie
tot het voorgenomen gebruik dan wel de voorgenomen indeling.
8. Voor het aanbrengen van naamsaanduidingen en reclames in, aan of op de flexibele werkplek c.q.
het complex waar de kantoorwerkplek deel van uitmaakt, heeft huurder de schriftelijke toestemming
nodig van verhuurder.
9. Het is huurder verboden om zonder schriftelijke toestemming van verhuurder de beschikbaar
gestelde voorzieningen aan derden onder te verhuren c.q. in gebruik te geven.
10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die huurder lijdt
ten gevolge van storingen c.q. fouten in de installaties c.q. infrastructuur c.q. systemen, waaronder
internetvoorzieningen, in de meest ruime zin van het woord, die (via verhuurder en/of via derden)
dienstbaar zijn aan de flexibele werkplek c.q. aan het complex waar de flexibele werkplek deel van
uitmaakt. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zaken dergelijke gevolgen
c.q. schade.
11. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
12. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de flexibele werkplek binnen de grenzen van het
vigerende bestemmingsplan.
13. Het is huurder of de personen die zich op uitnodiging van de huurder of anderszins wegens enige
relatie met de huurder in, of in de nabijheid van de door verhuurder aan de huurder verhuurde
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flexibele werkplek en services, niet toegestaan, dranken en/of eetwaren, van welke aard ook, binnen
het gebouw te brengen of in voorraad te houden of te verkopen, tenzij deze zijn betrokken van
verhuurder of verhuurder voor een en ander uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
Het is huurder niet toegestaan de flexibele werkplek c.q. het gebouw waar de flexibele werkplek deel
van uitmaakt zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging
optreedt, schade aan de werkplek c.q. voornoemd gebouw kan ontstaan of het aanzien daarvan kan
worden geschaad.
Huurder is verantwoordelijk voor het organiseren van bedrijfshulpverlening c.q. het voldoen aan de
regelgeving ter zake bedrijfshulpverlening.
Verhuurder is gerechtigd om wegens bijzondere omstandigheden te zijner beoordeling de
overeenkomst te annuleren. Zo mogelijk biedt verhuurder onder dezelfde voorwaarden aan de
huurder (een) vervangende ruimte(n) aan voor de overeengekomen periode dan wel de
overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode.
In het geval bedoeld in artikel 16 heeft de huurder het recht het door verhuurder geboden alternatief
te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk één week na het aanbod (doch in elk geval
voor aanvang van de overeengekomen c.q. als alternatief aangeboden periode) aan verhuurder
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.
In geval van een tijdig aan verhuurder kenbaar gemaakte weigering wordt het reeds betaalde door
verhuurder terstond aan de huurder terugbetaald. Ingeval van wangedrag zoals onder andere
bedoeld in artikel 14 is verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, van welke
ontbinding zij de huurder schriftelijk in kennis stelt. Deze ontbinding geeft de huurder geen recht op
terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder blijft het nog onbetaalde gedeelte van de
overeengekomen prijs onverkort verschuldigd.
De annulering of ontbinding door verhuurder geeft de huurder nimmer recht op vergoeding van
schade.

