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Recent is uitspraak gedaan in een zaak waarin de huurder 
kort na ondertekening van de huurovereenkomst had 
vernomen dat de vorige huurster, de dochter van de 

bovenburen, nog geen zes maanden eerder voor de deur 
was neergeschoten en dat in diezelfde periode ook een 

handgranaat in het portiek was ontploft. 

Had de verhuurder dit moeten vertellen? Ja, aldus de 
rechter. Het ligt niet op de weg van de aankomend huurder 

om de kranten van de afgelopen maanden te spellen, 
om te bezien of er toevallig over de toekomstige woning 

iets te vinden is. De huurder had dus een verkeerde 
voorstelling van zaken. Zou hij van de gebeurtenissen 

hebben geweten, dan was de overeenkomst niet gesloten. 
De huurovereenkomst mocht derhalve op grond van dwaling 
buitengerechtelijk (dus zonder tussenkomst van de rechter) 
worden vernietigd. Dit betekent dat de huurovereenkomst 

niet rechtsgeldig tot stand was gekomen en de reeds 
betaalde huur, vermeerderd met wettelijke rente, moest 

worden geretourneerd.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met mr. John van Baaren.

BAAREN@KOCHADVOCATEN.NL | 06 10 93 55 97

Bij het aangaan van een huurovereenkomst 
staan de mededelingsplicht van de 

verhuurder en de onderzoeksplicht van de 
huurder vaak tegenover elkaar. Wat moet de 
verhuurder vertellen over het pand, en waar 

moet de huurder naar zoeken?
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extra skyboxen. Dat gaan we doen, naast de omroep-
kamer van Annie van Hooijdonk.”

STAANTRIBUNE VOOR SPONSORS
Maar NAC zou NAC niet zijn als het ook op dit vlak 
anders is dan andere clubs. Want, naast het tot stand 
brengen van extra skyboxen, komt de club na de zo-
mer met nog een extra initiatief. Een uniek initiatief 
in de voetbalwereld: een business-staantribune. Ma-
tijsen: “In de hoek van de hoofdtribune, pal naast de 
B-side, gaan we een echte authentieke staantribune 
creëren voor young professionals. De jonge onder-
nemers dus, die nu nog veelal met hun vrienden op 
andere vakken zitten. Op de hoofdtribune krijgen zij, 
naast prima staanplaatsen, een eigen bar en een ei-
gen lounge. We denken dat zoiets uitstekend aansluit 
op dit type ondernemer. Ze beleven de wedstrijd nog 
steeds in die typische rauwe NAC-sfeer, maar kunnen 
intussen ook met elkaar zaken doen.”
Het zal een mooi plaatje opleveren, komend seizoen. 
Behalve op de B-Side, Vak G en de Eretribune, sprin-
gen ze straks dus ook op de Hoofdtribune voor NAC. << 
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