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13
feb
Huurrecht bedrijfsruimte: basis en actualiteiten
CURSUS (3 PE-punten) - Voor vastgoedprofessionals
die betrokken zijn bij verhuur van bedrijfsruimte is
gedegen kennis van de basisprincipes en actualiteiten
in het huurrecht voor bedrijfsruimten essentieel.

Voor het verhuren van kantoor-, winkel- en andere
bedrijfsruimten gelden andere regels dan voor het verhuren van woningen. Ook zijn de financiële belangen
vaak groter. Om verantwoord te handelen is een gedegen basiskennis van Huurrecht Bedrijfsruimte enorm
belangrijk.

Programma
•
•
•
•
•
•

Huurrecht bedrijfsruimte algemeen
De diverse soorten bedrijfsruimten
230a-overige-bedrijfsruimte
Gemengde huurovereenkomsten
Onderhoud en reparatie
Modelovereenkomsten ROZ en algemene
huurvoorwaarden

Resultaat

Deelname
€ 349,= excl. BTW en inclusief syllabus en koffie/
thee.
Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze
cursus en krijg ieder 10% korting. Deze korting
geldt ook als u zich inschrijft voor onderstaande
combinatie.

Na afloop van de training:
• bent u op de hoogte van het Huurrecht
Bedrijfsruimte;
• kent u de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
op het gebied van Huurrecht Bedrijfsruimte;
• kent u de verschillende soorten bedrijfsruimten
binnen het Huurrecht Bedrijfsruimte;
• heeft u inzicht in de valkuilen bij verhuur van
verschillende typen bedrijfsruimte;
• kent u de juridische aspecten waaraan een verhuurcontract van een bedrijfsruimte moet voldoen;
• kent u de rechten en plichten van huurders en
verhuurders;
• u kunt in de praktijk werken met aspecten in het
Huurrecht Bedrijfsruimte rondom:
• gebreken;
• beëindiging (opzegging/ontbinding) van de
overeenkomst;
• huurprijzenwijzigingen;
• een indeplaatsstelling.

Combinatiekorting
Combineer deze cursus met de cursus “Huurrecht
woonruimte” op 6 februari 2020 en krijg 10%
korting op het totaal.

Voor wie

Annulering is kosteloos tot vier weken voor
aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw
plaats deelnemen.

Deze training is bij uitstek geschikt voor alle
medewerkers van vastgoedorganisaties die zijn
betrokken bij de verhuur van bedrijfsruimten.

Docent
Jesse Zijlma
Vastgoed Advocaat & Partner
BarentsKrans Advocaten

Datum
13 februari 2020 van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre,
De Nieuwe Poort 20, 3812 PA Amersfoort
Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda

...duurzame kennis

