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Businessbloemist Impact / Oudeweg 20 II Haarlem 

Geacht college, 

Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 

Tussen de gemeente en cliënt, de heer Houweling van v.o.f. Businessbloemist Impact, is een 
huurovereenkomst van kracht ten aanzien van het pand gelegen aan de Oudeweg 20 te Haarlem. De 
huurovereenkomst is in 2002 ingegaan en duurt thans voor onbepaalde tijd voort. 

Een deel van het pand waarin het gehuurde zich bevindt, verhuurde de gemeente aan een andere 
onderneming. Toen deze onderneming failliet ging, heeft de gemeente het pand ontruimd. Daarbij 
heeft de gemeente echter ook alle eigendommen van cliënt verwijderd en - naar ik heb begrepen -
weggegooid. Dit staat lijnrecht tegenover haar verplichting het rustig huurgenot aan cliënt te bieden. 
De verwijdering van alle eigendommen van cliënt is bovendien tevens als onrechtmatig aan te 
merken. 

Het voorgaande vond plaats op 22 februari 2013. Sindsdien ziet cliënt zich geconfronteerd met de 
situatie dat al zijn bedrijfsgoederen, die zich in het gehuurde bevonden, zijn verdwenen. De goederen 
vertegenwoordigen een aanzienlijke bedrijfswaarde; het betreft niet alleen inventaris, maar ook 
voorraad. Cliënt kan diverse opdrachten niet (correct) uitvoeren, wegens het ontbreken van zijn 
bedrijfsmiddelen. De bedrijfsvoering van cliënt wordt door het ontbreken van deze goederen dan 
ook ernstig gehinderd. 

Cliënt heeft het voorgaande, direct nadat hij ontdekte dat het gehuurde was leeggeruimd, bij de 
gemeente gemeld. Begin maart 2013 heeft cliënt deze melding ook per brief aan de gemeente 
toegezonden. In deze brief is de gemeente door cliënt aansprakelijk gesteld voor vergoeding van de 
verwijderde zaken en de daaruit voortvloeiende schade. Pas op 15 april 2013 heeft cliënt daarvan 
een ontvangstbevestiging ontvangen. In deze ontvangstbevestiging is aangegeven dat cliënt binnen 
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een redelijke termijn een reactie zal ontvangen. Cliënt heeft hierop schriftelijk gereageerd door uit 
een te zetten welke gevolgen de onrechtmatige verwijdering van zijn eigendommen hebben gehad 
en dat hij zijn schade voorlopig begroot op € 80.000,--. Aan de gemeente is bericht dat een redelijke 
reactietermijn in dit geval tien dagen is. 

Een inhoudelijke reactie binnen deze termijn is echter uitgebleven. Op 22 april 2013 heeft de afdeling 
Middelen & Services cliënte per e-mail gemeld dat de aansprakelijkheidstelling door cliënt thans bij 
haar in behandeling is. Gevraagd is om de gegevens van cliënt. Deze vraag is overigens wonderlijk: de 
gemeente beschikt over de tussen haarzelf en cliënt vigerende huurovereenkomst waarin alle 
gegevens van cliënt zijn opgenomen. Cliënt heeft de gegevens desondanks, in de hoop verdere 
vertraging te voorkomen, verstrekt. 

Tot op heden is een inhoudelijke reactie uitgebleven. Cliënt is nog altijd niet gecompenseerd voor de 
schade die hij heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen door de gemeente. De 
gemeente schiet daarbij ernstig te kort. De gevolgen voor cliënt zijn verstrekkend: zijn bedrijfsvoering 
is in gevaar en de vergoeding van zijn schade is noodzakelijk om zijn verwijderde eigendommen te 
kunnen vervangen. 

Nadat cliënt onlangs telefonisch heeft geïnformeerd naar de stand van zaken, werd hem 
medegedeeld dat hij nog ongeveer drie weken op een reactie dient te wachten omdat een 
verzekeraar bij de zaak is betrokken. Dit is onacceptabel. Cliënt heeft een (contractuele) relatie met 
de gemeente die door de gemeente is geschonden. Dat de gemeente haar schadevergoedingsplicht 
bij haar verzekeraar wenst neer te leggen, regardeert cliënt niet. Er zijn reeds drie maanden 
verstreken sinds de onrechtmatige ontruiming van het gehuurde en de gemeente heeft nog geen 
enkele compensatie geboden. 

Namens cliënt verzoek - en voor zover nodig sommeer - ik de gemeente om cliënt binnen tien dagen 
na heden inhoudelijk te berichten over de hoogte van de schadevergoeding die aan cliënt wordt 
toegekend. Binnen veertien dagen dient alle schade die cliënt heeft geleden door het onrechtmatig 
handelen zijdens de gemeente vergoed te zijn. Zoals ik eerder opmerkte heeft cliënt zijn schade 
voorlopig begroot op € 80.000,--. Des te langer vergoeding van zijn schade uitblijft, des te hoger loopt 
de schade op. 

Indien aan voorgaande sommatie geen (tijdig) gehoor wordt gegeven, ziet cliënt zich genoodzaakt 
zich tot een rechter te wenden. Het behoeft geen toelichting dat het in de rede ligt dat een rechter 
het handelen door de gemeente (zowel het verwijderen van alle eigendommen van cliënt als de wijze 
waarop zij deze kwestie vervolgens heeft afgehandeld) als verwijtbaar zal aanmerken en een 
volledige schadevergoeding zal toekennen. 

Met vriendelijke groet. 
Boekei De Nerée N.V. 



ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOEKEL DE NERÉE N.V. GENERAL CONDITIONS OF BOEKEL DE NERÉE N.V. 

1. Boekei De Nerée N.V. is een naamloze vennootschap die tot doel heeft de 
uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het 
notariaat. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Op verzoek wordt een 
lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschap
pen aandelen in Boekei De Nerée N.V. houden en die ook wel met de term 
"partners" worden aangeduid. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boekei 
De Nerée N.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle 
overige werkzaamheden. 

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 
lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boekei De Nerée N.V., ook 
indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde 
persoon wordt uitgevoerd. 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden 
vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toe
passelijke tarieven zoals die door Boekei De Nerée N.V. periodiek zullen wor
den vastgesteld. 

5. Iedere aansprakelijkheid van Boekei De Nerée N.V. is beperkt tot het be
drag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsver
zekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico 
dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BWvervalt het recht op schade
vergoeding in ieder geval één jaarna de gebeurtenis waaruit de schade direct 
of indirect voortvloeit en waarvoor Boekei De Nerée N.V. aansprakelijk is. 

7. De keuze van door Boekei De Nerée N.V. in te schakelen derden zal, waar 
mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming 
van de nodige zorgvuldigheid. Boekei De Nerée N.V. is niet aansprakelijk 
voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Boekei De 
Nerée N.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen 
namens hem te aanvaarden. 

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoe
ve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Boekei De Nerée N.V. 
voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdracht
gever jegens Boekei De Nerée N.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die 
werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op 
enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene 
voorwaarden gebonden. 

10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al 
diegenen die namens Boekei De Nerée N.V. bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken zijn. 

11. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse en Duitse taal. In geval van 
verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend. 

1. Boekei De Nerée N.V. is a limited liability company, incorporated under 
the laws of the Netherlands whose purpose is to offer professional services 
as advocaten and civil-law notaries (notarissen). Boekei De Nerée N.V. has 
its registered office in Amsterdam. A list of the persons who by means of 
their companies own shares in Boekei De Nerée N.V. - and are also called 
"partners" - will be provided on request. 

2. These general conditions apply to all services performed or to be performed 
by Boekei De Nerée N.V. 

3. Instructions to Boekei De Nerée N.V. or to any of the partners and/or 
employees constitute instructions accepted and carried out exclusively by 
Boekei De Nerée N.V. The applicabilityofArticle 7:404 Dutch Civil Code, which 
addresses the last mentioned case, and Article 7:407 paragraph 2 Dutch Civil 
Code, which creates joint and several liability in the event that an instruc-
tion is given to two or more persons, is excluded. This shall also apply if the 
instructions were explicitly or implicitly intended for a particular person. 

4. Unless otherwise agreed in writing, the fee will be calculated on the basis 
of the hours worked multiplied by the applicable rates as periodically fixed by 
Boekei De Nerée N.V. 

5. Any liability of Boekei De Nerée N.V. in any matter is limited to the amount, 
which is paid out under Boekei De Nerée N.V.'s professional liability insurance 
in the matter concerned, including the deductible, which Boekei De Nerée 
N.V. carries pursuant to the insurance policy. 

6. Without prejudice to the provisions in Article 6:89 of the Dutch Civil Code, 
the entitlement to compensation fordamages expiresoneyearafterthe event 
from which the damages directly or indirectly arise and for which Boekei De 
Nerée N.V. is liable. 

7. The choice of Boekei De Nerée N.V. of third parties to be instructed shall 
be made with due care and, if possible, after consultation with the dient. 
Boekei De Nerée N.V. shall not be liable for any default or failmgs of such third 
parties. The dient authorizes Boekei De Nerée N.V. to accept any limitation of 
liability stipulated by third parties. 

8. Boekei De Nerée N.V.'s services shall be exclusively for the benefit of the 
client. The contents of our services may not be used or relied on for any other 
purpose or by any person other than the client. 

9. If the client discloses the contents of the services performed by Boekei 
De Nerée N.V. to any third party on its behalf, the client is obliged to inform 
such third party that the general conditions are applicable to these services. 
In the event that a third party wishes to make use in any way whatsoever of 
the services performed, such third party shall also be bound by these general 
conditions. 

10. These general conditions have also been agreed for the benefit of all 
persons involved in performing the services on behalf of Boekei De Nerée N.V. 

11. These genera! conditions have been translated into English and 
German. In the event of any difference between these texts, the Dutch text shall 
prevail. 

12. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boekei De Nerée N.V. is 
onderworpen aan Nederlands recht. 

13. Op door Boekei De Nerée N.V. verleende notariële diensten is van toepas
sing de klachten-en geschillenregeling voor het notariaat. 
Alle overige geschillen, inclusief geschillen die het in de klachten-en geschil
lenregeling voor het notariaat genoemde maximum bedrag overschrijden, 
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Recht
bank Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op www.boekel.com. 

12. The relationship between the client and Boekei De Nerée N.V. is subject 
to Dutch law. 

13. All notarial services provided by Boekei De Nerée N.V. are subject to the 
comptaints and disputes procedure for civil law notaries. All other disputes, 
including those exceeding the maximum amount stated in the complaints 
and disputes procedure for civil law notaries, will be settled exclusively by 
the competent court in Amsterdam, the Netherlands. 

14. These general conditions have been deposited at the Court Registry of the 
District Court of Amsterdam and are available at www.boekel.com. 

April 2013 April 2013 


