
AANGETEKEND 

Sparrenstraat 8 
9820 Merelbeke 

Merelbeke, 26 september 2022 

Betreft: opzegging huurovereenkomst 

Geachte, 

Hierbij wens ik de huurovereenkomst voor de woning gelegen in de Sparrenstraat 8 te 9820 
Merelbeke op te zeggen. 

Overeenkomstig artikel 3 §5 van de Woninghuurwet bedraagt de opzeggingstermijn 3 
maanden. Deze gaat in op 01/10/2022 om te eindigen op 31/12/2022 

Naar aanleiding van deze beëindiging zullen wij tegen het einde van de opzeggingstermijn nog 
telefonisch contact met u opnemen om u de sleutels te overhandigen en de huurwaarborg te 
ontvangen. 

Hoogachtend, 

parrenstraat 8 
9820 Merelbeke 





INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ IN VASTGOED 
Paul Walleyn — Zaakvoerder BIV NR 200 265 

GONTRODE HEIRWEG 49 
9090 MELLE 

Tussen de ondergetekenden: 

r 

Gsrr. 
Tel.: 

De verhuurder enerzijds; 

EN 

I  Te,  
Solidair en ondeelbaar optredend, Huurder anderzijds 

is het volgende overeengekomen:  

De verhuurder geeft in huur aan de huurder een waning als hoofdverblijfplaats van de huurder met 
uitsluiting van alle bedrijvigheid van kleinhandel of ambacht rechtstreeks in betrekking niet het publiek 
en met uitsluiting van een zelfstandige activiteit, 
gelegen te 9820 Merelbeke, Sparrestraat 8. 
De huurder verbindt zich ertoe zijn domicilie in het betreffend gehuurde goed te vestigen binnen de 
drie maanden vanaf de datum van de datum van de ingenottreding. 

Duur 
Het huurcontract wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar beginnend op 01-02-20i ten zonder 
stilzwijgende verlenging eindigend op 31/01/201 Het huurcontract is jaarlijks opzegbaar mits een 
vooropzeg van 3 maanden en een schadevergoeding van 1 maand dienstig voor de herverhuringskosten. 
Indien de huurder zelf een nieuwe kapabele huurder vind zal de schadevergoeding beperkt worden tot 'A 
maand huur. 

Plaatsbeschrijving  
In overeenstemming met artikel 1730 van het burgerlijk wetboek komen de partijen overeen dat op 
tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening op eerste verzoek van één der partijen zal overgegaan 
worden tot een nauwkeurige plaatsbeschrijving. 
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Deze huur wordt toegestaan en aanvaard aan de volgende voorwaarden: 

1. De jaarlijkse huurprijs bedraagt de som van 8700 euro (achtduizendzevenhonderd euro), betaalbaar met 
maandelijkse afbetalingen van 725 euro (zevenhonderdvijfentwintig euro) op zijn rekeningnummer 
390-0113142-95 via domiciliering, voor de vijfde van de maand onder vermelding van" huur 
woning sparrestraat 8 	" 

De basishuurprijs is berekend aan het huidige indexcijfer (indexcijfer zoals bedoeld in het K.B. van 
24.12.1993, B.S. 31.12.1993, en daartoe berekend en benoemd) aan _111,24 punten (december 
2008. (basis 2004) en zal verhoogd warden overeenkomstig de stijging van het indexcijfer. 

De aanpassing zal geschieden op basis van dat indexcijfer, door toepassing van volgende formule: 

basishuurprijs x nieuwe indexciifer aangepaste hutimriis  

aanvangsindexcij fer 

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand voorafgaand 
aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. 

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindexcijfer vanaf 
01.02.1994) van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is 
afgesloten. De verhoging van de huurprijs is slechts eenmaal per huurjaar verschuldigd op de 
verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, op schriftelijk verzoek van de 
belanghebbende partij. 

2. Herziening van de huur en de lasten 

Beide partijen kunnen in overeenstemming met Art. 7 van de Wet van 13 april 1997 tegen het einde`, 
van elke driejarige periode de herziening vragen van de huurprijs en de lasten. 

3. Alle belastingen en taksen nu of tijdens de huur van het goed geheven door de Staat, Gewest, 
Provincie, Gemeente en agglomeraties zijn ten laste van de huurder, met uitzondering van de 
onroerende voorheffing. 

4. Het verbruik van water, elektriciteit, stookolie, gas, teledistributie, telefoon en dergelijke meer, 
evenals de huur en de kosten van de tellers en toestellen, zoals abonnement, plaatsing, afsluiting of 
vervanging bij opneming van de standen, zijn ten laste van de huurder. De huurder is verplicht het 
gehuurde goed voldoende te bemeubelen om een jaar huurprijs te waarborgen. 

5. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde perfect te onderhouden en. Hij zal de herstellingen 
uitvoeren, voor zover zij veroorzaakt zijn door zijn eigen fout of door de fout van een persoon, dier 
of zaak waarvoor hij moet instaan. De huurder zal onder meer regelmatig schilderen en behangen in 
het privatief deel en op het einde van de huur zal de huurder het gehuurde in nette en opgekuiste 
toestand ter beschikking stellen van de verhuurder. 

Hij zal onder meer de gebarsten of gebroken ruiten onmiddellijk vervangen door gelijksoortige: de 
waterlopen en putten regelmatig laten reinigen en ruimen; de schouwen regelmatig laten kuisen; de 
versleten koorden en singels van rolluiken vernieuwen; de sloten met sleutels in goede staat 
onderhouden; de water-, gas- en elektriciteitsleidingen met alle toebehoren die er van athangen, 
zoals kranen, schakelaars, stopcontacten enz. in volkomen goede bruikbare staat houden. Alle 
verwarmingsinstallaties zullen door de huurder regelmatig gekuist worden, alsook bij einde huur. De 
huurder zal bij het einde van de huur schouwen en putten laten reinigen en ruimen op zijn kosten 
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(voorgaande opsomming is niet beperkend).De huurder zal eveneens bij het einde van de huur de 
waterinstallaties laten ontkalken , alsook het kuisen van degoten en afvoerleidingen . Een bewijs 
hiervan zal dienen voorgelegd . 

Teneinde te kunnen nagaan of de huurder gemelde verplichtingen stipt naleeft, zal de verhuurder of 
zijn gevolmachtigde het recht hebben, ten alien tijde en mits voorafgaandelijk verwittiging, het 
verhuurde goed te gaan nazien. Wanneer grote herstellingen ten laste van de verhuurder nodig 
blijken, is de huurder verplicht onmiddellijk de verhuurder bij aangetekend schrijven ervan te 
verwittigen. Bij gebreke zulks te doen, zal de huurder verantwoordelijk zijn voor alle schade die het 
gevolg zou kunnen zijn van nalatigheid. 

7. De huurder moet zich voldoende laten verzekeren tegen zijn huurderaansprakelijkheid. 

8. De huurder mag de bestemming van het verhuurde goed niet wijzigen, noch er gebruik van maken 
op een wijze die ervoor nadelig of schadelijk zou kunnen zijn, zonder voorafgaandelijk en 
schriftelijke toestemming van de verhuurder 

9. Het is de huurder niet toegelaten veranderingen aan het verhuurde goed te doen zonder schriftelijke 
toe stemming van de verhuurder. 

Elke verfraaiing of verbetering, met of zonder toestemming aan het verhuurde goed gedaan, blijft in 
het voordeel van de verhuurder, zonder dat de huurder deswege aanspraak kan maken op enige 
vergoeding. Dit geldt eveneens voor gas-, water- en elektriciteitsleidingen. De verhuurder behoudt 
integendeel het recht, de zonder zijn schriftelijke toestemming gedane veranderingen af te keuren en 
de huurder te dwingen op zijn kosten het verhuurde goed in zijn vorige staat te herstellen. 

10. Opzegmogelijkheden 

Bij vroegtijdige verbreking of opzegging door de huurder worden de kosten van herverhuring in 
rekening gebracht van de huurder (die kosten bedragen minstens één maand ) en zullen betaald 
worden aan de bvba lnves 

Bij een huurcontract van negen Jaar: 

OPZEG DOOR BEIDE PARTIJEN  

❑ Bij het einde van de negenjarige periode kunnen beide partijen de huur opzeggen, mits 
opzegging per aangetekend schrijven: 

Bij gebreke aan een opzegging per aangetekende brief tegen het einde van de negenjarige 
periode wordt het contract verlengd voor een periode van drie jaar. 

Bij gebreke aan een opzegging per aangetekende brief tegen het einde van deze driejaarlijkse 
verlenging wordt het contract opnieuw met drie jaar verlengd. 

OPZEG DOOR DE HUURDER 

o De huurder mag steeds een einde stellen aan de lopende huurovereenkomst mits een opzegging 
per aangetekende brief van drie volle maanden. Wanneer het huurcontract beëindigd wordt 
tijdens het eerste, tweede of derde jaar, is de huurder een vergoeding verschuldigd van 
respectievelijk drie, twee of één maand huur 

OPZEG DOOR DE VERHUURDER  

❑ De verhuurder mag steeds een einde stellen aan de lopende huurovereenkomst mits een 
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opzegging per aangetekende brief van zes maanden om het goed persoonlijk en werkelijk te 
betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen 
kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, 
bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn 
en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad, overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen. 

Wordt de opzegging gegeven opdat de bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen 
betrekken, dan kan de opzegging niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode 
vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. 

u De verhuurder kan het huurcontract beëindigen bij het verstrijken van de eerste en de tweede 
driejarige periode met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden indien hij 
voornemens is het onroerend goed of een gedeelte ervan weer op te bouwen, te verbouwen of te 
renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden: 

o worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit 
uit de wets- en verordeningsbepalingen inzake stedenbouw; 

o worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en 

o meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed ofwel, indien het gebouw 
waarin het goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan 
dezelfde verhuurder toebehoren en die van de werkzaamheden ongerief hebben, meer 
kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen. 

o De verhuurder heeft de mogelijkheid het huurcontract te beëindigen tegen het einde van de eerste 
of de tweede driejarige periode mits een opzegging per aangetekende brief van zes maanden en 
mits betaling van een vergoeding van negen maanden wanneer het contract beëindigd wordt 
tegen het einde van de eerste driejarige periode en mits betaling van een vergoeding van zes 
maanden wanneer het contract beëindigd wordt tegen het einde van de tweede driejarige periode. 

B. 	Bij een huurcontract van driejaar of minder. 

11, De huurder zal zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de verhuurder geen gebruik 
mogen maken, noch van het dak van het gebouw, noch van de gevels om er gelijk wat te plaatsen 
of vast te hechten. 

12. Gedurende de termijn van opzeg, alsook in geval van verkoop, zal de huurder verplicht zijn het 
verhuurde goed door gebeurlijke gegadigden te laten bezichtigen, minstens gedurende driemaal 
twee uren per week. 
De huurder zal moeten gedogen dat er aanplakbrieven op goed zichtbare plaatsen worden 
aangebracht. 

13. Waarborg 
Voor een goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen en ter vergoeding van eventuele 
huurschade zal de huurder, ten laatste op de dag van het afsluiten van onderhavige overeenkomst 
een waarborg storten bestaande uit een som geld ten bedrage van 1532 euro. De waarde komt 
alsdus overeen met de huurprijs van twee maanden. 

Bij het einde van elke driejaarlijkse periode van deze overeenkomst zal de waarborg derwijze 
aangepast worden dat hij gelijk blijft aan twee maanden huur, geactualiseerd op dat ogenblik 
ingevolge de toepassing van artikel 3 en 4. 

De waarborg wordt door de partijen geplaatst op een geïndividualiseerde rekening ten name van de 
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huurder bij een financiële instelling naar keuze. 

De opgebrachte interest zal gekapitaliseerd warden en is voor de huurder. 

Door het enkele feit van de plaatsing verkrijgt de verhuurder op het actief van de rekening een 
voorrecht voor elke schuldvordering wegens de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de 
verplichtingen door de huurder met inbegrip van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten of 
wegens veroorzaakte huurschade. Over de waarborgrekening , zowel hoofdsom als interest, zal 
niet kunnen worden beschikt dan bij de beëindiging van onderhavige overeenkomst en krachtens 
hetzij een schriftelijk akkoord tussen beide partijen opgemaakt na het afsluiten van onderhavige 
overeenkomst, hetzij een voor eensluidend verklaard afschrift van een rechterlijke beslissing, die 
hetzij definitief is, hetzij krachtens de wet uitvoerbaar is hij voorraad niettegenstaande verzet of 
hoger beroep en zonder waarborg of kantonnement. 

De waarborgsom wordt aan het einde van het huurcontract aan de huurder terugbetaald nadat is 
vastgesteld dat de huurder op goede en volledige wijze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, en na 
aftrek van alle door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen. 

In geen geval mag de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk door de huurder aangewend worden tot 
betaling van de huurprijs of andere contractuele lasten. 

14. De huurder zal de uitvoering moeten gedogen van alle werken voor grote of kleine herstellingen 
die de verhuurder gedurende de loop van het contract nodig zou achten, zonder op enige 
schadevergoeding of vermindering van huur aanspraak te kunnen maken en dit zelfs als deze 
werken meer dan veertig dagen zouden duren. 

15. In geval van verbreking van deze overeenkomst wegens een fout van de huurder, zal hij ten titel 
van straf bepaling, aan de verhuurder een som betalen die gelijk is aan zes maanden huur van 
kracht op het ogen blik van de verbreking. 

16. Het houden van dieren is uitsluitend mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toelating van de 
verhuurder. 
Indien het reglement van inwendige orde van het gebouw in kwestie verbod oplegt om dieren te 
houden zal de huurder zich hieraan verplichtend onderwerpen. 

17. Bij laattijdige betaling van de huurprijs verbindt de huurder zich ertoe de wettelijk intrest op de 
achterstallige huur te betalen, iedere begonnen maand als een hele maand tellend. 

18. De huurder verklaart woonst te kiezen in het betreffende gehuurde goed. Ingeval de burgerlijke 
stand van de huurder wijzigt, is deze verplicht hiervan schriftelijk de verhuurder zonder verwijl in 
kennis te stellen. 

19. Aanslagen — Registratie van de huurovereenkomst 

Alle belastingen en heffingen van welke aard ook die direct of indirect betrekking hebben op het 
verhuurde goed, zijn verschuldigd door de huurder, met uitzondering van de onroerende voorheffing. 
De verhuurder laat deze overeenkomst registreren binnen de wettelijke termijnen (2 maanden indien 
de huurovereenkomst uitsluitende voor bewoning is bestemd) De registratiekosten zijn gratis. 
De registratie van de overeenkomst zal gebeuren door de firma invas 

20. Milieu 
De partijen verklaren dat er geen stortplaats van afval is op het verhuurde goed. De huurder draagt 
de kosten van elke verplichting die aan de verhuurder zou worden opgelegd als gevolg van de 
aanwezigheid van afval in de verhuurde plaatsen na afloop van de overeenkomst. 
Het goed is niet het voorwerp geweest van de installatie van een inrichting of van de uitoefening van 
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een activiteit die bodemverontreiniging kan veroorzaken en voorkomt op de lijst die het voorwerp is 
van artikel 3, paragraaf 1 van het decreet van 22 februari 1995 van de Vlaamse Raad betreffende de 
bodemsanering. In bevestigend geval bezorgt de verhuurder aan de huurder het bodemattest waarvan 
de inhoud, bij deze overeenkomst gevoegd, wordt geacht daarvan een volwaardig deel te zijn. Hij 
verklaart te handelen in overeenstemming met de bepalingen van dit decreet. 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Opgemaakt in drievoud, waarvan elke partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen, 
het derde bestemd zijnde voor de registratie, te Melle de 	 20 

De Verhuurder, (*1 p ) - 

(*) iedere handtekening laten voorafgaan door: gelezen en goedgekeurd. 

BIJLAGE - Konlnkillk besluit van 8 lull 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet 
zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire 
vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 

Artikel 1 - Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
woning : een verhuurd gebouwd onroerend goed of gedeelte van onroerend goed, bestemd als hoofdverblijfplaats 
van de huurder; 
woonvertrek : een gedeelte van een woning bestemd om te worden gebruikt als keuken, woon- of slaapkamer. 

Artikel 2 - De volgende lokalen kunnen geen woonvertrek vormen : de voor- of inkomhallen, de gangen, de toiletten, de 
badkamers, de wasruimten, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen, de 
garages en de lokalen voor beroepsbezig heden. 
De oppervlakte en het volume van de woning moeten voldoende ruim zijn om er te koken, te wonen en te slapen. Elke 
woning moet ten minste één vertrek bevatten bestemd als woon- en slaapkamer. Dit vertrek moet voor eigen gebruik zijn. 
Wanneer een gebouw verscheidene woningen bevat, mogen één of meer gemeenschappelijke gedeelten van dat gebouw 
gebruikt worden voor andere activiteiten dan het wonen en slapen. 

Artikel 3 • Het onroerend goed en inzonderheid de fundering, de vloeren en het timmerwerk mogen geen uitwendige of 
inwendige structurele of stabiliteitsgebreken vertonen of andere gebreken zoals scheuren, breuken, uitgesproken 
slijtageverschijnselen of de aanwezigheid van zwammen of parasieten die de veiligheid of gezondheid in het gedrang 
kunnen brengen. 

Artikel 4 • De woning moet vrij zijn van vochtinfiltratie door het dak, de dakgoten, de muren of het buitenschrijnwerk 
alsook van opstijgend vocht via de muren of vloeren die de gezondheid in het gedrang kunnen brengen. 

Artikel 5 • Ten minste de helft van de woonvertrekken bestemd om te worden gebruikt als woon- of slaapkamer moeten 
voorzien zijn van een natuurlijke lichtbron. Deze natuurlijke lichtbron moet ten minste 1/12 bedragen van de 
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vloeroppervlakte van dit vertrek. Voor de kelderwoonvertrekken wordt hiertoe geen rekening gehouden met de helft van 
de vensteroppervlakte onder het grondniveau. 
De woonvertrekken en de sanitaire vertrekken zoals de badkamer, de douche en het toilet die niet kunnen worden 
verlucht via een raam dat kan worden geopend, moeten minstens beschikken over een opening, een verluchtingsrooster 
of -koker. De vrije oppervlakte van die opening, dat rooster of die koker in geopende toestand moet ten minste 0,1 % van 
de vloeroppervlakte bedragen. 
Elke warmwaterinstallatie of elk ander verwarmingssysteem dat verbrande gassen produceert, moet voorzien zijn van een 
goed functionerend afvoersysteem dat uitgeeft op de open lucht. 

Artikel 6 - De woning moet ten minste voorzien zijn van : 
1° een eigen, permanent toegankelijk tappunt voor drinkbaar water; 

indien het gebouw verscheidene woningen bevat waarvan één of meer gemeenschappelijke gedeelten gebruikt worden 
voor andere activiteiten dan het wonen en slapen, dan volstaat de aanwezigheid van een gemeenschappelijk tappunt 
voor drinkbaar water in de gemeenschappelijke delen ; 

2° een gootsteen met een reukafsnijder, aangesloten op een afvoersysteem dat functioneert ; 
3° een eigen toilet, in of aansluitend bij het gebouw en bruikbaar gedurende het gehele jaar. Verscheidene woningen 

gelegen in hetzelfde gebouw mogen het toilet evenwel gemeenschappelijk hebben voor zover voldaan wordt aan de 
volgende voorwaarden : 
a) die woningen zijn gelegen op een of twee aaneensluitende woonverdiepingen; 
b) hun aantal bedraagt niet meer dan vijf; 
c) het toilet is toegankelijk via de gemeenschappelijke delen. 

4° een elektrische installatie goedgekeurd door een erkende keuringsinstelling, wanneer een zodanige goedkeuring 
vereist is 

krachtens de geldende regeling, of die geen risico inhoudt bij normaal gebruik. Elk woonvertrek moet elektrisch kunnen 
worden verlicht of tenminste voorzien zijn van een contactpunt voor stroomafname; 

5° voldoende verwarmingsmiddelen die geen risico inhouden bij normaal gebruik of tenminste de mogelijkheid om één of 
meer verwarmingstoestellen te plaatsen en aan te sluiten; 

6° een permanente toegankelijkheid tot de smeltveiligheden van de elektrische installatie van de woning. 
Indien de woning is uitgerust met een gasinstallatie, moet deze goedgekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling, 
wanneer een zodanige goedkeuring vereist is krachtens de geldende regeling, of mag zij bij normaal gebruik geen 

gevaar 
opleveren. 

Artikel 7 - De eigen woonvertrekken moeten steeds vrij toegankelijk zijn, rechtstreeks via de openbare weg of 
onrechtstreeks via een toegang die verscheidene woningen gemeenschappelijk hebben of via een vertrek dat door een 
bewoner wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden. Zij moeten kunnen worden afgesloten zodat enkel de bewoners toegang 
hebben. 
De trappen naar de woonvertrekken moeten vast zijn en gemakkelijk toegankelijk. Zij mogen geen risico inhouden bij 
normaal gebruik, De woonvertrekken, de trappen naar de woonvertrekken en de uitgangen moeten zodanig 
geconstrueerd zijn dat zij een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken. 
De op een verdieping gelegen vensters en deuren die uitgeven op de buitenzijde van de woning tot op een hoogte van 
minder dan 50 cm van de vloer, moeten beveiligd zijn door een vaststaande leuning. 

Koninklijk besluit van 4 mel 2007 

Kopte van het eneroleprestatiecertlficaat. 
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