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 Intro
Dat ene bedrijfspandje in de binnenstad: 
u bent er op slag verliefd op geworden. De 
kleur van de muren heeft u bij wijze van 
spreken al uitgekozen. Het tekenen van 
de huurovereenkomst is nog slechts een 
formaliteit. Maar bij het huren van een 
bedrijfsruimte komt heel wat kijken. Het is 
belangrijk om met beide benen op de grond 
te blijven staan.    

In deze DAS Wijzer leest u meer over uw 
rechten en plichten als huurder van een 
bedrijfsruimte. De volgende onderwerpen 
komen aan bod:  

• Huurovereenkomst
• Bedrijfsruimte
• Huurprijs en huurverhoging
• Onderhoud en gebreken
• Bedrijfsovername en indeplaatsstelling
   (huuroverdracht)
• Huuropzegging
• Burenoverlast

Ken uw rechten  
en plichten als huurder 
van een bedrijfsruimte.
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Inhoud
1. Wat is een huurovereenkomst? 
Het huren van een bedrijfsruimte kan monde-
ling en schriftelijk worden overeengekomen.  
Op pagina 3 leest u waarom schriftelijk de 
voorkeur geniet. 

2. Wat verstaat men onder een 
bedrijfsruimte?  
De ene bedrijfsruimte is de andere niet. 
Vooraf weten waar u aan toe bent, is belang-
rijk, bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen. 
Dit en meer op pagina 4. 

3. Uw rechten rond huurperiode, 
huurprijs en -verhoging 
Als huurder heeft u verplichtingen, maar  
geniet u ook bescherming. Op pagina 5 en  
6 leest u over de rechten en plichten van  
huurder en verhuurder.

4. Wie is verantwoordelijk voor 
onderhoud en gebreken? 
Huurder en eigenaar zijn gebaat bij de goede 
staat van een bedrijfspand en -terrein.  
Onderhoud, reparaties en renovatie kunnen 
tot discussies leiden. Pagina 7 biedt duidelijk-
heid.

5. Bedrijfsovername en indeplaats-
stelling (huuroverdracht)  
U kunt de huurovereenkomst van uw bedrijfs-
ruimte overdragen aan een andere onder-
nemer, of andersom. Op pagina 8 leest u hoe 
u vervelende verrassingen voorkomt. 

6. Hoe zeg ik de huur op? 
Voor het verlengen of opzeggen van een 
huurovereenkomst gelden strikte regels, 
ter bescherming van zowel de huurder als 
verhuurder. Bereid u goed voor en lees uw 
huurcontract erop na. Hoe het werkt, leest 
u op pagina 9 en 10. 

7. Hoed u voor de buren! 
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ 
geldt ook zeker voor aangrenzende bedrijfs-
ruimten. Op pagina 11 leest u wat ieders 
rechten en plichten zijn, waardoor de sfeer 
onderling goed blijft. 
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1. Wat is een huurovereenkomst? 

Er is sprake van een huurovereenkomst  
zodra twee partijen overeenstemming 
bereiken over de huur en verhuur van een 
pand of bedrijfsterrein. Met andere woor-
den: tussen de huurder en de verhuurder 
worden afspraken gemaakt. Bij verhuur 
van een bedrijfsruimte betekent dit dat 
een huurder een bepaalde bedrijfsruimte 
gedurende een bepaalde tijd huurt tegen 
een afgesproken huurprijs.   

Let op!
Een mondelinge huurovereenkomst is toe-
gestaan en geldig. Het is echter gebruikelijk 
en verstandig dat de verhuurder en huurder 
de onderlinge afspraken schriftelijk in een 
contract vastleggen. Dan kan achteraf geen 
misverstand over de afspraken ontstaan. 
Een mondelinge afspraak moet u namelijk 
wel kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld aan de 
hand van de maandelijkse huuroverschrij-
vingen. 

Een mondelinge  
huurovereenkomst is 
toegestaan en geldig, 

maar moet u wel  
kunnen bewijzen.
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2. Wat verstaat men onder een  
      bedrijfsruimte?

De wet maakt onderscheid tussen een midden-
standsbedrijfsruimte en overige bedrijfs-
ruimte. Wat verstaan we hieronder?      

Middenstandsbedrijfsruimte
Een middenstandsbedrijfsruimte wordt ook 
wel ‘290-bedrijfsruimte’ genoemd, naar het 
artikel 290 uit boek 7 van het Burgerlijk Wet-
boek. De bedrijfsruimte is (gedeeltelijk) voor 
publiek toegankelijk. Een middenstandsbe-
drijfsruimte is een ruimte waar een ambacht 
wordt uitgevoerd. Of een bedrijfsruimte van 
waaruit producten of diensten worden ge-
leverd. Dit kan een winkel of een restaurant 
zijn, maar ook een hotel of camping.

Overige bedrijfsruimte
Overige bedrijfsruimte wordt ook wel 
‘230a-ruimte’ genoemd. Ook deze bena-
ming verwijst naar een wetsartikel, namelijk 
artikel 230a van boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek. Overige bedrijfsruimte is bijvoor-
beeld een kantoor of fabriek. In de regel val-
len alle gebouwen, die geen middenstands-
bedrijfsruimte of woonruimte zijn, onder 
de noemer ‘overige bedrijfsruimte’.  

Is een grondperceel ook  
bedrijfsruimte?
Kale grond, ook als dit gebruikt wordt als 
parkeerplaats of terras, is voor de wet geen 
bedrijfsruimte. Huurders ervan worden 
niet beschermd door de wettelijke regels 
die voor bedrijfsruimte van toepassing zijn. 
Alleen als de grond bij een bedrijfsruimte 
hoort, en ondergeschikt is aan die bedrijfs-
ruimte, geldt deze als onderdeel van de 
grotere bedrijfsruimte. In dat geval kunnen 
de wettelijke regels over bedrijfsruimte wel 
van kracht zijn.

En als ik wil bouwen op  
gehuurde grond?
Ook dan geldt dit niet als bedrijfsruimte.  
U huurt kale grond en zelfs na de bouw van 
een bedrijfspand huurt u formeel gezien 
nog altijd kale grond. 

Let op!
U bebouwt de grond die u huurt? Dit kan 
u aan het einde van de huurovereenkomst 
veel problemen opleveren. U heeft niet 
zomaar recht op een vergoeding voor het 
bedrijfspand dat u heeft laten bouwen. 
U loopt zelfs het risico dat u de opstallen 
moet afbreken en de grond weer leeg moet 
opleveren.

Gehuurde grond  
bebouwen? Formeel 

huurt u dan nog 
steeds kale grond.
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2. Wat verstaat men onder een  
      bedrijfsruimte?

3. Uw rechten rond huurperiode, 
     huurprijs en -verhoging

Welke huurperiode heb ik recht op? 
In de wet is bepaald dat voor een midden-
standsbedrijfsruimte, de ‘290-bedrijfs-
ruimte’, een huurperiode geldt van vijf jaar of 
langer. Een huurperiode van vijf jaar wordt 
zonder opzegging - op grond van de wet - 
automatisch verlengd met opnieuw een pe-
riode van vijf jaar. Na tien jaar wordt het dan 
een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Een eerste huurovereenkomst van langer 
dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, wordt 
automatisch verlengd tot een totale duur 
van tien jaar. Ook hierna wordt het een huur-
overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op!
Van deze huurperioden mag niet worden 
afgeweken, omdat het dwingend recht is. 
Er is één uitzondering. Bij startende be-
drijven is het mogelijk om een huurperiode 
van maximaal twee jaar af te spreken. Deze 
bedrijven krijgen zo de kans na twee jaar te 
stoppen of te verhuizen, omdat bijvoorbeeld 
een grotere ruimte gewenst is.

Wat geldt bij overige bedrijfsruimten?
Voor de ‘230a-bedrijfsruimte’ kunnen huur-
der en verhuurder elke huurtermijn afspre-
ken die zij beiden redelijk vinden. Meestal 
gaat het om dezelfde termijnen zoals afge-
sproken bij middenstandsbedrijfsruimten. 
Maar dit is niet verplicht. Er kunnen dus 
zowel langere als kortere termijnen worden 
afgesproken.

Huurprijs
Als huurder spreekt u zelf een huurprijs af 
met de verhuurder. De hoogte hiervan is 
niet in de wet geregeld. Dit geldt zowel voor 
een middenstandsbedrijfsruimte als voor 
overige bedrijfsruimte. U mag dus elke prijs 
afspreken die u wilt.

Welke huurverhoging is toegestaan?
De huurprijs van een middenstandsbedrijfs-
ruimte kan elke vijf jaar worden herzien, tenzij 
de overeenkomst voor een periode langer 
dan vijf jaar is gesloten. Het wettelijke crite-
rium voor huurverhoging is de gemiddelde 
prijs van een vergelijkbare bedrijfsruimte in 
de nabije omgeving, gerekend over de vijf 
voorafgaande jaren. Voor overige bedrijfs-
ruimte geldt dit niet. Partijen zijn volledig vrij 
in het onderling afspreken van een huur-
prijswijziging. Een huurder wordt niet door 
de wet tegen een huurverhoging beschermd. 
Als u het als huurder niet eens bent met een 
nieuw voorstel van de verhuurder, mag u de 
huurovereenkomst beëindigen.

Let op!
Bent u het niet eens met een huurprijsver-
hoging voor uw bedrijfsruimte? Als u er met 
de verhuurder niet uitkomt, kunt u de rechter 
vragen om de nieuwe huurprijs vast te stellen.

Ik kan de huur niet betalen, wat nu?
Het is niet verstandig om de situatie op 
zijn beloop te laten. Bij een huurachter-
stand van drie maanden kan de verhuurder 
namelijk de rechter verzoeken de huurover-
eenkomst te ontbinden en een ontruiming 
van het bedrijfsruimte toe te staan. Het is 
daarom belangrijk om met de verhuurder in 
gesprek te gaan. Probeer begrip te kweken 
voor uw situatie en een betalingsregeling 
af te spreken. 

Let op!
Leg een betalingsregeling met de verhuurder 
altijd schriftelijk vast, zodat u er een bewijs 
van heeft! Mocht de verhuurder de rechter 
dan toch om ontbinding van de huurovereen-
komst verzoeken, dan kunt u een schriftelijke 
afspraak over de betalingsregeling overleg-
gen. Als u die ook bent nagekomen, staat u 
juridisch sterker.
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Nat gaan door waterschade

Fred Harmsen* huurt al tien jaar een 
bedrijfsruimte in de binnenstad van Rot-
terdam. De afgelopen jaren is zijn bedrijf 
uitgegroeid tot een van de succesvolste in-
terieurzaken van de stad. Inmiddels begint 
het gebouw aan de achterkant slijtage te 
vertonen. Harmsen neemt contact op met 
de verhuurder, maar die is laks en voorlo-
pig niet van plan het pand op te knappen.  

Gesprongen leiding 
En het wordt nog erger. Door een gespron-
gen leiding loopt de bedrijfsinventaris van 
Harmsen behoorlijke waterschade op. 
Tevergeefs vraagt Harmsen de verhuur- 
der om een vergoeding van de schade. Als  
die uitblijft, is voor Harmsen de maat vol.  
Hij besluit de touwtjes in eigen hand te  
nemen en de schade te verrekenen met 
de huurprijs.  

Advies van DAS
Ga nooit op eigen houtje verrekenen. Het is 
niet toegestaan en bovendien is dit verbod 
vaak in de huurovereenkomst vastgelegd. 
Sterker nog, als u een claim op de verhuur-
der in uw huurafdracht verrekent, loopt 
u zelfs het risico op een boete, boven op 
de normale huurprijs. Lees daarom altijd 
na wat er in de huurovereenkomst over 
gebreken is afgesproken. 

Huurgenot
Als in de huurovereenkomst staat beschre-
ven dat een lekkage niet als gebrek wordt 
aangemerkt, kunt u geen beroep doen 
op huurprijsvermindering of een schade-
vergoeding. In andere gevallen, als u 
bijvoorbeeld vindt dat door de lekkage uw 
huurgenot is aangetast, kunt u de rechter 
verzoeken de huurprijs te verminderen. 

*De naam is gefingeerd.



4. Wie is verantwoordelijk voor  
     onderhoud en gebreken?

Het vervangen van een kapotte lamp of 
verrotte vloerdelen: voor wiens rekening 
komen deze reparaties? Dat hangt af 
van de huurovereenkomst. De huurder en 
verhuurder zijn vrij om te bepalen hoe de 
onderhoudsverplichtingen tussen hen wor-
den verdeeld. In de huurovereenkomst van 
het bedrijfsruimte wordt doorgaans precies 
vermeld welke gebreken door de huurder 
en welke door de verhuurder moeten 
worden hersteld.    

Moet ik meewerken aan renovatie? 
Ja, dat bent u verplicht. Als de verhuurder 
dringende werkzaamheden - werkzaam-
heden die niet tot het einde van de huurpe-
riode kunnen wachten - aan het pand wil 
uitvoeren tijdens de huurperiode, dan moet u 
daaraan uw medewerking verlenen. Bijvoor-
beeld als de verhuurder door de gemeente 
wordt verplicht bepaalde werkzaamheden 
te verrichten en hij hieraan gehoor geeft. 

Wat is renovatie?
Renovatie is sloop met vervangende nieuw-
bouw of gedeeltelijke vernieuwing van een 
bestaand gebouw. Voor het uitvoeren van 
renovatiewerkzaamheden aan uw huur-
pand, moet u vooraf schriftelijk toestem-
ming verlenen. Als het renovatieplan van de 
verhuurder redelijk is, moet u de renovatie 
accepteren. Dit geldt ook als in de huur-
overeenkomst is bepaald dat u als huurder 
uw medewerking aan veranderingen aan 
het pand moet toestaan. De verhuurder zal 
dan wel rekening moeten houden met de 
redelijke belangen van u als huurder.

Renovatie bedrijvencomplex
Bij renovatie van een complex van tien be-
drijfspanden of meer gelden aparte regels. 
Een renovatieplan geldt als ‘vermoedelijk 
redelijk’, als 70 procent van de huurders 
met het plan heeft ingestemd. Vindt u het 
renovatieplan niet redelijk? Dan kunt u 
binnen acht weken nadat de verhuurder u 
heeft aangegeven dat minimaal 70 procent 
van de huurders akkoord is, de redelijkheid 
van het renovatieplan laten toetsen door 
de rechter.

Huurder en verhuurder 
bepalen zelf hoe 

onderhouds-
verplichtingen 

worden verdeeld.
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5. Bedrijfsovername en indeplaatsstelling 
     (huuroverdracht)

Als u uw bedrijf overdraagt aan een ander 
en u huurt een middenstandsbedrijfsruimte, 
kunt u de verhuurder vragen om een zoge-
noemde indeplaatsstelling. Dit houdt in dat 
u de nieuwe eigenaar van uw bedrijf vraagt 
de huurovereenkomst van het pand over 
te nemen.  

Moet de verhuurder opvolging  
accepteren? 
Bij een middenstandsbedrijfsruimte in prin-
cipe wel. Bij een indeplaatsstelling wordt 
geen nieuwe huurovereenkomst gesloten. 
Alle rechten en plichten uit de lopende  
overeenkomst worden overgenomen door  
de opvolgende ondernemer.  

En bij overige bedrijfsruimte?
Hierbij ligt het anders. U kunt de verhuurder 
verzoeken of hij wil meewerken aan een 
overdracht van de overeenkomst aan een 
andere ondernemer, maar dat is hij niet 
verplicht. Formeel is dan ook geen sprake 
van indeplaatsstelling.

Wat als de verhuurder weigert?
Dan kunt u als oorspronkelijke huurder de 
rechter om toestemming voor de indeplaats-
stelling vragen. U zult moeten aantonen dat 
uw opvolger aan de financiële verplichting 
van de huurbetaling kan voldoen. Bij weige-
ring door de verhuurder moet u een verzoek 
aan de rechter zo snel mogelijk indienen.

Huurverhoging na indeplaatsstelling, 
mag dat? 
Bent u zelf de nieuwe huurder na indeplaats-
stelling en het niet eens met de nieuwe huur-
prijs? Dan zal de rechter de nieuwe huurprijs 
moeten vaststellen. Als blijkt dat het vorige 
bedrijf jarenlang voor een dubbeltje op de 
eerste rang heeft gezeten, is de kans aan-
zienlijk dat uw huurlasten behoorlijk hoger 
zullen worden. Een huurovereenkomst die 
aanvankelijk voor vijf plus vijf jaren is aange-
gaan en nu voor onbepaalde tijd geldt, is 
met een termijn van een jaar opzegbaar.

Let op! 
Vaak staat in de huurovereenkomst dat 
het gehuurde pand in de oorspronkelijke 
staat moet worden opgeleverd. Dan moe-
ten bijvoorbeeld de horecakeuken, koelcel of 
verlaagde plafonds met verlichting worden 
verwijderd. Bij een indeplaatsstelling stapt 

u feitelijk in de schoenen van de vorige huur-
der en gaan alle verplichtingen op u over. 
Als nieuwe huurder kunt u dus te maken 
krijgen met aanpassingen aan het gebouw 
die door de vorige huurder zijn aangebracht. 
Aan het einde van uw huurperiode kunt u 
dan worden verplicht die aanpassingen te 
verwijderen. Dat kan een kostbare aangele-
genheid worden. Doet u dit niet? Dan kan de 
verhuurder het laten doen en de kosten op 
u als nieuwe huurder verhalen. Maak bij de 
indeplaatsstelling hierover goede afspraken 
met de vorige huurder. Bijvoorbeeld door de 
kosten te verrekenen in de overnamesom.
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Bedrijfspand overnemen?  
Doe onderzoek!  

Veel ondernemers realiseren zich niet dat 
er bij een indeplaatsstelling geen nieuwe 
huurovereenkomst wordt gesloten. Alle 
rechten en plichten uit de lopende over-
eenkomst worden overgenomen door de 
opvolgende ondernemer. Dit leidt in de 
praktijk nog wel eens tot onaangename  
verrassingen.

Voorkom verrassingen
Als de huurprijs al jaren niet is herzien, 
kunt u als nieuwe huurder met een schrik-
barend huurverhogingsvoorstel worden 
geconfronteerd. De huurprijs van een mid-
denstandsbedrijfsruimte kan namelijk elke 
vijf jaar worden herzien, tenzij de overeen-
komst voor een langere termijn is gesloten. 
Ook kunt u worden geconfronteerd met 
een huuropzegging. Is de huurovereen-
komst ouder dan tien jaar, dan is dit een-
voudiger voor de verhuurder dan binnen 
de eerste vijf jaar van de overeenkomst.

Onderzoek loont
Het is belangrijk dat u zich goed verdiept in 
de inhoud van de huurovereenkomst en de 
toepasselijke algemene bepalingen. Ga ook 
na of gedurende de looptijd van de huur-
overeenkomst nog aanvullende afspraken 
tussen de verhuurder en uw voorganger 
zijn gemaakt. Breng in ieder geval de 
risico’s in kaart voordat u grote investerin-
gen in een pand gaat doen. Dat voorkomt 
een hoop onaangename verrassingen!



6. Hoe zeg ik de huur op?

Een huurcontract voor een bedrijfsruimte 
kunt u meestal niet op elk moment op-
zeggen. Vaak heeft u te maken met een 
huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, 
bijvoorbeeld vier of vijf jaar. Zodra het einde 
van de huurperiode in zicht komt, kunt u de 
huurovereenkomst opzeggen, maar houd 
rekening met de opzegtermijn.      

Aangetekend
Meestal is deze opzegtermijn een jaar of een 
halfjaar. In alle gevallen geldt: raadpleeg 
voor de exacte opzegtermijn uw huurover-
eenkomst. Zeg de huurovereenkomst schrif-
telijk en per aangetekende post op. Zo heeft 
u bewijs dat u op tijd heeft opgezegd.

Voorbeeld opzegtermijn
Stel, in uw huurovereenkomst staat dat u 
vanaf 1 december 2011 een bedrijfsruimte 
huurt, met een huurtermijn van telkens drie 
jaar en een opzegtermijn van zes maanden. 
Dat wil zeggen dat de eerste huurperiode 
eindigt op 31 november 2014. De huurover-
eenkomst eindigt niet automatisch. Als u 
de huurovereenkomst aan het einde van de 
eerste huurperiode wilt beëindigen, moet 
u tijdig opzeggen. In dit voorbeeld uiterlijk 
vóór 1 juni 2014.

Zijn er uitzonderingen?
Ja, bij een winkelruimte is in de wet bepaald 
dat de huurovereenkomst moet gelden 
voor een periode van vijf jaar of langer. De 
huurperiode van vijf jaar wordt automa-
tisch verlengd met opnieuw een periode van 
vijf jaar. Als huurder kunt u uiteraard wel 
opzeggen na de eerste vijf jaar. Houd wel 
rekening met de opzegtermijn van minimaal 
1 jaar voor ‘290-bedrijfsruimten’ gedurende 
de eerste 10 jaar!

Let op! 
Meestal moet u een jaar van tevoren opzeg-
gen. De verhuurder kan de huur vrijwel niet 
opzeggen na de eerste vijf jaar. Vaak loopt 
de overeenkomst na tweemaal vijf jaar door 
voor onbepaalde tijd. Dan is het voor beide 
partijen wel mogelijk om elk jaar op te zeg-
gen. Soms wordt echter wel een huurperiode 
van telkens vijf jaar afgesproken. Dan zit je 
als huurder ook telkens weer vijf jaar aan de 
overeenkomst vast.

Kan ik tussentijds opzeggen?
Wilt u vóór het einde van de huurperiode 
van de huurovereenkomst af, dan kan dit 
niet zomaar. Tussentijds opzeggen kan alleen 
onder bepaalde voorwaarden. Onder-
staande mogelijkheden gelden zowel voor 
‘290-bedrijfsruimten’ als voor overige 
bedrijfspanden.

• Wederzijdse instemming   
   In sommige gevallen stemt de verhuurder 
   in met een tussentijdse opzegging door 
   de huurder. Neem daarom altijd contact op 
   met de verhuurder. Wellicht is de verhuurder
   bereid een regeling met u te treffen. Zorg 
   er dan voor dat afspraken rond de beëin-
   diging van de huurovereenkomst schrif-
   telijk worden vastgelegd en door beiden 
   worden ondertekend.

• Zelf een andere huurder vinden 
   Als uw bedrijfspand op een gewilde locatie
   staat, zou het zomaar kunnen dat andere 
   bedrijven voor uw bedrijfsruimte in de rij 
   staan. Heeft u een opvolger voor uw huur-
   contract gevonden? Ook in deze situatie 
   geldt: overleg altijd eerst met de verhuurder. 
   Die is in principe verplicht om akkoord te 
   gaan met de opvolging van de huurover-
   eenkomst. Een uitzondering is dat u on-
   voldoende kunt aantonen dat uw opvolger 
   niet aan de financiële verplichting van de 
   huurbetaling kan voldoen.
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Type bedrijfsruimte   
290-bedrijfsruimte
= middenstands-
bedrijfsruimte
of winkelruimte. 
Maar ook een 
restaurant, hotel  
of camping.

230a-bedrijfsruimte
= bedrijfsruimte niet 
zijnde 290-bedrijfs-
ruimte. Bijvoorbeeld 
kantoorruimte, 
reisbureau of fabriek.

Huurperiode   
2 x 5 jaar

Vrij te bepalen

Huurprijs   
Vrij, vast voor  
5 jaar en, indien  
overeengekomen,  
alleen periodieke  
indexering.

Vrij, contractueel  
vastleggen, gebonden 
aan huurperiode,  
evt. periodieke  
indexering.

Huurprijsverhoging 
Om de 5 jaar

Einde huurperiode

Indeplaatsstelling 
Verhuurder moet 
in principe 
accepteren.

Overdracht 
huurcontract als 
verhuurder instemt, 
verhuurder kan 
weigeren.

In onderstaande tabel vindt u de belangrijkste 
kenmerken van beide typen bedrijfsruimtes 
samengevat.

De wet onderscheidt  
twee typen bedrijfsruimtes. 

Elke bedrijfsruimte heeft  
eigen specifieke  

kenmerken.
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7. Hoed u voor de buren! 

U staat er misschien niet direct bij stil, 
maar ook in het bedrijfsleven kunt u op 
onaangename wijze met buren te maken 
krijgen. Overlast door geluid, stank of 
geparkeerde auto’s voor de deur: het kan 
het plezier van het ondernemen behoorlijk 
bederven. 

Onrechtmatige overlast
Heeft u overlast van bijvoorbeeld industrie 
of horeca? Dan moet u bewijzen dat die 
overlast onrechtmatig is. Dat is vaak moei-
lijk. Dergelijke bedrijven moeten beschikken 
over een vergunning. De gemeente kan u 
vertellen of die is verleend. Als bedrijven in 
uw omgeving handelen zonder, of in strijd 
met een verleende vergunning, kan de over-
last onrechtmatig zijn. 

Handhaving
Wilt u dat er iets gedaan wordt tegen de 
overlast gevende activiteiten? Dan kunt u 
bij de gemeente een verzoek indienen om 
hiertegen op te treden.

Slecht onderhoud
Als de buren hun pand niet goed onder-
houden en u ondervindt hiervan overlast, 
bijvoorbeeld door lekkage, dan moet u de 
buren hierop aanspreken. Meld uw klacht 
ook bij uw verhuurder, want het gaat om 
zijn pand dat door de overlast schade kan 
oplopen.

Groen binnen de perken
Stel, u heeft een horecagelegenheid met 
terras en u ondervindt hinder van overhan-
gende takken van uw buren. Volgens de wet 
mag u daar geen last van hebben. Wel moet 

u de buren eerst in de gelegenheid stellen 
de takken zelf te snoeien. Geven zij hieraan 
geen gehoor, dan moet u hen schriftelijk 
informeren over de overlast. U wijst hen op 
hun onderhoudsplicht en stelt een redelijke 
termijn waarbinnen u wilt dat zij de takken 
snoeien.  

Zelf snoeien
Verloopt deze termijn en reageren uw buren 
niet? U mag dan de takken zelf snoeien en 
het hout behouden, zonder tussenkomst van 
de rechter. U dient het snoeien wel deskun-
dig te (laten) doen. Als de beplanting wordt 
beschadigd of doodgaat door het snoeien, 
kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade. 

U moet bewijzen  
dat de overlast  
onrechtmatig is.



Heeft u vragen naar aanleiding van deze DAS Wijzer,  
of over andere financieel-juridische zaken? 

Bel de DAS OndernemersDesk op 088 3279800 voor een vrijblijvend adviesgesprek.  
Onze specialisten staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
8.30 - 17.30 uur.

DAS
Rechtsbijstandverzekering l Juridisch advies l Incasso l Bedrijfsinformatie l Factoring
www.das.nl/ondernemer
088 3279800

Met deze DAS Wijzer voor ondernemers hebben wij in algemene zin rechten, regels en
valkuilen benoemd rond het huren van een bedrijfsruimte. De weergave beperkt zich tot 
hoofdzaken en per geval kunnen specifieke regels gelden. Bij twijfel doet u er verstandig 
aan een jurist te raadplegen.

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever worden vermenigvuldigd  
en/of verspreid. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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