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Algemene voorwaarden zaalhuur 
 for English: see pages 6-9 
 
 
Het gehuurde 
Artikel 1 
1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de 
huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 
2. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in 
huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de 
aangeboden ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder 
gehouden is tot enige schadevergoeding. 
3. De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering 
van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten. 
4. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan 
door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, 
respectievelijk reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven 
doel. 
 
Huurprijs en bijkomende kosten 
Artikel 2 
1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de 
verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan 
ook van het gehuurde geen gebruik maakt. 
2. Alle door de verhuurder te maken kosten voor extra voorzieningen buiten onze 
standaardpakketten om, zoals aanvullende geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur en 
onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en 
ordehandhaving komen voor rekening van de huurder. De kosten van de hier bedoelde 
extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, 
doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de 
verhuurder achteraf. 
3. Bij het vaststellen van de geldende zaalhuurprijzen, personele uurprijzen en 
horecaprijzen voor de huurder, is het jaar waarin de huurder de zaal huurt uitgangspunt. 
De verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de overeenkomst 
tot stand is gekomen, alsnog bij de huurder in rekening te brengen. De prijsstijgingen 
zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de 
betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de huurder doorberekend worden. De 
huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met 
bovengenoemde uitgangspunten door de verhuurder geaccordeerde. 
 
Reservering 
Artikel 3 
1. Een optie voor één of enkele aan Studentencentrum Plexus toebehorende ruimten is 
vrijblijvend. De optieperiode wordt in overleg bepaald. Indien zich binnen de optieperiode 
een andere gegadigde voor dezelfde periode bij Studentencentrum Plexus meldt, neemt de 
verhuurder direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur 
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de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een Huurovereenkomst, bij gebreke 
waarvan de optie automatisch vervalt. 
2. Een zaalhuur overeenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of 
digitaal akkoord is ontvangen op de offerte. 
3. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de Zaalhuur overeenkomst 
omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de Zaalhuur overeenkomst 
genoemde aanvangstijd en eindtijd. Bij activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting 
en/of aankleding of testen van apparatuur, bieden wij in overleg de mogelijkheid/tijd om 
dit uit te voeren. Studentencentrum Plexus heeft het recht de overeengekomen tijden 
strikt na te leven. 
 
Annulering 
Artikel 4 
1. Bij annulering vanaf twee weken voorafgaand aan de reserveringsdatum wordt 50% van 
de offerte in rekening gebracht. 
2. Bij annulering vanaf tien dagen voor de reserveringsdatum wordt 75% van de offerte in 
rekening gebracht. 
3. Bij annulering tot vijf dagen voor de reserveringsdatum wordt 90% van de offerte in 
rekening gebracht. 
 
Betaling 
Artikel 5 
1. De huurder is verplicht de huurprijs binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te 
voldoen. 
2. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten 
zal de verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen. 
 
Inrichting en ontruiming 
Artikel 6 
1. De inrichting en de ontruiming van het gehuurde moet geschieden in overleg met de 
verhuurder. Uiterlijk twee weken vóór de huuringang dient de huurder de verhuurder in 
kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van het gehuurde. De 
verhuurder heeft het recht de huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking 
tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gehuurde en gebruik daarvan. 
2. In opdracht van de huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen te allen 
tijde door en vanwege de huurder aangesteld persoon worden begeleid. 
3. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen 
aan het gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, 
kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd. 
4. Te verrichten werkzaamheden voor schoonmaken en voor tijdelijke aansluitingen van 
elektriciteit, telefoon en tijdelijke aansluiting op het interne digitale infrastructuur mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door personen/bedrijven die door verhuurder worden 
aangewezen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder. De 
verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door, dan wel in verband 
met, deze tijdelijke aansluitingen ontstaat, terwijl de huurder de verhuurder vrijwaart van 
aanspraken van derden. 
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5. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de 
toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is 
de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en 
is de huurder aansprakelijk voor de schade. 
 
Bepalingen van orde 
Artikel 7 
1. De huurder is jegens de verhuurder verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de 
gemeente Leiden, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het gebruik van het 
gehuurde geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te 
nemen. 
2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het gehuurde en de inhoud van 
reclame-uitingen ten behoeve van een in het gehuurde te organiseren evenement, is in 
principe niet toegestaan, uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van 
verhuurder. 
3. De verhuurder heeft de algemene zorg voor beveiliging van de toegangen tot het 
gebouw. Tijdig voor de huuringang treden partijen in overleg over de vraag, of extra 
beveiliging gezien het door de huurder voorgenomen gebruik van het gehuurde 
noodzakelijk is. Indien deze noodzaak blijkt, zal de extra beveiliging geschieden door 
personen, die door de verhuurder worden aangewezen. De daaraan verbonden kosten 
komen voor de rekening van de huurder. 
4. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van 
personeel van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in deze 
technische installaties. 
5. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere 
gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden. 
6. In het gehuurde alsmede in de gemeenschappelijke ruimten mogen geen door de 
huurder en diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gehuurde 
bevinden, meegenomen eet- of drinkwaren worden gebruikt, anders dan na uitdrukkelijke 
goedkeuring van de verhuurder. De verzorging van lunches, diners, e.d. mag uitsluitend 
geschieden door horeca van de verhuurder of cateringorganisaties die door de verhuurder 
zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
7. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele 
apparatuur en geluidsapparatuur in het gehuurde, is de huurder niet toegestaan, tenzij 
uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen. 
8. De huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen 
overlast wordt aangedaan. De huurder is gehouden aanwijzingen van de verhuurder ter 
zake op te volgen. 
9. De huurder garandeert dat bij het houden van een evenement de deelnemers op de 
hoogte zijn van deze algemene voorwaarden. 
 
Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden 
Artikel 8 
1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen die zich van 
zijnentwege in het gebouw waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen 
bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of 
eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van 
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enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van de 
verhuurder. 
2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op 
eigen risico van de huurder in het gebouw. De verhuurder is niet aansprakelijk voor 
diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw. 
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van 
schade in gevallen, waarin de huurder zelf jegens de verhuurder geen aanspraken op 
schadevergoeding heeft. 
4. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de huurder zijn 
aangesteld, zoals technici, stand bouwers, organisatiebureaus e.d., worden uitgevoerd voor 
rekening en onder verantwoordelijkheid van de huurder, met inachtneming van het 
gestelde onder artikel 6, lid 3. 
5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de huurder binnen 3 (werk) 
dagen, doch uiterlijk binnen één week na de verhuring schriftelijk te worden gemeld aan 
de verhuurder. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 
de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren. 
 
Vergunningen en rechten van derden 
Artikel 9 
1. De huurder zal alle toestemmingen verwerven die voor zijn wijze van gebruik van 
Studentencentrum Plexus worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig 
ander bevoegde instantie en/of derde. De huurder verklaart dat door het aangaan van de 
huurovereenkomst en door diens wijze van gebruik van het gehuurde geen inbreuk op de 
rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen 
verbonden kosten, auteursrechten en BUMA-rechten daaronder begrepen, komen voor 
rekening van de huurder. 
2. Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor 
ontbinding van de huurovereenkomst of voor enige actie jegens de verhuurder, terwijl de 
huurder alsdan de verhuurder vrijwaart van aanspraken van derden, die hieruit tegenover 
de verhuurder mochten voortvloeien. 
 
Aanvullende bepalingen 
Artikel 10 
1. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde 
noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan. 
2. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun 
taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het 
gehuurde verlenen. 
3. De huurder dient de verhuurder tenminste 14 dagen voor de huuringang in kennis te 
stellen van verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, 
hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau en personen met een verhoogd 
risicoprofiel waarna partijen in overleg zullen treden over de vereiste veiligheids- en of 
protocollaire maatregelen. 
4. In geval van aan de huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien de huurder in de 
nakoming van één van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen 
tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft 
de verhuurder het recht de huurovereenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, 
zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de huurder vereist is en dient de 
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huurder op de eerste aanwijzing van de verhuurder terstond te voldoen aan diens in 
artikel 6, lid 5, neergelegde opleveringsverplichting, onverminderd het recht van de 
verhuurder op vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging. 
5. Fotograferen en filmen binnen het gebouw is zonder toestemming van verhuurder niet 
toegestaan. 
6. Mocht de verhuurder na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat de bijeenkomst 
van racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is of een proseliterend 
karakter heeft dan heeft de verhuurder te allen tijde het recht de bijeenkomst éénzijdig te 
annuleren.  
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Artikel 11 
1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is 
Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 
Leiden. 
 
 
Studentencentrum Plexus 
Kaiserstraat 25 
2311 GN Leiden  
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Room hire general terms & conditions 
 
 
The hired space 
Article 1 
1. The hired space is exclusively that which is specified by the lessor in the room hire 
agreement.  
2. If necessary, the lessor is entitled to offer alternative space in lieu of the hired space 
without incurring liability for compensation; the lessee is obliged to accept said alternative 
space if it is equivalent to the hired space.  
3. The lessee is not permitted to enter other areas of the building, with the exception of 
common areas that are accessible to all building users.  
4. The lessee is not permitted to use the hired space for purposes other than those 
specified by the lessee, nor to rename said activities, nor to advertise said activities in a 
way that deviates from the goal originally specified by the lessee.  
 
Room hire rates and additional costs 
Article 2 
1. If no use is made of the hired space, the lessee remains liable for payment of the agreed 
room-hire fee, as well as any additional costs incurred by the lessor as a result of the 
room-hire agreement, irrespective of the reason for the non-use.   
2. The lessee is liable for the costs of any additional facilities that are not included in the 
standard room-hire package, for example additional sound or audio-visual equipment or 
unforeseen personnel costs resulting from additional cleaning or security services. When 
possible, the lessor will notify the lessee of said charges in advance, however the lessee 
agrees to pay any bona-fide additional costs that are communicated by the lessor after use 
of the hired space.  
3. The room-hire fee, hourly personnel rates and catering prices are calculated on the basis 
of the year in which the room hire will take place. Should prices rise between the contract 
date and the date of the room hire, the lessor is entitled to charge the additional amount to 
the lessee. Price rises will be charged to the lessee as of 1 January in the year following the 
calendar year in which the agreement in question was made. The lessee may not invoke 
any price agreements or price lists other than those agreed to by the lessor, taking into 
account the above-mentioned considerations.  
 
Reservations 
Article 3 
1. An option (provisional reservation) for one or more space at Plexus Student Centre is 
non-binding. The duration of the option period is to be determined jointly by the lessor 
and prospective lessee. If, during the option period, another party wishes to hire the space 
in question for the same period, the lessor will contact the opter directly. The opter will be 
given 48 hours to convert the option into a room hire agreement, otherwise the option 
(provisional reservation) will become invalid.  
2. A room hire agreement comes into effect the moment that written and/or digital 
consent to the agreement is received.    
3. The hired space is exclusively that which is specified by the lessor in the room hire 
agreement. The lessee must adhere to the start and end times as specified in the room-hire 
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agreement. Additional time to set up the room, equipment and activities, or to test 
equipment, can be granted upon consultation with the lessor. Plexus Student Centre 
retains the right to strictly enforce agreed start and end times.  
 
Cancellations 
Article 4 
1. For cancellations two weeks or less before the room hire commencement  date, 50% of 
the agreed price will be charged.  
2. For cancellations ten days or less before the room hire commencement  date, 75% of the 
agreed price will be charged. 
3. For cancellations five days or less before the room hire commencement  date, 90% of 
the agreed price will be charged. 
 
Payment 
Article 5 
1. The lessee must pay the agreed room-hire fee within 30 days of receiving the invoice.  
2. In the case of non or late payment of the room-hire fee or additional costs, the lessee 
will become liable for payment of statutory interest. 
 
Setting up and vacating the hired space 
Article 6 
1. The setting up of and vacating of the hired space must be undertaken in consultation 
with the lessor. The lessee must inform the lessor of the required set up and layout of the 
hired space at least two weeks before the room-hire date. The lessor has the right to 
impose binding specifications on the lessee concerning any work carried out in, or upon, 
the hired space and the use of the hired space.     
2. Any work carried out by third parties on behalf of the lessee must be supervised at all 
times by, or on behalf of, the person appointment by the lessee.  
3. The hired space may not be changed in any way without express permission from the 
lessor; it is forbidden to use tape, hooks, drills, nails and the like on the floors, walls or 
columns of the hired space.  
4. Any work involving cleaning or temporary telephone, electricity or digital infrastructure 
connections must be undertaken by persons or companies appointed by the lessor. The 
lessor cannot be held responsible for any damages incurred through temporary 
connections of this nature, and the lessee indemnifies the lessor against any third-party 
claims.  
5. At the end of the room-hire period, the lessor must leave the hired space in the same 
condition as when it was made available to them. If this is not the case, the lessor has the 
right to take any necessary measures at the expense of the lessee. The lessee is liable for 
any damage.  
 
Provisions 
Article 7 
1. The lessee is obliged to adhere to all directions and instructions concerning the use of 
the hired space as issued by the municipality of Leiden, the fire services and/or other 
authorities and is responsible for any resulting indirect costs.  
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2.  The placing of advertisements in and around the hired space, as well as advertisement 
via activities taking place in the hired space, is not permitted without the written 
permission of the lessor.  
3. The lessor is responsible for general security at the entrances to the building. The lessor 
and lessee must discuss whether additional security is required for the room-hire period 
well in advance of said period. If additional security is required, this must be undertaken 
by personnel appointed by the lessor. The cost of additional security is the responsibility of 
the lessee.  
4.  The operation of technical equipment must be undertaken by, or under the supervision 
of, personnel appointed by the lessor. The lessor cannot be held responsible for the 
malfunction of technical equipment.  
5. Inflammable and explosive materials and other dangerous goods are not permitted in 
the hired space.  
6. It is not permitted for the lessee, or any persons present in the hired space, to bring 
and/or consume own food or beverages, without express permission from the lessor. 
Lunches, dinners and beverages etc. may only be provided by caterers appointed by the 
lessor, unless otherwise agreed between lessor and lessee.  
7. The provision and use of own facilities and equipment, such as audio-visual or sounds 
equipment, in the hired space is not permitted, unless otherwise agreed between lessor 
and lessee.   
8. The lessee must not inconvenience fellow building users in any way. The lessee must 
follow the instructions of the lessor at all times.  
9. The lessee must ensure that all activity participants are made aware of these conditions.  
 
Liability and indemnification against third-party claims 
Article 8 
1. The lessor cannot be held responsible by the lessee, or any personnel or persons who 
find themselves in Plexus Student Centre, for the consequences of any visible or non-
visible defects/features at Plexus Student Centre, or for failure on the part of the lessor to 
meet any contractual obligations (on time), except in cases of serious negligence on the 
part of the lessor.  
2. Any property left in the building during the period of the room hire is the responsibility 
of the property owner and it left at own risk. The lessor cannot be held responsible for the 
theft or loss of any property or money left in the building.  
3. The lessee indemnifies the lessor against any third-party claims arising from damages, 
in cases in which the lessee is not entitled to claim damages from the lessor.  
4. All work undertaken by third parties who are appointed by the lessor, such as 
technicians, stage builders or organisational agencies, is carried out at the cost of and 
under the responsibility of the lessee, in compliance with article 6, point 3.  
5. Complaints concerning any undertaken work must be submitted by the lessee to the 
lessor within 3 (work) days, and at least within one week, of the room-hire period. The 
complaint must include a detailed description of the issue, thus allowing the lessor to 
respond adequately.  
  
Permits and third-party rights  
Article 9 
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1. The lessee must obtain the necessary permission for the activities that will take place in 
the hired space from local, governmental or other authorities/third parties. The lessee 
declares that upon entering into the room hire agreement and agreeing to the terms and 
conditions, the rights of third parties will not be infringed upon. Any costs incurred in 
obtaining the necessary permission, for example royalties and copyright fees, are the 
responsibility of the lessee.  
2. If the requirements stated in article 9 point 1 are not met, this will not be considered as 
grounds for the lessee to dissolve the room hire contract or to take any action against the 
lessor; furthermore the lessee indemnifies the lessor of any third party-responsibility that 
may arise from situations of this nature.  
 
Additional stipulations  
Article 10 
1. It is forbidden for the lessee to sublet the hired space to a third party, either wholly or 
partially, without express permission from the lessor.  
2. The lessee will grant the personnel of the lessor full access to the hired space, in order 
that they can carry out their duties and ensure that all contractual obligations are being 
met.  
3. The lessee is obliged to inform the lessor of any expected special guests, such as 
members of the royal family, ministerial dignitaries or ‘high risk’ individual, for whom 
additional security or protocols may need to be discussed with various parties.  
4. The lessor has the right to consider the room hire contract as being null and void, 
without written notification to the lessee, in cases of disturbances, failure to meet 
contractual obligations, suspension of payment or bankruptcy on the part of the lessee. In 
such cases, the lessee must vacate the hired space immediately upon the request of the 
lessor and in the manner stipulated in article 6 point 5. In such cases, the lessor’s 
entitlement to compensation from the lessee for any damage to the hired space remains in 
place.  
5. It is not permitted to photograph or film within the building, without express 
permission from the lessor.  
6. If the lessor becomes aware, after the room hire contract has been agreed, that the 
proposed activity in the hired space is of a racist, fascist or proselytising nature, or 
constitutes an infringement of human rights, the lessor retains the right to unilaterally 
cancel the contract. 
 
Applicable law and competent court 
Article 11 
1. Dutch law is applicable to all aspects relating to room hire and use of rooms at Plexus 
Student Centre.  
2. Any disputes will be submitted to the competent court in Leiden.  
 
 
Plexus Student Centre 
Kaiserstraat 25 
2311GN Leiden 


