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Deel uitmakend van de vastgoedbeschermingsovereenkomst of tijdelijke 

huurovereenkomst met kenmerk:  

Handreiking voor gebruik van leegstaande gebouwen 

 

Algemeen 

In deze handreiking is beschreven waaraan de gebruiker van een ruimte in een van de 

leegstaande gebouwen, in beheer zijnde bij het Vastgoedgenootschap, op zou moeten willen 

letten. Door ondertekening van deze huisregels conformeert de gebruiker zich hieraan in de 

wetenschap dat overtreding van een dezer huisregels zal kunnen leiden tot uitsluiting van het 

gebruik zoals hierboven genoemd. Voorts moge het de gebruiker hiermee voldoende duidelijk 

zijn dat deze huisregels mede zijn opgesteld om, tevens ten goede van de gebruiker zelf, de 

reinheid en de veiligheid binnen het gebouw en de in gebruik gegeven ruimte, gedurende het 

gebruik, te kunnen bevorderen. 

 

In dit kader zal hieronder verder sprake zijn van gebruiker en beheerder waarbij de gebruiker 

degene is die gebruik maakt van een ruimte in een gebouw en de beheerder degene is die, 

doorgaans namens een gebouweigenaar, een gebouw beheert en hiervan enkele ruimten ter 

beschikking stelt voor gebruik. 

 

Deze huisregels zijn geldend voor de gehele periode van het gebruik door gebruiker. 

 

Deze huisregels zijn onlosmakelijk onderdeel van de tussen de beheerder en gebruiker 

afgesloten gebruiksovereenkomst. 

 

Voorwaarden/huisregels 

De door de beheerder beschikbaar gestelde ruimte dient door de gebruiker in nette staat te 

worden gehouden. 

 

De ruimte dient vrij van rondslingerende etensresten of andere bederfelijke waar te worden 

gehouden. Zulks ter voorkoming van het ontstaan dan wel vermeerderen van ongedierte. 

 

De ruimte dient met voldoende regelmaat door de gebruiker geventileerd te worden. Zulks ter 

voorkoming van schimmel- of bacteriënvorming.  

 

Het waterleidingnet dient bij aanvang bewoning, werkzaamheden aan het leidingnet en/of na 

langdurige afwezigheid doorgespoeld te worden. Het ontstaan van legionella dient ter alle 

tijde verkomen te worden. Close-in boilers met een instelwaarde van boven 60 graden doden 

de bacterie. 

 

De beheerder heeft te allen tijde toegang tot de in gebruik gegeven ruimte voor het uitvoeren 

van inspectie-, controle- en onderhoudswerkzaamheden. De beheerder zal hiervoor zo veel 

mogelijk voorafgaand overleg voeren met gebruiker. 

 

De gebruiker is verplicht, zowel telefonisch of schriftelijk, bereikbaar te zijn voor de 

beheerder. Een en ander op een zodanige wijze dat de beheerder de gebruiker altijd binnen 

maximaal 2 werkdagen kan bereiken.  

 

Indien de gebruiker gedurende een periode langer dan 1 week, vanwege vakantie, tijdelijk 

vertrek naar het buitenland, ziekte of welke andere omstandigheid dan ook, de ruimte niet 

gebruikt dient dit minimaal 1 week van tevoren te worden doorgegeven aan de beheerder. Dit 
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ter informatie voor de beheerder inzake de veiligheid en orde in het gebouw. Ook dient bij 

terugkomst maar ook bij aanvang van elk gebruik de waterleidingen een paar minuten te 

worden doorgespoeld eea ter voorkoming van de vorming van legionella.  

 

Het is de gebruiker niet toestaan huisdieren, van welke soort of aantal dan ook, in de in 

gebruik gegeven ruimte of het gebouw te houden. 

 

De gebruiker dient, voor ingebruikname van de ruimte, bewijs te overleggen waarin hij/zij 

kan aantonen dat zijn/haar inboedel en tegen aansprakelijkheid is verzekerd. De gebruiker kan 

geen materiële of immateriële schade, van welke aard dan ook, claimen bij de beheerder 

vanwege het gebruik van de ruimte of anderszins, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat er aan 

de zijde van beheerder sprake is van opzet of grove schuld. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan destructieve handelingen in de in gebruik gegeven ruimte 

of het gebouw te verrichten. Onder destructieve handelingen kan worden verstaan: het boren 

van gaten of het slaan van spijkers in wanden, vloeren of plafonds of elke andere vorm van 

aantasting van deze wanden, vloeren of plafonds. Als er asbest in het gebouw aanwezig is zal 

dit bij aanvang bewoning bekend worden gemaakt en een afschrift van de asbestinventarisatie 

ter inzage beschikbaar zijn. Voorts geldt hierbij dat hechtgebonden asbest in een gebouw 

aanwezig kan zijn die zonder destructieve handeling geen schade voor de gezondheid 

oplevert. Door genoemde destructieve handelingen zou dit, eventueel aanwezige, asbest vrij 

kunnen komen waardoor risico ontstaat voor de gebruiker zelf en/of derden. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan meer of andere ruimten in gebruik te nemen dan de ruimte 

die is toegewezen door de beheerder en is vastgelegd in de overeenkomst waarbij deze regels 

een bijlage zijn.  

 

Het is de gebruiker niet toegestaan andere activiteiten in de ruimte (of het gebouw) te 

ontwikkelen dan wel uit te voeren dan het gebruik welke in de overeenkomst, waarbij deze 

regels een bijlage zijn, is vermeld.  

 

Het is de gebruiker niet toegestaan zich, in het gebouw aanwezige, losse dan wel aard en 

nagelvaste materialen of materieel van welke aard dan ook los te maken, te verwijderen,  toe 

te eigenen of anders te gebruiken dan waarvoor dit materiaal bestemd is. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan gasflessen te gebruiken. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan kaarsen binnen de in gebruik gegeven ruimte of het 

gebouw te branden dan wel te gebruiken. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot andere ruimten binnen het 

gebouw anders dan de verkeersruimten die benodigd zijn om te komen en te gaan van en naar 

de in gebruik gegeven ruimte. 

 

De gebruiker mag gebruik maken van de hen toegewezen sanitair of douche(s) in het gebouw. 

Het is de gebruiker niet toegestaan sanitaire behoeften, van welke aard dan ook, op andere dan 

de hem toegewezen plaatsen in het gebouw uit te voeren dan wel te plaatsen. 

 

De gebruiker dient de in het gebouw aanwezige vluchtwegen of andere verkeersruimten vrij te 

houden van obstakels. In dit kader is het de gebruiker niet toegestaan enige vorm van opslag, 
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van welke aard dan ook, in het gebouw uit te voeren. Dit geldt tevens voor het omliggende 

terrein dat bij het gebouw behoort. 

 

Indien bij het gebouw parkeerplaatsen voor auto’s en/of motorvoertuigen behoren die door de 

gebruiker kunnen worden gebruikt dan zal tevoren door de beheerder, tijdens de 

totstandkoming van de overeenkomst waar deze regels een bijlage bij zijn, al dan niet een 

parkeerplaats worden toegewezen. Indien geen parkeerplaats door de beheerder is toegewezen 

is het gebruiker niet toegestaan van deze parkeerplaatsen gebruik te maken.  

Indien in het gebouw ruimte aanwezig is om fietsen, scooters of bromfietsen te stallen dan zal 

tevoren door de beheerder, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst waar deze regels 

een bijlage bij zijn, al dan niet een plaats worden toegewezen. Indien geen stallingsplaats 

binnen het gebouw door de beheerder is toegewezen is het gebruiker niet toegestaan van deze 

plaatsen gebruik te maken. In een dergelijk geval dient de gebruiker de fiets, scooter of 

bromfiets op een daarvoor aangewezen plaats buiten het gebouw te stallen.  

 

De beheerder is te allen tijde bevoegd de verleende  toestemming voor het gebruik van een 

parkeerplaats en/of stallingsplaats zonder opgaaf van redenen in te trekken. 

 

Het is gebruiker niet toegestaan de hem toegewezen parkeerplaats en/of stallingsplaats te 

gebruiken voor het plaatsen van andere voertuigen dan waarvoor deze plaats bestemd is. 

Tevens is het gebruiker niet toegestaan de hem niet toegewezen parkeerplaatsen en of 

stallingplaatsen in enigerlei vorm te gebruiken. 

 

Ingeval geen functionerende verwarming in het gebouw aanwezig is mag de gebruiker de in 

gebruik gegeven ruimte elektrisch verwarmen doch dit alleen door middel van door de 

brandweer goedgekeurde oliehoudende of oliegevulde elektrische radiatorkachels en/of 

infrarood verwarming mits de overspanning is beveiligd. Dus uitdrukkelijk niet door middel 

van open ventilatorkachels al dan niet voorzien van elektrische spiralen of petroleum of 

kolenkachels. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan criminele activiteiten binnen de in gebruik gegeven ruimte 

of het gebouw voor te bereiden, te ontplooien dan wel ten uitvoering te brengen. Tevens is het 

kweken en/of vervaardigen van drugs van welke soort dan ook door middel van planten of 

andere methoden niet toegestaan. Ook het houden en/of kweken van enkele planten voor 

eigen gebruik is niet toegestaan.  

 

De gebruiker mag regelapparatuur, voor zover aanwezig, in de in gebruik gegeven ruimte 

voor verwarming en verlichting vrij bedienen, voor zover dit strekt ter regeling van de 

omstandigheden in de aan hem in gebruik gegeven ruimte. Het is de gebruiker niet toegestaan 

regelapparatuur voor verwarming, verlichting, ventilatie of anderszins buiten de in gebruik 

gegeven ruimte binnen het gebouw te bedienen, tenzij deze regelapparatuur bedoeld is voor 

het regelen van de omstandigheden in de aan hem in gebruik gegeven ruimte.  

 

Het is gebruiker niet toegestaan te komen in ruimten, die niet zijn de aan hem in gebruik 

gegeven ruimte dan wel de verkeersruimten die nodig zijn om te gaan en te komen naar en 

van de aan hem in gebruik gegeven ruimte.  

 

Indien gebruiker onraad binnen de in gebruik gegeven ruimte of binnen en buiten het gebouw 

waarneemt, dient hij de beheerder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 
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De gebruiker mag de in gebruik gegeven sleutels, hetzij van het gebouw of de in gebruik 

gegeven ruimte, niet afgeven aan derden, ook niet voor korte duur. Het is niet toegestaan de in 

gebruik gegeven ruimte onder te verhuren, weder te verhuren of aan derden in gebruik te 

geven. De gebruiker is ten allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door 

hem/haar in het gebouw ontvangen personen althans de met zijn goedvinden aanwezige 

derden. 

 

De gebruiker is tijdens het gebruik of bij het verlaten van het gebouw verantwoordelijk voor 

de goede afsluiting van de in gebruik gegeven ruimte en het gebouw.  

 

De gebruiker dient vuilnis (huisvuil) wekelijks te deponeren op de daarvoor aangewezen 

plaats in het gebouw. Dit verpakt in reguliere grijze vuilniszakken. Beheerder en gebruiker 

kunnen in de overeenkomst waar deze regels als bijlage bijhoren, andere afspraken hierover 

maken. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het periodiek verwijderen van grofvuil uit het 

gebouw. 

 

Het is de gebruiker, voor de duur van het gebruik, toegestaan zich op het in gebruik gegeven 

adres in te schrijven in de gba en het gebouw te gebruiken als (post)adres. Het is de gebruiker 

niet toegestaan derden op een soortgelijke wijze van een adres of postadres te voorzien. De 

aan gebruiker verstuurde post of reclames dient regelmatig uit de daarvoor bestemde postbus 

te worden verwijdert. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan geluidsoverlast of hinder in welke vorm dan ook te 

veroorzaken. Dit verbod geldt niet alleen binnen het gebouw ten opzichte van eventuele 

andere gebruikers, maar ook buiten het gebouw ten opzichte van omliggende bewoners of 

omstanders. 

  

Het is de gebruiker toegestaan om, indien nodig, verjaardagen, feestjes, et cetera binnen de in 

gebruik gegeven ruimte te vieren en/of te houden. Het vieren en/of houden van feesten, van 

welke aard of omvang dan ook, buiten de in gebruik gegeven ruimte, is niet toegestaan.  

 

Het is de gebruiker bekend dat het gebruikte niet gebruikt mag worden door meer personen 

dan het aantal personen dat in de overeenkomst, waarbij deze regels als bijlage bijhoren, is 

vermeld.  

 

Alle kosten die de beheerder maakt als gevolg van een overtreding van deze huisregels door 

gebruiker en/of met diens goedvinden aanwezige derden, komen voor rekening van gebruiker.  

 

 

 

 

 


