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Vastgoed verhuren? Ben altijd goed voorbereid!
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Als bedrijfsmakelaar hebben wij dagelijks contact met vastgoedeigenaren die hun 
bedrijfspand, winkelpand of kantoorpand willen verhuren. Zij hebben op hun 
manier allemaal te maken met huurders én de vele vragen omtrent het verhuren 
van bedrijfsvastgoed. 

Wij merken dat er nog geregeld onduidelijkheid is over de verschillende rechten 
en plichten van zowel huurders als verhuurders. Hier proberen we meer 
duidelijkheid over te geven door middel van onze blog. Maar we willen ook 
graag een praktisch document aanbieden dat als handig naslagwerk gebruikt 
kan worden: deze whitepaper.

Vastgoed verhuren? Wees goed voorbereid 

Krijgt u regelmatig vragen omtrent de huur van een bedrijfspand? Om de 
juiste informatie te kunnen geven, hebben wij 30 veelgestelde vragen opgesteld. 

Neem de whitepaper goed door of print hem uit als naslagwerk. Zo staat u nooit 
met uw mond vol tanden. 

Veel leesplezier en succes!

ONLINE BEDRIJFSMAKELAAR
Specialisten in het verhuren van bedrijfsvastgoed



Voordat een potentiële huurder contact opneemt om een bezichtiging in te plannen, heeft hij of 
zij zich hoogstwaarschijnlijk al verdiept in de huurprijs. Want waarom zou je ergens gaan kijken als 
het niet binnen je budget past? De bijkomende kosten zijn echter nog niet bekend. Tijdens een 
bezichtiging zal hier daarom zeker naar gevraagd worden.

Voor huur zal dit vooral gaan om servicekosten, verplichte promotiekosten en kosten voor 
internet, nutsvoorzieningen, VvE en btw. Het is belangrijk om vooraf een duidelijk overzicht te 
maken van eventuele bijkomende kosten. Als iemand hier dan tijdens een bezichtiging naar vraagt, 
kunt u direct een goed beeld schetsen van het daadwerkelijke kostenplaatje.

Een huurder mag volgens het huurrecht niets verbouwen aan een huurpand zonder dat daar 
schriftelijk toestemming voor is gegeven. Verbouwd een huurder tóch zonder toestemming? 
Dan is hij verplicht om het pand in de oude staat terug te brengen. 

En dat kan behoorlijk lastig worden als er een muurtje is doorgebroken. Leg daarom bij de 
sleuteloverdracht het huidige opleveringsniveau goed vast in een opleveringsrapport en maak 
afspraken over aanpassingen. Dit voorkomt discussies achteraf! 

Ja, het is wettelijk toegestaan dat een huurder het huurpand mag onderverhuren. Wel is het  
verstandig om hier als verhuurder een bepaling voor op te nemen in de overeenkomst waarin 
staat dat een huurder altijd toestemming moet vragen. Dit zorgt ervoor dat u als verhuurder  
controle kunt houden op wie er in het pand komt. 

1. Zijn er nog bijkomende kosten?

2. Mag ik het pand verbouwen?

3. Mag ik het pand onder(ver)huren?

De vloerbelasting is een indicatie van het aantal kilogram dat een vloer maximaal kan dragen per 
vierkante meter. Het is erg belangrijk om de vloerbelasting te weten, omdat hiermee verzakkingen 
van de vloer worden voorkomen. Hanteert u de verkeerde of misschien zelfs geen vloerbelasting? 
Dan zijn de kosten van de eventuele schade ook voor u als verhuurder.

4. Wat houdt de vloerbelasting in?
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Voor bedrijvenparken hanteren gemeenten milieucategorieën: een classificatie van de invloed van 
activiteiten op het milieu. Deze categorieën variëren van lichte bedrijvigheid (categorie 1) 
tot zware industrie (categorie 6). 

Omdat elke gemeente in Nederland een eigen lijst maakt, kunnen bedrijven in een andere 
gemeente ingedeeld zijn in een andere categorie. Vraagt iemand naar de milieucategorie? 
Laat hem dan navraag doen bij de gemeente waar het pand onder valt. Zo weet hij zeker of 
zijn bedrijfsactiviteiten passen binnen het bestemmingsplan. 

5.  Wat houdt de milieucategorie in?
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Bedrijvenparken en winkelcentra worden steeds vaker collectief beveiligd om inbraak te 
voorkomen. Dit betekent dat een beveiligingsbedrijf het hele park of winkelcentrum in de gaten 
houdt. Dit kan de afzonderlijke bedrijven een veilig gevoel geven. Maar aan deze collectieve 
beveiliging kunnen wel kosten verbonden zijn. Zoek goed uit hoe het zit met de collectieve 
beveiliging, zodat de huurders niet voor verrassingen komen te staan.  

Een pand kan onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren. Hier moeten huurders maandelijks 
voor betalen, zodat zaken als onderhoud, beveiliging en verzekering verzorgd worden. Huurders 
willen daarom weten wat de precieze kosten hiervan zijn als ze een pand gaan huren. Als er geen 
VvE is, kan mandeligheid van toepassing zijn. Het eigendom van bijvoorbeeld het buitenterrein 
wordt dan naar ratio verdeeld, waar ook kosten als onderhoud en schoonmaak aan verbonden 
kunnen zijn.

6. Is er collectieve beveiliging aanwezig? 

7. Is het pand onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE) 
of van een mandeligheid?

Het is voor huurders van panden belangrijk om te weten wat het aantal privéparkeerplaatsen 
is en wat voor plekken dit zijn. Zijn ze overdekt of niet? Moet er betaald worden voor een 
parkeerplaats? Is er een vergunning nodig? En misschien nog belangrijker: hoeveel privéplekken 
en openbare plekken zijn er? Een verhuurder kan namelijk alleen privéplekken verhuren.  

8. Hoe is het met het parkeren geregeld? 

Het kan zijn dat een huurder doorgroeimogelijkheden heeft en in de toekomst graag wil 
uitbreiden. Het is per gemeente afhankelijk of dit is toegestaan. Twijfelt u hieraan? Neem dan 
even contact op met de gemeente voor de juiste informatie. 

Bij verkoop kan de waarborgsom over het algemeen niet in termijnen voldaan worden. Deze som 
bedraagt bij verkoop zo’n 10 % van de koopprijs én moet binnen twee weken na ondertekening 
van de koopakte betaald worden. Bij verhuur is het wel mogelijk om de waarborgsom, gemiddeld 
3 maanden huur, in termijnen te betalen. 

9. Kan ik het pand uitbreiden?

10. Is het mogelijk om de waarborgsom in termijnen te voldoen?

Voor bedrijven die hun bedrijfspand willen verkopen of verhuren is het verplicht om een 
energielabel te hebben. Ook alle nieuwe panden die worden opgeleverd moeten over een 
energielabel beschikken. Dit geldt voor panden met een grootte van 50 vierkante meter of meer, 
zoals de meeste kantoorpanden, winkelpanden, supermarkten, ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
Gaat het om een monumentaal pand of heeft het pand een industriefunctie? Dan is een 
energielabel niet verplicht.

11. Is er een energielabel aanwezig?
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In de meeste gevallen krijgt een huurder de sleutel pas na de oplevering. Maar soms is het nodig 
om al voor de oplevering gebruik te maken van het pand, bijvoorbeeld voor een verbouwing. Dit 
is mogelijk met een sleutelverklaring, een verklaring waarin afspraken staan over het eerder 
gebruiken van het pand. Toch is het wel verstandig om de waarborgsom of bankgarantie al te 
voldaan voordat de sleuteloverdracht plaatsvindt. Dit voorkomt problemen!

12. Is het mogelijk om de sleutel eerder te krijgen?

Glasvezel wordt steeds belangrijker, zeker voor huurders die afhankelijk zijn van het internet. Het 
is daarom belangrijk om te weten of er glasvezelverbinding aanwezig is in de meterkast of in de 
straat. Zoek dit goed uit. Een huurder kan u namelijk aansprakelijk stellen als blijkt dat er tóch 
geen glasvezelverbinding aanwezig is terwijl u dat wel dacht. Is er geen verbinding aanwezig in de 
meterkast, maar wel in de straat of op het terrein? Dan kan dit altijd nog doorgetrokken worden 
tot de meterkast. 

Bij verhuur zijn zowel verhuurder als de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
pand. Het grote onderhoud valt binnen het takenpakket van de verhuurder. Klein en dagelijks 
onderhoud kan en moet de huurder zelf aanpakken. Dit zijn bijvoorbeeld:
 •  Witten van binnenmuren;
 •  Vervangen van kranen;
 •  Vastzetten van deurknoppen;
 •  Vervangen van elektrische schakelaar;
 •  En het vullen van gaatjes.

De verhuur van een bedrijfspand is in de regel vrijgesteld van btw. De huurder en verhuurder 
kunnen samen een met btw belaste verhuur overeenkomen. Er kan gekozen worden voor belaste 
verhuur als de huurder 90% van zijn activiteiten belast verricht. Dit is voornamelijk voor de 
verhuurder aantrekkelijk, omdat hij de btw op onderhoud kan terugvragen. 

Valt uw bedrijfspand nog binnen de herzieningsperiode van 10 jaar? Dan kunt u het pand niet 
verhuren aan een onbelaste onderneming. Als u dat wél doet, moet u een gedeelte van de 
teruggevorderde btw voor de resterende looptijd van de herzieningsperiode terugbetalen 
aan de belastingdienst. 

13. Is er glasvezel aanwezig in de meterkast of in de straat?

14. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand?

15. Is er btw van toepassing op de huurprijs en servicekosten? 

De huurindex of huurindexatie is een percentage waarmee de huur jaarlijks wordt verhoogd. 
De huurprijs wordt dus jaarlijks aangepast. Deze huurindexatie is gekoppeld aan de CPI, het 
consumentenprijsindexcijfer. De CPI wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
berekend en gepubliceerd. 

16. Wat houdt de huurindex in en hoe wordt deze berekend?
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Wilt u alles goed geregeld hebben wat betreft vergunningen? Doe dan navraag bij de lokale 
gemeente én adviseer uw huurders dit te doen. De gemeente heeft alle informatie over 
vestigingsvergunningen (voor bepaalde branches), bouwvergunningen, milieuvergunningen, 
gebruikersvergunningen en APV-vergunningen voor horeca en detailhandel. Zo is alles 
goed geregeld! 

Wil een huurder (licht)reclame plaatsen aan de buitenzijde van een pand? Dan heeft hij ook te 
maken met de omgeving waarin deze reclame komt te staan. Daarom is hier een 
omgevingsvergunning nodig. Maakt het pand onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren? 
Dan kan het zijn dat de huurder ook hieraan toestemming moet vragen.

17. Welke vergunningen zijn er aanwezig? 

18. Mag ik (licht)reclame plaatsen aan de buitenzijde?

Veel winkelcentra en winkelgebieden hebben een winkeliersvereniging. In deze vereniging 
worden krachten gebundeld voor gezamenlijke acties, promotieactiviteiten, contacten met 
de gemeente, koopavonden en kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging. De kosten
wisselt per vereniging of dit verplicht is of niet. 

19. Is het verplicht om lid te worden van een winkeliersvereniging? 

Een huurder mag de ruimte die hij huurt alleen gebruiken als dit overeenkomt met de 
publiekrechtelijke bestemming ervan. Dit is de bestemming die de gemeente geeft aan het pand. 
Het is wel mogelijk om hier onder voorwaarden van af te wijken. Het beste is om dit in een 
formeel verzoek aan de gemeente voor te leggen. 

20. Mag ik hier wonen?

De huurder moet alles in de originele staat terugbrengen aan het einde van de huur. 
Veranderingen en toevoegingen zijn dus toegestaan, mits deze kunnen worden verwijderd of 
hersteld. Grotere veranderingen aan de binnen- en buitenzijde van een gehuurd bedrijfspand 
mogen alleen toegepast worden als hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de 
verhuurder. Is dit niet gegeven, maar zijn er wel dingen veranderd? 

21. Wat gebeurt er met nieuwe voorzieningen die zijn aangebracht 
door de huurder, zoals een airconditioning?

Krachtstroom is een type elektriciteitsaansluiting met meer vermogen dan een standaard 
elektriciteitsaansluiting. Het wordt daarom vaak gebruikt voor apparaten die meer vermogen 
vragen. Als zo’n zwaar apparaat namelijk aangesloten wordt op de 220 volt van normale 
stopcontacten, zal de stroom uitvallen. Hiervoor kan navraag gedaan worden bij de 
energieleverancier of een elektricien. 

22. Is er krachtstroom aanwezig?
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Een huishoudelijk reglement bestaat uit een aantal regels die gelden voor huurders en is over 
het algemeen van toepassing bij panden met meerdere huurders. Het hebben van zo’n reglement 
is niet verplicht, maar wel verstandig. Vindt er een conflict plaats, bijvoorbeeld over 
geluidsoverlast, dan is het reglement een houvast. Als hierin regels zijn opgenomen over 
geluidsoverlast, gelden die ook bij het conflict. In een pand met slechts één huurder, is een 
huishoudelijk reglement overbodig. 

27. Is er een huishoudelijk reglement aanwezig bij meerdere 
huurders?

Het eerste recht van koop is het recht van de huurder om het bedrijfspand na de 
huurovereenkomst te kopen van de verhuurder. Toch is de verhuurder niet verplicht het pand te 
verkopen aan de huurder met de eerste koop. Er zijn namelijk ook mogelijkheden om het pand 
toch aan een derde partij te verkopen. De verhuurder is wél verplicht het pand aan de huurder te 
verkopen als er sprake is van een koopoptie.

23. Is er de mogelijkheid tot eerste recht van koop? 

De omzethuur is een huurprijs die (deels) afhankelijk is van de behaalde omzet van de huurder van 
het pand. Dit heeft een aantal risico’s voor de verhuurder. Wordt er bijvoorbeeld bijna geen omzet 
gedraaid? Dan hoeft er ook vrijwel geen huur betaald te worden. Daarom wordt vaak afgesproken 
dat de huurprijs uit een vast minimumbedrag bestaat en het restant omzetafhankelijk is.

24. Wat houdt de omzethuur in?

Nee, dit kan alleen als de verhuurder voldoet aan de wettelijke opzeggingsgronden, zoals 
‘dringend eigen gebruik’. In dat geval moet de verhuurder kunnen aantonen dat hij de ruimte 
dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Over het algemeen krijgt de huurder huurbescherming, 
waardoor hij zeker is dat hij de winkelruimte langere tijd mag gebruiken. Vaak worden er daarom 
huurovereenkomsten aangegaan voor 10 jaar (5 + 5 jaar). 

Wordt een bedrijfspand verkocht met een huurder erin? Dan wordt de koper ook automatisch ver-
huurder. Een koop breekt namelijk geen huur. Bij de koop neemt de koper ook direct alle rechten 
en plichten van de verkoper over, dus ook de bankgarantie en de waarborgsom. Hier moet hij zelf 
goed zorg voor dragen. 

25. Kan een verhuurder zomaar de huurovereenkomst van een 
winkelruimte beëindigen?

26. Hoe zit het met de bankgarantie en waarborgsom bij de verkoop 
van een bedrijfspand?
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Bij indeplaatsstelling is de verhuurder in principe verplicht om mee te werken. Indeplaatsstelling 
betekent dat een huurder niet langer de bedrijfsruimte wil of kan huren en hij de 
huurovereenkomst overdraagt aan een nieuwe huurder. U kunt als verhuurder een nieuwe 
huurder weigeren mits u daar een gegronde reden voor heeft. Indien u de mogelijkheid tot een 
indeplaatsstelling wilt uitsluiten zijn er eveneens mogelijkheden om dit als een extra bepaling 
op te nemen in de huurovereenkomst. 

28. Is de verhuurder verplicht om mee te werken bij indeplaatsstelling?

De vrije hoogte is de maximale hoogte in een bedrijfshal of loods die effectief gebruikt kan 
worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld werkverkeer maximaal deze hoogte kan hebben zonder 
in contact te komen met deuren, drempels en daken. 

Ja, dit is zeker mogelijk. Uiteraard alleen als de verhuurder het daarmee eens is. De aanwezigheid 
van inventaris of meubilair kan in de huurprijs worden doorberekend of in bruikleen worden 
gegeven. Het is wel belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de vergoeding en eventuele 
mankementen. Zo ontstaan er geen problemen!

29. Wat houdt de vrije hoogte in?

30. Is het mogelijk om inventaris of meubilair ook over te nemen?

De Online Bedrijfsmakelaar is het moderne alternatief op de traditionele bedrijfsmakelaardij. 
Met onze unieke werkwijze helpen wij ondernemers met het verhuren of verkopen van hun 
zakelijk vastgoed voor éénmalig vast tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 

Benieuwd naar wat de mogelijkheden van de Online Bedrijfsmakelaar zijn voor u? Neem dan 
direct contact op met ons kantoor voor een informatiegesprek met één van onze medewerkers. 

T     085- 020 1028 
E     info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
I      www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

Leegstand vastgoed verhuren of verkopen?
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E     info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
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