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Partijen:  

 

1. De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Celsias De Kleine 

Weelde B.V. statutair gevestigd te Amsterdam aan de Printerstraat 22 (KvK nr. 

77621921), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders: de besloten 

vennootschap Klomp Energie B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Digitaalstraat 5 (1033 

MP), alsmede de besloten vennootschap M.P. Barnhoorn Beheer B.V., gevestigd en 

kantoorhoudende te Heemskerk aan de Ruyn acker 34 (1965 RM), beiden te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.P. Barnhoorn, verder te noemen 

“Verhuurder”; 

 

en 

 

2.  A. ${contact_aanhef} ${contact_tussenvoegsel} ${contact_achternaam}, 

wonende te ${contact_plaats} aan de ${contact_huidig_adres},  

 

 

B. ${partner_aanhef} ${partner_tussenvoegsel} ${partner_achternaam}, 

wonende te ${partner_plaats} aan de ${partner_huidig_adres},  

 

verder te noemen “Huurders”; 

 

 

Overwegende dat: 

 

A) Huurder een Koopwoning, verder: ‘’de Koopwoning’’, heeft gekocht van Timpaan Hoofddorp 

BV verder: ‘’de Ontwikkelaar’’ gelegen te De Kwakel met bouwnummer 

${woning_bouwnummer}, overeengekomen in koopovereenkomst d.d. 

${overeenkomst_tekendatum}, verder de Koopovereenkomst.   

 

B) De Ontwikkelaar met Verhuurder een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan 

Huurder een aanbieding is gedaan voor de huur van:  

– een zonnepaneleninstallatie van 2.190 WattPiek; 

– een individuele warmtepompinstallatie. 

 

Hierna ook gezamenlijk te noemen: “de Duurzame Installatie”. 
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C) Huurder verplicht is op grond van het bepaalde in artikel 22 van de Koopovereenkomst met 

verhuurder de huurovereenkomst te sluiten voor de Duurzame Installatie gedurende de 

periode dat Huurder eigenaar zal zijn van de woning. 

 

D) Dat Huurder verplicht is bij verkoop van de Koopwoning aan zijn rechtsopvolgers middels een 

Kettingbeding de verplichting tot het sluiten van de huurovereenkomst op te leggen, een en 

ander zoals nader bepaald in de Koopovereenkomst en in de leveringsakte.   

 

Komen als volgt overeen: 

 

Artikel 1 – Het gehuurde  

 

1.1 Huurder huurt de Duurzame Installatie  die door Verhuurder met instemming van de Huurder 

is aangebracht in en op de Koopwoning van Huurder voor een periode van 30 jaren ingaande 

op de dag van oplevering van de Koopwoning aan Huurder.  

 

1.2 De Duurzame Installatie bestaat uit : 

- Een bodemwisselaar 40mm kunststof. Onder, achter of naast de woning 

- Een warmtepomp WPU-25i 5g met voorraadvat 150 liter  

- 6 PV-panelen 365 Wp, inclusief omvormer 

en het geheel is bedrijfsvaardig opgeleverd. 

 

1.3 De Duurzame Installatie maakt geen deel uit van de Koopwoning en behoort middels een 

recht van opstal toe aan Verhuurder. De Duurzame Installatie is derhalve niet begrepen in de 

koopprijs van de Koopwoning.  

 

1.4 Verhuurder zorgt ervoor dat de Duurzame Installatie aan het van de looptijd van de 

huurovereenkomst, op dat moment zonder storingen zal zijn en  tenminste conditiescore 4 

bezit volgens NEN 2767. 

 

Artikel 2 – Verplichtingen Huurder 

 

2.1 Huurder verplicht zich ertoe vanaf de datum van oplevering van de Koopwoning de Duurzame 

Installatie te huren van Verhuurder, tegen de voorwaarden opgenomen in deze Overeenkomst 

en de Algemene Huurvoorwaarden Installaties Celsias De Kleine Weelde B.V. d.d. 1 mei 2020, 

verder de “Algemene Huurvoorwaarden”. Huurder heeft voorafgaand aan het sluiten van deze 

Overeenkomst kennis genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden en daarmee 

ingestemd. Middels ondertekening van deze Overeenkomst tekent Huurder mede voor 

ontvangst van een exemplaar van deze Algemene Huurvoorwaarden, dat als bijlage 1 bij deze 

Overeenkomst is gevoegd. 
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2.2 Deze overeenkomst kan door Huurder worden beëindigd bij verkoop van de woning indien 

en nadat door de betreffende nieuwe koper van de Koopwoning een huurovereenkomst ter 

zake van de Duurzame Installatie is ondertekend met Verhuurder. Tevens kan deze 

overeenkomst worden beëindigd nadat Huurder met Verhuurder overeenstemming heeft 

bereikt over koop van de Duurzame Installatie. 

 

 

2.3 Indien deze overeenkomst op enig moment komt te eindigen door een oorzaak die niet aan 

Verhuurder kan worden toegerekend en die niet zijn grondslag vindt in een rechtsgeldige 

opzegging op grond van artikel 2.2 van deze overeenkomst, is Huurder aan Verhuurder een 

schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding zal door Verhuurder worden 

vastgesteld op basis van de door Verhuurder te bepalen netto contant gemaakte restwaarde 

van de Duurzame Installatie, te vermeerderen met de door Verhuurder door de beëindiging 

geleden en te lijden schade.  

 

Artikel 3 - Huurprijs 

 

3.1  Verhuurder zal Huurder gedurende de looptijd van deze Overeenkomst voor de huur van de 

Duurzame Installaties € 108,= inclusief B.T.W. per maand in rekening brengen. Betaling van 

de verschuldigde huurprijs vindt plaats door middel van een automatische incasso. Bij het 

ondertekenen van de huurovereenkomst verstrekt Huurder een opdracht tot automatische 

incasso middels ondertekening van een SEPA machtiging Bijlage 2.  

 

3.2 Verhuurder is gerechtigd deze bedragen jaarlijks te wijzigen op grond van de door Verhuurder 

te bepalen wijzigingen in de energieprijzen en de kostencomponenten. 

 

3.3 De huurprijs wordt op 1 januari van ieder kalenderjaar geïndexeerd conform de 

Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, 2015 = 100 of, wanneer deze index niet meer 

wordt gepubliceerd, de laatste meest vergelijkbare prijsindex. 

 

3.4 Alle bedragen die Huurder als gevolg van deze Overeenkomst verschuldigd is, zullen door 

Verhuurder worden verhoogd met de belastingen en de heffingen die de Verhuurder 

krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te 

brengen.  
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Artikel 4 – Slotbepaling 

 

4.1 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Verhuurder van toepassing. 

Ingeval van onderlinge strijdigheid tussen de bepalingen vermeld in deze Overeenkomst en de 

Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst. 

  

4.2 Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd en/of aangevuld door een schriftelijk 

document ondertekend door beide partijen.  

 

4.3 Verhuurder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te 

dragen aan een door haar te bepalen derde waarmee Huurder zich op voorhand, door 

ondertekening van deze overeenkomst akkoord verklaart.  

 

4.4 Indien meerdere personen als Huurder betrokken zijn bij deze Overeenkomst kunnen 

Huurders slechts gezamenlijk de voor hen uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten 

uitoefenen, respectievelijk de voor hen uit deze Overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen nakomen. Bij deze verlenen Afnemers elkaar onherroepelijk volmacht om 

namens elkaar de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten uit te oefenen, 

respectievelijk de voor hen uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te 

komen. Voor de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn afnemers 

hoofdelijk verbonden. 

 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud en overeengekomen op: ${datum_tekendatum} 

De Verhuurder:  De Huurders: 

Celsias De Kleine Weelde B.V. 

De heer M.P. Barnhoorn 

${contact_aanhef} ${contact_tussenvoegsel} 

${contact_achternaam}  

{{signer4}} {{signer2}} 

 

 

Controleur:  ${partner_aanhef} ${partner_tussenvoegsel} 

${partner_achternaam}  

{{signer1}} 

 

{{signer3}} 

 



 

Huurovereenkomst Installaties 

Celsias De Kleine Weelde B.V. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________                 
 

         Paraaf Huurder/Verhuurder: 

_________________________________________________________________________________________________                    
   

Huurovereenkomst Installaties Celsias De Kleine Weelde B.V.                                                                                      

Pagina 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1:  Algemene Huurvoorwaarden Installaties Celsias De Kleine Weelde 

 B.V. 2020, t.b.v. koopwoningen.. 

Bijlage 2: Opdracht tot automatische incasso middels SEPA machtiging.  
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Bijlage 2: Opdracht tot automatische incasso middels SEPA machtiging 

 

 

 Doorlopende machtiging SEPA 

  

Naam Celsias De Kleine Weelde B.V. 

Adres Printerstraat 22, 1033 RT, Amsterdam 

Rekeningnummer Incassant NL17INGB0006292395 

Kenmerk machtiging  

 {{signer4}} 

 

 

 

 

 

 Door ondertekening van dit onderdeel van het formulier geeft u 

toestemming aan Celsias De Kleine Weelde B.V. doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven 

wegens de huur van de Duurzame Installatie en uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Celsias De Kleine Weelde B.V. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 

 

Naam ${contact_aanhef} ${contact_tussenvoegsel} 

${contact_achternaam}, 

Adres ${contact_huidig_adres}, ${contact_postcode} 

Woonplaats ${contact_plaats} 

Rekeningnummer ${contact_iban} 

Datum ${overeenkomst_tekendatum} 

 {{signer2}} 

 

 

{{signer3}} 

 


