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HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE 
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW         
____________________________________________________________________________________________ 
 
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. 
Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of 
de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden 
opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het 
gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten. 

 ___________________________________________________________________________________________ 
  
 
  
 ONDERGETEKENDEN 
     

ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. gevestigd te Utrecht aan de Archimedeslaan 10, correspondentie-adres 
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30000847 en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd.

 hierna te noemen 'verhuurder', 
   

en 
   

Fortis Bank (Nederland) N.V., gevestigd te Amsterdam aan het Prins Bernhardplein 200 (1097 JB), ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 30080248 en rechtsgeldig vertegenwoordigd

 hierna te noemen 'huurder', 
 

ZIJN OVEREENGEKOMEN  
 
1. Het gehuurde, bestemming 

1.1. Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte, hierna 'het 
gehuurde' genoemd, gelegen Archimedeslaan 6 (3584 BK), Utrecht omvattende 8.717,80 m² 
verhuurbaar vloeroppervlak zijnde de verdiepingen 2 t/m 6 en een gedeelte van de kelder en van 
eerste verdieping en een evenredig aandeel in de gemeenschappelijkheid van de begane 
grondvloer, alsmede 215 parkeerplaatsen (waarvan 143 op het dek noord en 72 op dek west) 
kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N perceelsnummer 1387. Het gebouw, waarvan het 
gehuurde deel van uitmaakt, bevat totaal 29.212 m² verhuurbaar vloeroppervlak en 1.572 m² 
verhuurbaar vloeroppervlak in het auditorium conform de meercertificaten in bijlage 8 en 9. Het 
aantal  gehuurde vierkante meters van 8.717,8 m² is als volgt samengesteld:  

 het omvat 5.851 m² verhuurbaar vloeroppervlak op de verdiepingen 2 t/m 6 (zijnde 1.164,7 m² op de 
2e verdieping en op de 3e 4e 5e en 6e verdieping : 1.171,6 m² per verdieping) en 2.866,6 m²  
verhuurbaar vloeroppervlak, zijnde een gedeelte van de kelder (288,8 m² van de 976,7 m²), begane 
grond (1.533,7 m² van de 5.139,6m²) en de 1e  verdieping (1.041,3 m² van de 3.489,5 m²). 

 Dit metrage (2866,6 m² is de resultante van het toerekenen van alle ruimten van de kelder, begane 
grond en eerste verdieping en is gebaseerd op het meetcertificaat. Het toedelen van deze vierkante 
meters  betreft de verhouding zuivere kantoormeters (5.851,1 m²/19.606,8 m² ofwel 29,84% van het 
totaal  v.v.o. van genoemde kelder, begane grond en eerste verdieping. In de genoemde 2866,6 m² 
is mede begrepen het gemeenschappelijk gebruik van het restaurant, expeditie- en overige ruimten 
op de begane grond, van de vergaderlocaties en kantoorruimten op de 1e verdieping en van de 
fietsenstalling en magazijnen in de kelder voor zover partijen daar niet in gezamenlijkheid van 
afwijken (zie bijlage 10).  

  De gehuurde bedrijfsruimte is nader aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegde en 
daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde tekening en een door partijen geparafeerd proces-
verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel en welke 
installaties en andere voorzieningen niet tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van 
de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s. 

1.2. Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als 
kantoorgebouw met de daarbij behorende faciliteiten alsmede als parkeergelegenheid. 

1.3. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere 
bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2. 
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1.4. De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde 400kg/m² op kelder en begane grond 
en 250kg 
  

2. Voorwaarden 
2.1. Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST      

KANTOORRUIMTE' en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW’, gedeponeerd bij de griffie 
van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te 
noemen 'algemene bepalingen'. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en 
verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.  

2.2. De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover 
daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het 
gehuurde niet mogelijk is. 
 

3. Duur, verlenging en opzegging 
3.1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 9 (negen) jaar, ingaande op 01 januari 2011 en 

lopende tot en met 31 december 2019                                           . 
3.2. Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een 

aansluitende periode van 10 (tien) jaar, derhalve tot en met 31 december 2029. Deze overeenkomst 
wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar. 

3.3. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 18 maanden. 

3.4. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 
 
4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 

4.1. De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt € 1.318,00 per parkeerplaats en € 291,50 per m², dit 
komt op een totaalbedrag op jaarbasis van € 2.824.986,00 (prijspeil januari 2009), zegge: twee miljoen 
achthonderd vierentwintigduizend negenhonderd zesentachtig euro. 

4.2. Partijen komen overeen dat verhuurder wel/geen1) omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.  
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs 
een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat 
verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de 
investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn.  
Het gestelde in 19.1 t/m 19.9 algemene bepalingen is niet van toepassing.  

4.3. Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en 
verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. 
VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting 
belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van 
de rechtsopvolger(s) 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 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 

4.4. Het boekjaar van huurder loopt van  01 januari tot en met 31 december.  
4.5. De huurprijs wordt jaarlijks per 01 januari voor het eerst met ingang van 01 januari 2010 aangepast 

overeenkomstig 9.1. t/m 9.4 algemene bepalingen.  
4.6. De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende 

leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding 
wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. 

4.7. De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: 
 -   de huurprijs; 

-   de afzonderlijke vergoeding indien geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen de 
over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting indien partijen een met omzetbelasting belaste 
verhuur zijn overeengekomen; 

  -   het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende    
             leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting;  

4.8. Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet langer met 
omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, 
komen de in 19.3.a algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en 
wordt de in 19.3.a sub I bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op ..% van de actuele huurprijs. 

                                                           
1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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4.9. Per betaalperiode van 3 (drie) kalendermaand(en) bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst: 

 
de huurprijs €      706.246,50 
afzonderlijke vergoeding als genoemd in 4.2 indien geen met 
omzetbelaste verhuur wordt overeengekomen 

€                 0,00 

het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege verhuurder 
verzorgde bijkomende leveringen en diensten met de daarover 
verschuldigde omzetbelasting       

€                p.m.
 

 
Totaal                                                                                                 

 
€      706.246,50 

       Zegge: zevenhonderdzesduizendtweehonderdzesenveertig 50/100 euro.               
  

4.10. Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de 
periode van 01 januari 2011 tot en met 31 maart 2011 en is het over deze eerste periode verschuldigde 
bedrag € 706.246,50. (exclusief indexeringen per 01.01.2010 en 01.01.2011). Dit bedrag is inclusief 
omzetbelasting voor wat de omzetbelasting over de huurprijs betreft, doch alleen als huurder 
omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd is. 

4.11. Het voorschot servicekosten is inclusief BTW. 
 Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op 01 januari 2011. 
4.12. De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke 

betalingen als weergegeven in 4.9 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en moeten 
vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan. 

4.13. Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende 
algemene bepalingen exclusief omzetbelasting.  

 
5. Leveringen en diensten 

5.1. Als vanwege of door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, komen partijen overeen 
dat in onderling overleg zal worden vastgesteld welke diensten en leveringen door verhuurder als zodanig 
zullen worden gekwalificeerd. De kosten van de diensten en leveringen zullen worden berekend op basis 
het aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak dat in gebruik is ten opzichte van het totaal aantal 
verhuurbare vierkante meters dan wel op basis van exacte vaststelling middels betrouwbare 
tussenmeters. 

   Tot de door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten behoren in ieder geval: 
 

Energie 
- elektraverbruik (inclusief vastrecht) en levering (t.b.v. installaties en verlichting) van gemeenschappelijke 

ruimten; 
- waterverbruik (inclusief vastrecht) en levering; 
- gasverbruik en levering; 
- verbruik en levering van olie en eventuele andere brandstoffen; 
- de levering van warmte; 
- telecommunicatie van meldinstallaties; 
 
Installaties 
     Alle preventieve- en storingsonderhoudskosten, periodieke controles, alsmede de inspectie en 

keuringskosten van alle installaties in het complex waartoe het gehuurde behoort. Verhuurder behoudt zich 
het recht voor om voor alle gebouwgebonden installaties die door meerdere gebruikers worden gebruikt de 
onderhoudspartij ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud dat krachtens artikel 13 van de 
algemene bepalingen voor rekening van de  

     huurder behoort te komen, zelf te aan te wijzen, mits die aanwijzing middels marktconforme aanbesteding 
heeft  

     plaatsgevonden.  
 
Het betreft de volgende installaties (ten aanzien waarvan deze bepaling de verplichting van de verhuurder uit 

hoofde van artikel 13.3 van de algemene bepalingen onverlet laat) 
- cv + luchtbehandelinginstallatie + koeling t.b.v. gebouwinstallatie, doch excl. computerruimte; 
- gemeenschappelijke verlichting en elektrische installaties; 
- sprinklerinstallatie 
- bliksemafleiderinstallatie 
- communicatie-installatie 
- liftinstallatie 
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- dynamische no-breakinstallatie 
- zonweringinstallatie 
- antenne-installatie 
- parkeerinstallatie; 
- glazenwasinstallatie 
- centrale stofzuiginstallatie 
- brandmeldinstallatie, 
- overspanningsbeveiliging 
- gebouwbeheerinstallatie 
- co² detectie 
- elektrische deuren/touniquettes 
- storingsmelder en noodverlichtings- installatie 
- brandbestrijdingsmiddelen  
- hydrofoor; 
- vuilwaterpomp; 
- toegangscontrolesysteem voor zover gemeenschappelijk; 
- onderhoud inbraakalarmsysteem; 
- keurings- en inspectiekosten t.b.v. gebouwgebonden installaties. 
- onderhoud terrein en groenvoorzieningen en (fietsen)berging; 
- onderhoud, reparatie en elektrakosten van verlichting in het opbaar gebied; 

 
Schoonmaak 
De kosten van het schoon houden van 
- de gemeenschappelijke ruimten; 
- de vetvangputten 
- de gemeenschappelijke sanitair ruimten, garderobe en liftenentree, wassen ramen, kozijnen, gevels en 

zonwering buitenzijde; 
- het parkeerterrein/garage voorzover gemeenschappelijk; 
- luifels en overkappingen. 
Voorts worden onder deze diensten en leveringen ook gerekend: 
- graffitibestrijding, 
- gladheidbestrijding, 
- vuil- en papiercontainers (huur en lediging) 

 
Diversen 
- de premie van een glasverzekering van alle glas zich bevindende in de gevels en algemene ruimten, dan 

wel de kosten van glasbreuk indien er een glasverzekering wordt afgesloten door huurders 
- Verontreinigingsrechten, precariorechten en overige belastingen betreffende het gebruik van het gehuurde; 
- De kosten die verband houden met het beheer; 
- Nachtveiligheidsdienst/bewaking; 
- Beheerskosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten; 
-  BTW over de hierboven genoemde leveringen en diensten. 

  
6. Bankgarantie 

Het in 12.1 algemene bepalingen bedoelde bedrag van de bankgarantie wordt bij deze tussen partijen              
vastgesteld op n.v.t.  zegge:                                                       

 
7. Beheerder 

7.1. Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op verhuurder zelf 
7.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere 

aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan.  
 
8. Bijzondere bepalingen 

8.1. Opleveringsniveau  
De artikelen 6.11.2.6 t/m 6.11.2.8 van de algemene bepalingen (kantoor) zijn ook van toepassing op de 
door huurder van vorige huurder overgenomen veranderingen en toevoegingen. Derhalve behoren 
eventueel in het gehuurde aanwezige scheidingswanden inclusief geluidsisolatie, wandafwerking, 
vloerafwerking niet tot het gehuurde. Het onderhoud, de mogelijke reparatie en eventuele vervanging/ver-
nieuwing van bedoelde zaken, alsmede de aanwezigheid daarvan, zijn voor rekening en risico van 
huurder. Huurder zal die zaken, alsmede de door hem gerealiseerde aanpassingen en aangebrachte 
voorzieningen in/aan het gehuurde, bij beëindiging van de huurovereenkomst en de daarmee gepaard 
gaande ontruiming van het gehuurde, op zijn kosten, daaruit verwijderen.  
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Deze verwijdering kan alsdan achterwege blijven, indien huurder van verhuurder schriftelijke 
toestemming heeft verkregen om de betreffende zaken al dan niet onder nadere voorwaarden in het 
gehuurde achter te laten, onder afstandsdoening van alle rechten en aanspraken daarop. 

8.2. Multi-tenant gebouw 
Met ingang 1 januari 2011 zal het pand waarin het gehuurde zich bevindt functioneren als multi-tenant 
gebouw. De verhuurder is verplicht om voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat het gehuurde op 
1 januari 2011 voldoet aan alle door de huurder gestelde eisen en tussen partijen gemaakte afspraken 
om het gehuurde geschikt te maken om te kunnen gebruiken in een multi-tenant gebouw. 
De eisen en afspraken waartoe de verhuurder voor eigen rekening verplicht is om het gehuurde aan te 
laten voldoen zijn vastgelegd in een Programma van Eisen (bijlage 4). Dit Programma van Eisen bevat 
in ieder geval het volgende: 
- Eisen met betrekking tot de beveiliging, waaronder de beveiligingsschil. 
- Afspraken en eisen met betrekking tot het ict-netwerk. 
- Afspraken met betrekking tot de verbouwingswerkzaamheden 
- Basisafspraken inzake de facilitaire dienstverlening 
- Overige gemaakte afspraken. 
 
De verplichtingen van dit PVE vormen een integraal onderdeel van- en houden rechtstreeks verband met 
de huurovereenkomst en gaan bij overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft 
over op de verkrijger. 

8.3. Naamspresentatie. 
Huurder heeft het recht om een naamsaanduiding aan te brengen op de twee lange buitengevels ter 
hoogte van de hoogte van één verdieping en ter breedte van de afstand tussen 2 kolommen  e.e.a. 
conform de in de bijlage 6 opgenomen tekening. Deze naamspresentatie c.q. logo mag niet breder en 
hoger zijn dan het logo van de naamspresentatie als op de bijlage 6 op de hoogste etage is ingetekend. 
Indien huurder overgaat tot partiële of gehele onderverhuur conform het bepaalde in artikel 12.2 mogen 
maximaal vier (ten hoogste één op iedere etage)  door huurder dan wel haar onderhuurder(s) op de door 
haar gehuurde etages (aan beide zijden van het gebouw) logo’s c.q. naamspresentaties worden 
aangebracht. Omtrent de uitvoering, wijze van montage en overige relevante aspecten dient goedkeuring 
te worden verleend door verhuurder, die de goedkeuring niet op onredelijke gronden zal kunnen 
weigeren. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde gemeentelijke goedkeuring. 

8.4. Vertegenwoordigers huurder  
Huurder verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst reeds bij voorbaat dat degene die 
namens hem alle met deze overeenkomst samenhangende stukken ondertekent respectievelijk zal 
ondertekenen en daarmee verband houdende afspraken maakt respectievelijk zal maken, daartoe 
bevoegd is. Met de hiervoor genoemde samenhangende stukken en afspraken worden onder meer doch 
niet uitsluitend bedoeld de beschrijving van het gehuurde als bedoeld in artikel 1.1 van deze 
overeenkomst, de opleveringsrapporten van artikel 10 van de Algemene Bepalingen en alle afspraken 
met betrekking tot de oplevering van het gehuurde. In het verlengde van het voorgaande zal huurder zich 
nimmer beroepen op de onbevoegdheid van bedoelde vertegenwoordiger. Partijen komen voorts overeen 
dat verhuurder niet gehouden is onderzoek in te stellen naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
degene die namens huurder optreedt. 

8.5. Exploitatieverplichting 
In afwijking van artikel 6.1 van de algemene bepalingen is de huurder niet verplicht het gehuurde 
gedurende de hele duur van de huurovereenkomst daadwerkelijk te gebruiken. 

8.6. Onderverhuur 
In aanvulling op artikel 8.1 van de algemene bepalingen, is onderverhuur door huurder aan 100% aan 
huurder gelieerde ondernemingen bij voorbaat toegestaan. Voor de onderverhuur aan anderen dan aan 
voor 100% aan huurder gelieerde ondernemingen of instellingen is toestemming van verhuurder benodigd. 
Huurder mag aan ten hoogste drie onderhuurders, die niet aan huurder zijn gelieerd, onderverhuren. 
Verhuurder zal haar goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. Een redelijke grond tot 
onderverhuur is een onderhuurder van goede naam en faam en voldoende solvabel is in die zin dat alle 
verplichtingen op grond van de (onder)huurovereenkomst door de onderhuurder kunnen worden 
nagekomen en waarbij de bestemming gehandhaafd blijft. De huurder worden gescreend op integriteit 
zoals gebruikelijk bij overheidsorganen en financiële instellingen. Die uitkomst zal positief moeten zijn. Een 
redelijke grond tot weigering is in ieder geval, naast negatieve screening, een huurder die de exploitatie van 
het kantoorgebouw onevenredig groot belast (bezoekerscentrum, cursus/onderwijsinstellingen, 
businesscentra en dergelijke) dan wel de beleggingswaarde en  standing van het gebouw aantast. Indien 
huurder wenst over te gaan tot onderverhuur van (een gedeelte van) het gehuurde heeft zij, indien het 
gedeelte dat zij wenst onder te verhuren een gehele etage of meer bedraagt, de verplichting verhuurder 
hiervoor een marktconforme aanbieding te doen. Verhuurder zal binnen 15 werkdagen aangeven of zij tot 
aanhuur wil overgaan en overleg daartoe aangaan met huurder. Indien verhuurder besluit geen gebruik te 
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maken van de aanbieding dan wel niet binnen één maand na de datum waarop het overleg is geopend tot 
overeenstemming kan komen over de voorwaarden, die huurder wenst te verbinden aan de onderverhuur,  
dan is huurder gerechtigd het (gedeelte) van het gehuurde aan derden aan te bieden voor een periode van 
9 maanden. Dit laat onverlet het recht van verhuurder om binnen die periode schriftelijk aan te geven 
alsnog geïnteresseerd te zijn tot aanhuur van dat gedeelte. In dat geval zal huurder, voor zover niet reeds 
gebonden, het alsnog aanbieden aan verhuurder. In het geval van onderhuur aan derden is het huurder niet 
toegestaan om het onder te verhuren gedeelte tegen voor onderhuurder gunstiger condities onder te 
verhuren dan het laatste aanbod daartoe van verhuurder aan huurder. 

8.7. Verkoop aan Provincie Utrecht 
Indien verhuurder overgaat tot verkoop van het complex, waartoe het gehuurde behoort, aan de provincie 
Utrecht, dan gaat huurder reeds nu voor alsdan akkoord met de overname van alle rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst door de provincie Utrecht. 

8.8. Indexering  
Het in artikel 9.1 (Huurprijswijziging) van de algemene bepalingen genoemde basisjaar "2000 = 100" voor 
het prijsindexcijfer is gewijzigd in "2006 = 100”. 

8.9. Ontbinding 
Indien geen koop- en verkoopovereenkomst tot stand komt zoals bedoeld onder artikel 8.7 dan zal deze 
huurovereenkomst geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zullen de bestaande 
overeenkomsten, zoals die van kracht zijn tussen ASR Levensverzekering N.V. i.c. ASR Vastgoed 
Vermogensbeheer B.V. enerzijds en Fortis Bank Nederland N.V. anderzijds onverkort van kracht blijven. 

 
Bijlagen 
Middels de ondertekening van de huurovereenkomst verklaren verhuurder en huurder kennis genomen te 
hebben van de inhoud van de bijlagen behorende bij deze huurovereenkomst. 
 

 
.  Aldus opgemaakt en ondertekend in drievoud 

 
Namens ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.   Namens Fortis Bank (Nederland) N.V. 
 

     
  plaats                           datum                              plaats                              datum 

 
 
 
 
 
 
.......................................      .............................................. 
          
Managing Director Commercieel Vastgoed Directeur Corporate Real Estate 
 
 
 
.......................................      .............................................. 
 
Lid Hoofd Directie ASR Nederland N.V. Chief Operations Officer 

Lid Raad van Bestuur 
 

 Bijlagen: 
1. de Algemene Bepalingen; 
2. recent uittreksel Kamer van Koophandel van zowel verhuurder als huurder; 
3. kopie geldig legitimatiebewijs van de bevoegde personen van zowel verhuurder als huurder; 
4. tekening van het gehuurde, inclusief toegewezen parkeerplaatsen; 
5. proces-verbaal van oplevering (op of na 1 januari 2011 toe te voegen)  
6. tekening naamsaanduiding; 
7. Programma van Eisen verwording tot een Multi-Tenant gebouw 
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8. meetcertificaat 6 november 2006 Stevens 2 Van Dijck kenmerk 2759/2006 04515/zm/psc (29.212,6 m²) 
9. meetcertificaat 6 november 2006 Stevens 2 Van Dijck kenmerk2759/2006 04548/zm/psc ( 1.572,3 m²) 
10. Verklaring  en uitleg m² 


