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Regeling Ruimtegebruik HvA 
 

Inleiding 
 
Deze Regeling Ruimtegebruik HvA brengt alle staande beleidstukken en regelingen samen met 
als doel taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  rondom het ruimtegebruik op 
eenduidige wijze weer te geven . Als blauwdruk fungeert de Regeling Ruimtegebruik UvA, die in 
november 2012 is vastgesteld. Er zijn echter specifieke organisatorische verschillen tussen de 
UvA en de HvA en ook belangrijke onderwijsontwikkelingen bij beide instellingen zijn niet gelijk. 
De Regeling Ruimtegebruik HvA biedt maatwerk en verschilt daarom op specifieke onderdelen 
van de UvA-regeling. 
 
Relatie met staand beleid 
Het Instellingsplan 2011-2014 geeft een visie op de HvA waarin de focus ligt op 
kwaliteitsverbetering van voorzieningen en meer efficiëntie. Daarnaast wordt de weg naar een 
doelgerichte campusinfrastructuur ingeslagen met een meer vraaggerichte benadering van de 
ruimte en betere faciliteiten voor interactie en ontmoeting. 
 
In het Huisvestingsplan 2011-20211 staat als doelstelling een huur-verhuurmodel genoemd. 
Van deze doelstelling is deze Regeling Ruimtegebruik het resultaat. Voortbouwend op het 
instellingsplan neemt in deze regeling de verbetering van de dienstverlening rond huisvesting 
een centrale plaats in, met als doelstellingen een grotere vraaggerichtheid en verbetering van 
de efficiëntie en effectiviteit van het ruimtegebruik. 
 
Het beter inspelen op groei en krimp van opleidingen en domeinen is een belangrijk 
uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Amstelcampus, dat moet worden gerealiseerd met een 
bepaalde mate van flexibiliteit en uitwisselbaarheid in het ruimtegebruik2. De Regeling 
Ruimtegebruik is een aanvulling op dit uitgangspunt. Ook de implementatie van een nieuw 
Facilitair Management Informatie Systeem draagt bij aan doelstellingen uit het 
Huisvestingsplan. De Regeling Ruimtegebruik ondersteunt deelprocessen van dit systeem. 
 
Andere beleidsdocumenten waarop de Regeling Ruimtegebruik een aanvulling vormt:3 

1. Bestuursconvenant Dienst Facility Services 2011 – 2014, versie 3.0 (Facility Services, 6-
10-2011) 

2. Overzicht Elementen Dienstennota 2013 (Facility Services, 7-9-2012) 
3. Beleid Ruimteverhuur aan Externen, concept versie 1.0 (IT&V, 5-3-2009) 
4. Eindrapport Realisatiefase Management Rapportages: Deelproject FMIS 2011 – 2012 

(Kwant, 2012) 
5. Ruimtebeheer HvA (Werkgroep Ruimtebeheer, versie 1.1, 2010) 
6. Calamiteitenwijzer (Concept 2013) 
7. Samen goed onderwijs en onderzoek organiseren - bedrijfsvoering 2.0 
8. Op dit moment in onderzoek : Integraal Veiligheid Beleid (Lotte Zevenboom) 
9. Huisvestingsplan 2013 concept  
10. Visie op de Amstelcampus (vastgesteld in de collegevergadering van 24-6-2013) 

 
Inhoud 
De Regeling Ruimtegebruik kent twee onderdelen: (1) de hoofdstukken en bijbehorende artikelen 
en (2) een toelichting op alle artikelen. Verder is een aantal relevante bijlagen bijgevoegd. 

1 Het “Huisvestingsplan 2011-2021: Strategisch kader HvA” is op 19 mei 2011 vastgesteld door het CvB. 
2 In “Amstelcampus, visie en uitgangspunten” zijn deze en andere uitgangspunten met betrekking tot de Amstelcampus 
nader uiteengezet. Het stuk is op 12 februari 2013 vastgesteld door het CvB. 
3 In Bijlage 2 is een overzicht van 20 relevante documenten t.b.v. de Regeling Ruimtegebruik HvA uiteengezet. 
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Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
  
Reikwijdte 

 
Deze regeling is van toepassing op het gebruik van ruimten in panden die eigendom zijn van de 
HvA en panden die van derden worden gehuurd door de HvA. Een overzicht van deze panden 
is bijgevoegd in bijlage 1, Locatielijst4. In het kader van deze regeling is de meest actuele 
demarcatie van toepassing, waarvan de uitgangspunten te vinden zijn in de Demarcatienotitie 
in bijlage 4.  
 
Hoofdstuk II. Huisvestingsbeleid 
 
Paragraaf 2.1 Doelen van de Regeling Ruimtegebruik 

 
Met deze regeling worden de volgende doelen nagestreefd: 
1. Efficiënt, effectief en betaalbaar ruimtegebruik op basis van behoefte5;  
2. Flexibiliseren van ruimten om toekomstige ontwikkelingen beter te accommoderen6; 
3. Verduidelijken van het proces van ruimtetoedeling en afrekening van ruimtegebruik; 
4. Optimaliseren van de verhouding tussen kosten en kwaliteit door maatwerk7;  
5. Vergroten van het kostenbewustzijn en waardebesef bij ruimtegebruikers door decentralisatie 

van mogelijkheden om doelmatigheid, efficiëntie, flexibiliteit en reductie te realiseren; 
6. Op heldere wijze vastleggen van taken, bevoegdheden, demarcaties en 

verantwoordelijkheden van Eigenaar, Gebruiker en Beheerder. 
 
Hoofdstuk III. De organisatie van afdeling Huisvesting  
 
Paragraaf 3.1 Bevoegdheid en verplichtingen van partijen 

 
1. Het College van Bestuur heeft de eigenaarstaken belegd bij de afdeling 

Vastgoedmanagement (onderdeel van Facility Services); 
2. De operationele- en beheertaken  belegd bij Facility Services; 
3. De projectontwikkeling is belegd bij  Bureau Nieuwbouw (nieuwbouw en renovatie). 
4. FacilityServicesisverantwoordelijkvoordehuisvestingvandehogeschoolende kwalitatieve8 en 

kwantitatieve instandhouding van de vastgoedvoorraad.  
5. Domeinen, staven en diensten zijn de Gebruikers van de ruimten die door de Eigenaar (HvA) 

beschikbaar worden gesteld in de panden van de HvA.  
 
Paragraaf 3.2. Bevoegdheden en verplichtingen van het huisvestingsmanagement 

 
Afdeling Vastgoedmanagement stuurt namens de Eigenaar op het optimaliseren van de totale 
vastgoedportefeuille en is met betrekking tot de Regeling Ruimtegebruik HvA onder meer 
verantwoordelijk voor: 
1. Het opstellen van uitgangspunten en adviezen voor huisvesting (normering ruimtebehoefte, 

kwaliteitsniveaus) en het jaarlijks actualiseren van het Huisvestingsplan en brengt deze ter 
besluit  bij het CvB; 

2. Het ter beschikking stellen van ruimte aan Gebruikers; 
3. de (ver)huur van ruimten/panden; 
4. Tijdelijk beheer als gevolg van economische of bouwkundige leegstand. 

Vastgoedmanagement heeft een coördinerende rol bij het aanbieden aan Interne 
Gebruikers en het in gebruik geven aan Externe Gebruikers zodanig dat leegstand zoveel 
mogelijk wordt beperkt; 

4 Incidentele huur van ruimten of panden door de HvA, bijvoorbeeld voor een specifieke onderwijsbehoefte of eenmalige 
gelegenheid, is hierin niet meegenomen en valt buiten de reikwijdte van deze regeling.  
5 Dit zijn in het Huisvestingsplan 2011 – 2021 benoemde strategische middelen die de HvA inzet om strategische doelen te 
bereiken.  
6 Dit is tevens een belangrijke doelstelling voor de Amstelcampus. 
7 Bureau Nieuwbouw speelt in dezen een centrale rol bij de voorbereiding en uitvoering van (ver)bouwprojecten. 
8 In Bijlage 5 is gespecificeerd wat onder kantoor-, onderwijs- en overige ruimten wordt verstaan. 
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5. Het eigenaaronderhoud en leegstandsbeheer is belegd bij Facility Services evenals het  
stellen van economische kaders voor het meerjaren onderhoudsplan; 

6. Overleg met en het beleggen  aan Facility Services met betrekking tot (kleinschalige) 
gebouwgebonden functionele aanpassingen. 

 
Paragraaf 3.3 Bevoegdheden en verplichtingen van Facility Services  
 
Het College van Bestuur heeft de beheertaak voor de panden belegd  bij Facility Services. Facility 
Services is verantwoordelijk voor: 
1. De instandhouding van de portefeuille, het zogenaamde Eigenaarsonderhoud;  
2. Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor elk pand, waarin zowel      

Eigenaarsonderhoud als Gebruikersonderhoud is opgenomen. 
3. De uitvoering van onderhoud dat volgens de demarcatie tot de verantwoordelijkheid van de 

Gebruiker behoort; 
4. Het voeren van een actuele registraties inzake het ruimtebeheer en -onderhoud;  
5. De aanwezigheid van de wettelijk vereiste gebouwgebonden vergunningen, de naleving 

van gebouw gebonden veiligheidseisen en tijdige signalering richting Eigenaar van 
aanpassingen die nodig zijn om aan de vergunningeisen te blijven voldoen. 

6. Het aanbieden en uitvoeren van allerlei andere dienstverlening aan de organisatie als 
onderdeel van Facility Services; in de Product Diensten Catalogus staan de te leveren 
diensten beschreven en deze worden met de Gebruiker overeengekomen in een Service 
level agreement (SLA), indien nodig aangevuld met nadere afspraken; 

 
Paragraaf 3.4 Bevoegdheden en verplichtingen van de Gebruiker 

 
De Gebruiker is verantwoordelijk voor (zie ook bijlage 7): 
1. Activiteiten die in het pand plaatsvinden en personen die in het pand aanwezig zijn. Waar 

meerdere Gebruikers in een pand zijn, treedt de Hoofdgebruiker, daar waar afstemming 
noodzakelijk is, coördinerend ten aanzien van thema’s huur en verhuur en (onderling) 
gebruik, meer jaren groot onderhoud plan (MJOP), functionele aanpassingen; 
(brand)veiligheid; calamiteiten en vergunningen; de hoofdgebruiker wordt hierbij 
ondersteund door de Eigenaar (vastgoedmanagement). De Gebruikers zijn verplicht 
hierover met de Hoofdgebruiker schriftelijke afspraken vast te leggen;  

2. Het verzorgen van het pand als een goed Gebruiker. Daartoe behoren het laten uitvoeren 
van Gebruikersonderhoud (zie ook bijlage 7) conform de geldende demarcatie van 
Eigenaars- en Gebruikersonderhoud en het herstellen van wat door eigen nalatigheid, 
ondeskundigheid of onjuist gebruik defect raakt; 

3. Het maken en bij houden van afspraken met Facility Services over de dienstverlening en het 
schriftelijk vastleggen van de afspraken;  

4. Het betalen van de gebruiksvergoeding aan de Eigenaar,alsmede het voldoen van  een 
beheervergoeding aan Facility Services gebruikskosten  aan het Energiebedrijf voor 
geleverde diensten; 

5. Verbouwingen en/of aanpassingen die Gebruiker voor eigen rekening wenst uit te voeren en 
die te allen tijde worden belegd bij  Facility Services, na verkrijging van de eventueel op 
grond van paragraaf 3.5 vereiste toestemming van de Eigenaar. 

 
Paragraaf 3.5 Niet toegestaan 
 
Het is de Gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van de Eigenaar: 
1. Ruimte te verhuren aan andere (rechts)personen; 
2. Ruimte in gebruik te geven aan andere (rechts)personen, behoudens indien sprake is van 

incidenteel gebruik en gebruik van korte duur (van een dagdeel tot maximaal 12 maanden), 
in welk geval een gebruiksovereenkomst naar het als bijlage 8 bijgevoegde model dient te 
worden gesloten; 

3. Verbouwingen en/of aanpassingen voor eigen rekening uit te laten voeren, die volgens de 
demarcatie de verantwoordelijkheid zijn van de Eigenaar; 
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4. In eigen beheer destructieve handelingen aan het pand te verrichten9; 
5. Functies/bestemmingen van ruimten te wijzigen; 
6. vastgesteld ruimtegebruik te (laten) wijzigen middels het aantrekken, afstoten en (ver)huren 

van ruimten. 
 
Hoofdstuk IV. Voorwaarden 

 
Paragraaf 4.1. Onderhoud, beheer en functionele aanpassingen 
 
1. De planning van het Eigenaars- en Gebruikersonderhoud ligt vast in het door Facility 

Services opgestelde Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). 
2. Het jaarlijkse onderhoudsplan per pand leidt tot een Meerjaren onderhoudsplan voor de 

gehele instelling. Facility Services vraagt jaarlijks tijdens de actualisatie van het 
onderhoudsplan om input van Gebruiker, doorgaans is dit de manager bedrijfsvoering 10. 

3. Facility Services kent samen met Vastgoedmanagement prioriteiten aan deze input toe aan 
de hand van de volgende criteria binnen de beschikbare budgettaire mogelijkheden: 
noodzakelijke/gewenste functionele aanpassingen als gevolg van: 
• (gewijzigde) wet- en regelgeving, eisen of maatregelen van openbare nutsbedrijven11; 
• contractuele verplichtingen; 
• flankerende projecten in het Huisvestingsplan; 
• wensen en verzoeken van Gebruikers. 
De uitvoering vindt doorgaans plaats in een programma, meestal het zomerprogramma. 

4. Indien de Gebruiker het nodig acht  kleine gebouwgebonden functionele aanpassingen aan 
te brengen in, aan of rondom de ruimten, informeert hij de Eigenaar en dient hij hiertoe een 
verzoek in bij Facility Management.  

5. Na voorafgaande schriftelijke instemming van de Eigenaar en afspraken over de financiële 
afwikkeling van de door de Gebruiker noodzakelijk geachte functionele aanpassingen, kan 
Facility Services overgaan tot uitvoering hiervan.  

 
Paragraaf 4.2. Ingebruikname en oplevering ruimte 

 
1. De ruimte of het pand wordt bij aanvang van gebruik door Gebruiker aanvaard in de staat 

waarin het zich dan bevindt.  
2. Bij de ingebruikname van de ruimte zullen Gebruiker en Huisvesting een proces-verbaal 

opmaken (bijlage 6) en ondertekenen, waarin de staat van de ruimte is vastgelegd.  
3. Bij de beëindiging van het gebruik door de Gebruiker zullen partijen een proces-verbaal 

opmaken en ondertekenen, waarin de staat van de ruimte(n) is vastgelegd op het moment 
van oplevering. 

4. Bij beëindiging van het gebruik door de Gebruiker vóór de (jaarlijkse) peildatum wordt de 
ruimte tot aan de peildatum verrekend met de Gebruiker. Het is mogelijk ook in andere, 
bijzondere gevallen een verrekening te laten plaatsvinden (zie bijlage 6). 

5. Het is de verplichting van de Gebruiker om de uit beide processen-verbaal, genoemd in de 
vorige twee leden, blijkende verschillen voor zijn rekening ongedaan te (laten) maken, voor 
zover daarbij geen sprake is van normale slijtage of veroudering en voor zover daarbij geen 
sprake is van aanpassingen aan de ruimten waarover met de Eigenaar schriftelijk andere 
opleveringsafspraken zijn vastgesteld12. 

 
Paragraaf 4.3. Gebruiksvergoeding en indexering 
1.       De Eigenaar geeft de ruimte in gebruik:  

• aan Gebruikers tegen een interne gebruiksvergoeding per m2 fno; 
• aan Externe Gebruikers tegen een marktconforme vergoeding;  

9 De panden van de HvA doorlopen o.a. een asbestsaneringsprogramma. Facility Services hanteert een asbestprotocol bij 
elke verbouwing. Het is Gebruikers niet toegestaan in deze zelfstandig op te treden. 
10 Dit wisselt per domein en een domeinvoorzitter/manager bedrijfsvoering kan besluiten een medewerker als 
aanspreekpunt aan te stellen.  
11 Hiertoe behoren ook maatregelen op basis van RI&E en vergunning 
12 Vastgoedmanagement zal verantwoordelijkheden voor een eindoplevering altijd communiceren aan Gebruikers en altijd 
schriftelijk (per brief) aan Externe Gebruikers. 
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• aan partijen met een gegunde concessie waarbij ruimtegebruik als onderdeel van deze 
concessie is georganiseerd.13 

2. Jaarlijks wordt de interne vergoeding bijgesteld op grond van intern beleid.  
3. Het basispakket aan diensten dat door Facility Services wordt verleend wordt met de 

Gebruiker verrekend volgens een jaarlijks vooraf vastgestelde vergoeding. Naast de basis 
dienstverlening worden eventuele aanvullende diensten  apart verrekend. 

 
Paragraaf 4.4. Intern ruimtegebruik  

 
1. Het in gebruik geven van ruimte door de Eigenaar aan de Gebruiker geschiedt voor    

onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken14. 
2.  Voor Gebruikers is het aantal geregistreerde m2 fno, zoals getoond in de 

ruimterapportages en vastgesteld op de peildatum, uitgangspunt voor de berekening van de 
gebruiksvergoeding in het daaropvolgende kalenderjaar.  

3.  Verzoeken tot wijziging van het ruimtegebruik die de eenheid van de Gebruiker overstijgen, 
worden ingediend bij de Eigenaar via afdeling Vastgoedmanagement onderdeel van Facility 
Services. 

4.  Met inachtneming van de volgende voorwaarden heeft de Gebruiker het recht om ruimte af te 
stoten. De af te stoten ruimte moet: 
•   zelfstandig te gebruiken zijn, zonder door de Gebruiker opgelegde beperkingen; 
•   zelfstandig toegankelijk zijn; 
•   een oppervlakte hebben van ten minste 250 m2 fno 
Bij meerdere af te stoten ruimten dienen deze aaneengesloten te zijn opdat sneller en 
makkelijker een nieuwe invulling aan de ruimten gegeven kan worden. 

5.  Bij het afstoten van ruimte worden de nog lopende afschrijvingslasten van specifiek voor de 
Gebruiker gedane investeringen voor (functionele) aanpassingen volledig in rekening 
gebracht bij de Gebruiker, indien niet vaststaat dat de aanpassing economisch van nut is 
voor de volgende Gebruiker, zulks te bepalen door de Eigenaar. 

6.  Indien een Gebruiker tussentijds ruimte wil afstoten en een andere Gebruiker belangstelling 
heeft om deze ruimte (eventueel tijdelijk) in gebruik te nemen, dan dient FS op de hoogte 
worden gebracht  

7.  Vastgoed stelt ter beschikking: 
• aan Gebruikers, ruimten ten behoeve van medewerkers; 
• aan Gebruikers, specifieke ruimten ten behoeve van onderwijs en onderzoek; 
• aan Facility Services, representatieve ruimten en (verblijfs)ruimten ten behoeve van 

externe dienstverleners; 
• aan IT-Services, ruimten ten behoeve van computerapparatuur. 

 
 
Hoofdstuk V. Verhuur aan derden 

 
Paragraaf 5.1. Verhuur aan derden 

 
1. Voor verhuur van (ruimte) aan andere (rechts)personen, zoals gelieerden en derden, worden 

door Vastgoedmanagement standaard ROZ-huurovereenkomsten opgesteld. 
2.  Op alle huurovereenkomsten zijn in beginsel de ‘algemene bepalingen huurovereenkomst 

kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van paragraaf 7:230A BW’, gedeponeerd bij 
de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder 
nummer 72/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen' (bijlage 9), van kracht.  

3.  Alle overeenkomsten worden  vooraf voorgelegd aan respectievelijk de afdelingen Juridische 
Zaken en Planning & Control.  

4.  Voor situaties waarbij tijdelijkheid gewaarborgd is en/of de Gebruiker een ruimte aan een 
externe partij in gebruik geeft, worden de afspraken conform de gebruiksovereenkomst 
gehanteerd (zie bijlage 8).  

13 Dit is bijvoorbeeld het geval bij Campus (Eurest), Maas en Micaffe (Eurest).  
14 Ingebruikgave van tijdelijke aard komt bijvoorbeeld voor wanneer (tijdelijk) een pand wordt gehuurd om aan 
capaciteitsvraag te voldoen  
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Hoofdstuk VI. De ruimtebeheer administratie 
 
Paragraaf 6.1. Vastlegging ruimtegegevens in FMIS 
 
1. Facility Services draagt zorg voor een juiste, volledige en tijdige registratie van alle 

ruimtebeheergegevens in Planon15.  
2. De gebouwenlijst en tabel uit Planon, raadpleegbaar via de medewerker ruimtebeheer van 

de afdeling Huisvesting, zijn leidend voor de registratie in FMIS.  
3. Mutaties van gegevens die van belang zijn voor de ingebruikgave/opzegging van ruimten en 

huur/verhuur, worden geaccordeerd door afdeling Vastgoedmanagement voordat zij worden 
vastgelegd in FMIS16. Het betreft zowel mutaties in de totale eenheid als gevolg van afstoten, 
verwervenenverbouwenalsgebruiksgerelateerdeaspectenvanruimten(wijziging Gebruiker, 
wijziging bestemming/functie en wijziging m2 fno). 

4. Bij kleine mutaties is de Facilitair Manager op locatie op de hoogte en geeft wijzigingen door 
aan Vastgoedmanagement (ruimteregistratie)17. De Facilitair Manager en het afdeling 
Vastgoedmanagement stemmen mutaties en ontwikkelingen in ruimtegebruik met elkaar af.  

 
Hoofdstuk VII. Slotbepalingen 
 
Paragraaf 7.1. Afwijkingsbevoegdheid 
 
Afwijking van deze regeling is slechts na verkregen instemming van het College van Bestuur 
mogelijk. 
 
Paragraaf 7.2. Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Deze regeling treedt in werking op 01 Maart  2014 en kan worden aangehaald onder de naam 
“Regeling Ruimtegebruik HvA”. Deze regeling is geldig voor de duur van een jaar en zal  jaarlijks 
worden  herijkt.  

15 Zoals beschreven in het “Eindrapport Realisatiefase managementrapportages”, waarin de mogelijkheden voor een 
nieuw Facilitair Management Informatie Systeem zijn beschreven. Inmiddels is begonnen aan de overgang naar Planon 
Accelerator, waarin ook het ruimtebeheer zal worden bijgehouden. 
16 Dit proces zal ingaan zodra het nieuwe ruimtebeheerproces in Planon operationeel is. 
17 Bij projecten neemt de projectleider soms deze rol van de Facilitair Manager tijdelijk waar. 
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Toelichting 
 
Hoofdstuk 1 
In dit artikel wordt een aantal kernbegrippen omschreven. Hier niet omschreven begrippen 
hebben de betekenis die zij in de wet, in andere regelingen of in vastgesteld beleid van de HvA 
dan wel in het normale spraakgebruik hebben. 
 
Waar in deze regeling een van de volgende begrippen met een hoofdletter is geschreven, wordt 
daaronder verstaan:  

• Beheerder: in het kader van deze regeling is Facility Services de binnen de HvA 
aangewezen dienstverlener die optreed als beheerder; 

• Eigenaar: het College van Bestuur van de HvA, dat de eigenaarstaken heeft 
ondergebracht bij de afdeling Vastgoedmanagement  en de operationele taken bij 
Facility Services (zie bijlage 7); 

• Demarcatielijst: lijst waarop staat welke taken de Eigenaar en welke taken de 
Gebruiker op het gebied van beheer en onderhoud dient te verrichten; 

• Eigenaarsonderhoud: onderhoud dat de Eigenaar dient te verrichten volgens de 
demarcatielijst; 

• Externe Gebruiker(s): een derde partij, niet behorend tot de HvA, die (een deel 
van) het pand gebruikt op basis van een gebruiks- of huurovereenkomst; 

• Functioneel Netto Oppervlak (m2 fno): eenheid waarin bij de HvA de verrekening 
van ruimtegebruik plaatsvindt. Het functionele netto oppervlak is het verhuurbare 
vloeroppervlak (v.v.o) minus Sanitaire ruimte en Horizontale verkeersruimten 
(conform NEN 2580 en nader gespecificeerd in bijlage 3, “ Ruimtecategorieën 
HvA”) 

• Functionele Aanpassing: aanpassing aan een ruimte of gebouw in verband met 
een gewenste of feitelijke wijziging van het gebruik; 

• Gebruikersonderhoud: onderhoud waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is 
volgens de demarcatielijst (zie bijlage 7);  

• Gebruiksovereenkomst: schriftelijke vastlegging van afspraken inzake 
ruimtegebruik tussen HvA en Externe Gebruiker; 

• Hoofdgebruiker: de Gebruiker in een pand met meerdere Gebruikers is in het 
algemeen de Gebruiker met de meeste vierkante meters; 

• Huurovereenkomst: contract tussen HvA en Externe Gebruiker betreffende 
ruimtegebruik, waarmee de Externe Gebruiker verplichtingen op zich neemt 
vanuit een huurovereenkomst c.q. een gebruikersovereenkomst; 

• Gebruiker(s): eenheid/ eenheden die een organisatorisch verband heeft/hebben 
met  de HvA, meestal een domein, staf of dienst, dat een pand gebruikt; 

• Meerjaren onderhoudsplan: overzicht waarin voor elk pand een planning staat 
aangegeven van het uit te voeren Eigenaars- en Gebruikersonderhoud. Het 
meerjaren onderhoudsplan heeft een looptijd van 10 jaar en wordt jaarlijks 
geactualiseerd. De lijst met werkzaamheden in het meerjaren onderhoudsplan is 
vertaald in een kostenoverzicht dat is opgenomen in de vastgoedexploitatie van 
het betreffende pand;  

• NEN 2580: een Nederlandse norm (NEN) die de termen, definities en 
bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakten en inhouden van (delen van) 
panden; 

• Peildatum: datum waarop het ruimtegebruik per gebruiker wordt vastgesteld 
• Service level agreement: overeenkomst tussen Gebruiker en Facility Services 

met betrekking op afgenomen diensten. 
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Als bijlage 1 is een locatielijst bijgevoegd met alle HvA-panden (d.d. 01-01-2014) inclusief 
adresgegevens. Deze regeling geldt voor deze panden maar ook voor andere panden die in de 
toekomst gedurende een bepaalde periode structureel in gebruik zijn bij de HvA.  
 
Paragraaf 2.1 
 
Het huisvestingsplan is een belangrijke onderlegger als het gaat om doelen die met deze regeling 
bereikt worden. Flexibilisering is nodig om toekomstige ontwikkelingen beter te accommoderen en 
dit is bovendien in overeenstemming met het Amstelcampusbeleid: “Om deze groei en krimp op te 
kunnen vangen, is er een zekere mate van flexibiliteit en uitwisselbaarheid nodig tussen de 
ruimten die door de domeinen en opleidingen worden gebruikt” (Amstelcampus, visie en 
uitgangspunten, 2013). Inmiddels is de pilot “samen op de Amstelcampus” gestart, waarmee de 
inzichten in optimalisatie van onderwijsruimten worden vergroot. Dit initiatief past in de doelen van 
de Regeling Ruimtegebruik. 
 
De Regeling Ruimtegebruik HvA maakt de huisvestingslasten voor de Gebruikers van een 
gebouw inzichtelijk en beïnvloedbaar. Zij verheldert de verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen de Eigenaar (College van Bestuur) en de Gebruiker en zorgt ervoor dat de Gebruiker 
besluiten kan nemen over zijn ruimtegebruik en binnen de budgettering naar eigen inzicht kan 
substitueren. Door rechten en plichten van de Eigenaar en Gebruiker vast te leggen wordt de 
beheersbaarheid van het huisvestingsmanagement van de HvA beter geborgd. 
De Regeling Ruimtegebruik HvA is geen doel op zich maar een middel om de genoemde doelen 
in paragraaf 3 en aanpalend beleid te realiseren. Een lijst met relevante documenten en 
beleidsstukken is bijgevoegd in bijlage 2.  
 
Paragraaf 3.1  
 
Het College van Bestuur dient als Eigenaar van de panden een optimale afweging te maken bij 
investeringen in en exploitatiekosten van huisvesting en een duurzame afstemming te 
waarborgen tussen vraag en aanbod van ruimten en functies. Om de vier jaar wordt de visie op 
de huisvestingsontwikkeling vastgelegd c.q. getoetst in het Huisvestingsplan. Jaarlijks worden 
het ruimtebehoefte model en de financiële paragraaf geactualiseerd. 
 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de reguliere exploitatie van 
het vastgoed zijn gescheiden. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen van 
Eigenaar, Beheerder en Gebruiker. De afdeling Vastgoedmanagement  treedt namens het College 
van Bestuur op als Eigenaar, Facility Services treedt op als Beheerder/dienstverlener en de 
Gebruikers bestaan uit Domeinen, Diensten en Staven maar ook derden die bij de HvA huren. 
 
Projectontwikkeling (renovatie en nieuwbouw) is belegd bij Bureau Nieuwbouw. Bureau 
Nieuwbouw realiseert grootschalige renovaties en nieuwbouwplannen Dit valt buiten de reikwijdte 
van de Regeling Ruimtegebruik HvA. 
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Paragraaf 3.2 
 
Afdeling Vastgoedmanagement  is door het College van Bestuur gemandateerd om ruimte ter 
beschikking te stellen aan Gebruikers en op te treden als verhuurder. Afdeling 
Vastgoedmanagement voert de contractonderhandelingen inzake (ver)huur, stelt de 
(ver)huurcontractvoorwaarden op.  
 
Paragraaf 3.3 
 
De taken van Facility Services spitsen zich toe op twee hoofdactiviteiten: (1) huisvestingszaken 
en (2) facilitaire zaken. 
 
In het kader van huisvestingszaken dient Facility Services het vastgoed van de HvA zodanig te 
beheren dat het een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van onderwijsactiviteiten en het 
welbevinden van studenten en medewerkers en dat het de gewenste uitstraling van de HvA 
bevordert. De bewaking van de financiële kaderstelling en het financiële toezicht op het 
huisvestingsbeleid is ondergebracht bij Planning & Control.  
 
De eigenaars- en gebruikerstaken, inclusief groot onderhoud en dagelijks onderhoud, zijn 
ondergebracht bij Facility Services (inclusief legionellapreventie). 
 
Voor de huisvestingstaken stelt Facility Services een meer jaren onderhoudsplan op. Dit plan 
moet passen binnen de door de afdeling Huisvesting gestelde kwantitatieve en kwalitatieve 
kaders. Het is de verantwoordelijkheid van Facility Services dat de uitvoering van het plan binnen 
de kaders plaatsvindt.  
 
Facility Services levert facilitaire dienstverlening op het gebied van gebouwbeheer, schoonmaak, 
portiers, veiligheid & beveiliging, centrale inkoop en logistiek. Onder logistiek valt ook de 
onderwijslogistiek: beheer van college- en studiezalen en aanschaf, beheer en onderhoud van 
AV-apparatuur. 
 
In 2005 heeft de HvA besloten de algemene dienstverlening onder te brengen in 
gemeenschappelijke diensten. Doelen waren standaardisering van algemene typen 
dienstverlening, verhoging van de beroepsmatige kwaliteit en verlaging van de kosten.  
 
De standaardisering van de dienstverlening heeft vorm gekregen in standaard dienstverlening en 
aanvullende diensten: 

5. De standaard dienstverlening wordt overeengekomen in een Service level agreement 
(SLA).  

6. Aanvullende dienstverlening wordt apart verrekend in een afzonderlijke schriftelijke 
overeenkomst tussen Facility Services en de Gebruiker. 

De dienstverlening is omschreven in de Product Dienstencatalogus (bijlage 5). 
 
Gebruikersonderhoud zal in beginsel altijd door Facility Services verzorgd worden, omdat dat in 
het belang is van de instandhouding van de gebouwen.  
 
Paragraaf 3.4 
 
De Gebruikers van een pand zijn verantwoordelijk voor de aanwezige personen en de activiteiten 
in het pand, zowel binnen als buiten de openingstijden. Met name veiligheid is een belangrijk 
aandachtspunt. In een pand met meerdere Gebruikers heeft de Hoofdgebruiker hierin een 
coördinerende rol. Gebruikers en Hoofdgebruiker zijn verplicht de afspraken hierover schriftelijk 
vast te leggen. 
 
Ten aanzien van het beheer van de gebouwen maken de Gebruiker en Facility Services 
afspraken in een Service level agreement (SLA). 
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Paragraaf 3.5 
 
Indien Externe Gebruikers die zijn gelieerd aan een Gebruiker, (kosteloos of tegen betaling) 
ruimten willen gebruiken voor een eenmalig evenement of voor langere tijd (maximaal 12 
maanden), is de Gebruiker verplicht een gebruiksovereenkomst  af te sluiten met de Externe 
Gebruiker. De Gebruiker die voornemens is een gebruiksovereenkomst af te sluiten dient met 
de Hoofdgebruiker van zijn pand af te stemmen of in de gebruiksovereenkomst nog nadere 
voorwaarden dienen te worden opgenomen. Een kopie van de gebruiksovereenkomst dient te 
worden gestuurd aan afdeling Vastgoedmanagement en Facility Services. Bij evenementen kan 
Facility Services namens de Gebruiker ruimte in gebruik geven. Dit dient dan met de 
Hoofdgebruiker te worden afgestemd. 
 
Voor een Externe Gebruiker die ruimte wil gebruiken geldt dat de Gebruiker: 
1. de doelstellingvandeorganisatieen/ofdeinhoudvandebijeenkomsttoetst.De bijeenkomsten 

dienen in beginsel van onderwijsinhoudelijke of cultureel-maatschappelijke aard te zijn en 
mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van de Hogeschool van Amsterdam;  

2. toetst of het een risicovol evenement betreft. Een bijeenkomst wordt bestempeld als risicovol 
wanneer: 
a. politiek of maatschappelijk gevoelige onderwerpen of standpunten worden besproken of 

mogelijk geuit;  
b. maatschappelijk omstreden, bekende en/of invloedrijke personen en/of groeperingen 

aanwezig zijn als spreker of gast, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten waar nationale politici, 
ambassadeurs, de burgemeester van Amsterdam of leden van het koninklijk huis 
aanwezig zijn. 

 
Ruimten van de HvA worden niet ingezet voor:  
- religieuze bijeenkomsten zonder het oogmerk van een debat of open dialoog; 
- bijeenkomsten van één politieke partij; 
- bijeenkomsten waarvan de inhoud concurrerend kan zijn met de eigen 

onderwijsprogramma’s van de HvA; 
- bijeenkomsten met een commercieel oogmerk buiten de doelstellingen van de HvA; 
- bijeenkomstenwaarbijdeelnemersopbasisvanseksuelegeaardheid,sekse,ras, nationaliteit, of 

andere kenmerken worden uitgesloten. 
 
Paragraaf 4.1 
 
Facility Services stelt een meerjaren onderhoudsplan op, waarin de planning wordt vastgelegd 
voor het eigenaars- en gebruikersonderhoud. Vastgoedmanagement toetst het meerjaren 
onderhoudsplan inzake het eigenaarsgedeelte en gebruikersgedeelte. Het College van Bestuur 
stelt tijdens de jaarlijkse begrotingsronde de meerjaren begroting vast, het meerjaren 
onderhoudsplan is hier onderdeel van.  
 
Het jaarlijks onderhoudsplan is afgeleid van het meerjaren onderhoudsplan. Facility Services 
spreekt dit aan het begin van het jaar door met de manager bedrijfsvoering als onderdeel van 
haar jaarplan en budgetten. 
 
Binnen afdeling Huisvesting is een budget beschikbaar voor het uitvoeren van 
noodzakelijke/gewenste (functionele) aanpassingen. Aanpassingen als gevolg van (gewijzigde) 
wet- en regelgeving hebben de hoogste prioriteit (denk onder meer aan aanpassingen omdat 
niet wordt voldaan aan arbowet- en regelgeving).  
 
Met flankerende projecten in het huisvestingsplan worden aanpassingen aan gebouwen bedoeld 
die nodig zijn voor de voortgang van het huisvestingsplan maar niet direct voortvloeien uit de 
renovatie van een pand. 
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Paragraaf 4.2 
 
Er is een standaard proces-verbaal voor zowel het in gebruik nemen van de ruimte als het weer 
opleveren van de ruimte bij beëindiging gebruik (bijlage 6). Afdeling Vastgoedmanagement van 
Facility Services is namens de Eigenaar aanwezig bij het opmaken van deze processen-verbaal. 
 
Paragraaf 4.3 
 
De interne gebruiksvergoeding wordt jaarlijks bijgesteld. Dit wordt door Planning & Control 
vastgesteld op basis van de integrale kostprijs van de gehele huisvestingsportefeuille te delen 
door de oppervlakte van de gehele portefeuille. Dat wil zeggen dat elke vierkante meter even 
duur is en dat de vergoeding per m2 fno jaarlijks bijgesteld wordt. Bij de vergoeding per m2 fno. 
wordt bewust geen onderscheid gemaakt tussen panden naar afwerkingskwaliteit, 
indelingsmogelijkheden, onderhoudstoestand en locatie. 
 
Paragraaf 4.4 
 
De Gebruiker dient bij te dragen aan een optimaal ruimtegebruik binnen de HvA als geheel en 
dient in samenspraak met Vastgoedmanagement een goede balans te vinden tussen de terug te 
leveren ruimte en een doelmatige en kansrijke alternatieve inzet van diezelfde ruimte. Vandaar 
dat er voorwaarden worden gesteld aan het terug leveren van ruimten door de Gebruiker. 
 
De afschrijvingslasten van de gehonoreerde verzoeken zijn regelmatig verdeeld over de looptijd 
van het gebruik van de ruimte door Gebruiker, in overeenstemming met de afschrijvingstermijnen 
in de waarderingsgrondslagen. Indien een Gebruiker onverhoopt toch besluit deze ruimte eerder 
af te stoten, waardoor FS versneld moet gaan afschrijven, dient de Gebruiker afspraken te maken 
met de Eigenaar betreffende de compensatie voor de nog openstaande afschrijvingslasten 
specifiek door de Gebruiker gedane investeringen. 
 
Paragraaf 6.1 
 
In 2013 is het nieuwe FMIS-systeem Planon Excelerator geïmplementeerd, waarin ook het 
ruimtebeheer wordt bijgehouden. De naamgeving en indeling van Gebruikers en gebouwen in 
de rapportages zijn leidend voor de registratie in Planon. De definities van de verschillende 
ruimtecategorieën zijn vastgelegd in het protocol “Ruimtecategorieën HvA” (zie bijlage 3). Alle 
wijzigingen - inzake de Gebruiker van een ruimte of de functie van een ruimte of een wijziging in 
m2 fno - worden geaccordeerd door Vastgoedmanagement en mogen dan pas worden 
geregistreerd in Planon. 
 
Indien bij nader inzien blijkt dat een ruimte niet juist is ingemeten, vindt aanpassing van dit 
gegeven in Planon plaats op een logisch moment. Een logisch moment is een renovatie, een 
grootscheepse verhuisbeweging of de komst van een nieuwe Gebruiker. Voorkomen dient te 
worden dat Gebruikers gedurende de huurperiode geconfronteerd worden met wisselingen in 
gemeten m2 fno zonder dat hun feitelijk ruimtegebruik wisselt. 
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Bijlage 1. Actuele Locatielijst 01-01-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Meest actuele gebouwenlijst op BSCW. Datum van raadpleging: 5 december 2012 

GEBOUW18 
* OBJECTNAAM AFKORTING ADRES POSTCODE PLAATS 

729 Dr. Meurerhuis DMH ** Dr. Meurerlaan 8+10 1067 SM Amsterdam 
740 Nicolaes Tulphuis TBW Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam 
750 Fraijlemaborg FMB Fraijlemaborg 133 1102 CV  Amsterdam 

761 
Koetsier-
Montaignehuis KMH Mauritskade 11 1091 GC Amsterdam 

762 Benno Premselahuis BPH Rhijnspoorplein 1 1091 GC Amsterdam 
763 Kohnstammhuis KSH Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam 
764 Theo Thijssenhuis TTH Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam 
765 Studio HvA STU Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam 
766 Leeuwenburg LWB Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam 
769 Muller-Lulofshuis MLH Wibautstraat 5a 1091 GH Amsterdam 

781 Duivendrechtsekade DDK 
Duivendrechtsekade 36-
38 1096 AH Amsterdam 

782 Wenckebachweg WBW 
H.J.E. Wenckebachweg 
144-148 1096 AR Amsterdam 

783 James Wattstraat JWS James Wattstraat 77-79 1097 DL Amsterdam 
784 Jan Bommerhuis JBH Wibautstraat 80-86 1091 GP Amsterdam 

Speciale locaties     
785 BOOT De Baarsjes BDB Witte de Withstraat 100 1057 ZG Amsterdam 
788 BOOT Indische Buurt BIB Molukkenstraat 147 1095 BC  Amsterdam 
789 BOOT ZuidOost BZO Gravestein 23 1103 BH Amsterdam 

      

795 Kauwgomballenfabriek KBF 
Abram Dudok van 
Heelstraat 3 1096 BE Amsterdam 

796 BOOT Nieuw-West BNW Plein 40-45 nr. 1  1064 SW  Amsterdam 
UvA-locaties met HvA-medewerkers:    

158 Prins Hendrikkade PHK Prins Hendrikkade 189b 1011 TD Amsterdam 
      

275 Handboogstraat 2 HB2 Spui 25-27 1012 WX Amsterdam 
276 Spui 23 S23 Spui 23 1012 WX Amsterdam 
278 Handboogstraat 1-3 HB1 Handboogstraat 1-3 1012 WX Amsterdam 
279 Maagdenhuis MH Spui 21 1012 WX Amsterdam 
319 Tienhovengebouw THG Roetersstraat 31 1018 WB Amsterdam 
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Memo 

 
 
Bijlage 2. Relevante documenten t.b.v. Regeling Ruimtegebruik 

 
 
 

 
datum dit stuk wordt ingebracht ter: 

12 november 2012  kennisname 
aan  beoordeling 
-  besluitvorming 
van 

M.P. Markus 
betreft 

Relevante documenten t.b.v. Regeling Ruimtegebruik 
 

1. Amstelcampus, visie en uitgangspunten (Bureau Nieuwbouw, 2009) 
2. Bedrijfshulpverlening: Ben jij één van de vijftig? (Huisvesting IT&V, 1-10-2012) 
3. Beleid Ruimteverhuur aan Externen, concept, versie 1.0 (IT&V, 5-3-2009) 
4. Bestuursconvenant Dienst Facility Services 2011-2014, versie 3.0 (Facility Services, 

6-10-2011) 
5. Doorbelasting Ruimtegebruik (Hulst en Coonen, 2003) 
6. Eindrapport Realisatiefase Managementrapportages; deelproject FMIS 2011-2012 

(Kwant, 2012) 
7. Financieel Model Samen op de Amstelcampus: Aanzet tot inzicht in de financiële 

gevolgen (NB, z.j.) 
8. Huisregels HvA (19-6-2008) 
9. Huisvestingsplan 2011-2021, Strategisch kader HvA (Bureau Nieuwbouw, P&F, IT&V, 

2011) 
10. Huisvestingsplan actualisatie 2011 UvA en HvA, uitvoeringsregeling (Haaksma en 

Smit, 2012) 
11. Instellingsplan 2011-2014, Oog voor Talent (Bestuursondersteuning, 2011) 
12. Overzicht Elementen Dienstennota 2013 (Facility Services, 7-9-2012) 
13. Parkeerbeleid HvA, versie juni 2009 (Bedrijfsbureau IT&V, 25-06-2009) 
14. Plan van Aanpak Ruimteregeling HvA, versie 0.2 (Huisvesting, 17-9-2012) 
15. Proces Ruimtebeheer UvA en HvA (NB, 2011) 
16. Regeling Ruimtegebruik UvA, juni 2012 (Projectgroep huur-verhuurmodel o.l.v. P. 

Zoutendijk, 14-05-2012) 
17. RI&E een nieuwe aanpak (Vastgoedmanagement, 10-9-2012) 
18. Ruimte Categorieën HvA (Cnossen, J; 2010) 
19. Ruimtebeheer HvA (Werkgroep Ruimtebeheer, versie 1.1, 2010) 
20. Veiligheidsreglement Derden: Informatietechnologie en voorzieningen – 

Huisvesting (8-11-2007) 
21. Calamiteitenwijzer (Concept Mei 2013) 
22. Samen goed onderwijs en onderzoek organiseren - bedrijfsvoering 2.0 
23. Op dit moment in onderzoek : Integraal Veiligheid Beleid (Lotte Zevenboom) 
24. Huisvestingsplan 2013 concept  
25. Visie op de Amstelcampus  (vastgesteld in de collegevergadering van 24 juni 2013) 
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Bijlage 3. Ruimtecategorieën HvA 
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Bijlage 4. Demarcatie van de Huisvestingsvoorzieningen opgenomen in de tarieven 
“eigenaarslasten”en “gebruikerslasten” (servicekosten) 
 

 
 
Aan: Instituuts- en Stafdirecteuren HvA, 
 
i.a.a. Jeroen Knigge, Rob Scheerens, Controllers P&F 
 
Van: Marion Dijkstra 
 
Kenmerk: ITV04-109 
 
Datum: 7 april 2004 
 
Betreft: Demarcatie van de Huisvestingsvoorzieningen opgenomen in de 
 tarieven “eigenaarslasten”en “gebruikerslasten” (servicekosten) 

 
1. Inleiding 
 
De ruimten die door IT&V aan instituten en afdelingen van de HvA worden verhuurd 
zijn voorzien van standaardvoorzieningen. Mede op basis van deze 
standaardvoorzieningen zijn de tarieven bepaald. Deze notitie beschrijft het niveau van 
standaardvoorzieningen en is bedoeld om u inzicht te geven in wat u mag verwachten.  
 
In deze notitie wordt een opsomming gegeven van de voorzieningen en diensten op het 
gebied van huisvesting en services. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar wat in 
het tarief eigenaarslasten en wat in het tarief gebruikerslasten is opgenomen. Tevens is 
aangegeven wat standaardvoorzieningen zijn en wat aanvullende dienstverlening is. 
 
Wettelijke voorschriften 
Bij het ruimtegebruik houdt IT&V zich vanzelfsprekend aan de wettelijke 
voorschriften. Zo is het maximum aantal werkplekken in kantoren bijvoorbeeld 
gebonden aan de norm NEN 1824. Dat betekent voor kamers tot en met 12 m2 : één 
volwaardige werkplek. 
Bij gebruik van een ruimte voor meerdere personen moet minimaal 7 m2 per 
volwaardige werkplek beschikbaar zijn. IT&V zal dan ook niet toe kunnen staan dat 
ruimten worden ingericht met grotere aantallen werkplekken dan wettelijk is toegestaan.  
Ook volgt IT&V bij de inrichting van de overige ruimten de voorschriften van arbo en 
brandweer. Dat betekent o.a. dat het aantal zitplaatsen en de opstelling daarvan in 
(grote) onderwijsruimten door IT&V wordt vastgesteld aan de hand van die normen en 
dat het plaatsen van bijvoorbeeld meubilair op gangen i.v.m. de brandveiligheid en 
ontruiming van een gebouw aan beperkingen onderhevig is. 
 
“Kleine” locaties 
De te leveren voorzieningen en de daarmee gepaard gaande kosten kunnen op de kleine 
locaties afwijken van onderstaande opsomming. Dit geldt met name als er ook nog 
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sprake is van huurpanden (Pabo, IIE). Voor deze instituten geldt dat op basis van 
ervaringen in voorgaande jaren het niveau van de voorzieningen en de kosten hiervan 
jaarlijks opnieuw moeten worden vastgesteld. Dit geschiedt in goed overleg met de 
betreffende instituten. 
 
2. Eigenaarslasten 
 
De eigenaarslasten betreffen de feitelijke huur. Het tarief is marktconform en dient 
mede ter dekking van de kosten van de hypotheek (aflossing en rente) en van de 
afschrijvingslasten of ter dekking van de huurlasten die de HvA betaalt aan de 
verhuurder. U huurt echter geen cascogebouw, maar ingerichte ruimten. Hieronder staat 
het voorzieningenniveau beschreven dat hoort bij de huur. 
 
Voorzieningen opgenomen in het tarief “eigenaarslasten”. 
• Bij de huur van ruimten zijn de volgende voorzieningen in de huurprijs 

eigenaarslasten inbegrepen: 
- wand- en vloerafwerking (afschrijving vloeren 5 jaar; wanden 10 jaar . Dit is 

gelijk aan de gemiddelde levensduur) 
- sloten en sleutels (1 sleutel per slot) 
- verlichting tot min. 450 lux 
- verwarming tot 19 graden 
- ventilatie / luchtbehandeling 
- zonwering (buitenzijde) indien noodzakelijk 
- elektra: min. 2 dubbele wandcontactdozen per ruimte en 2 wandcontactdozen 

per werkplek 
- bekabeling: 1 aansluiting voor telefoon en data (netwerkverbinding) per ruimte 

en werkplek 
• (Groot)onderhoud aan de panden en de installaties; zoals de centrale 

elektrotechnische voorzieningen, buitenschilder- en metselwerk, gevelbekleding, 
luchtbehandeling- en verwarmingsinstallaties (conform jaarlijks op te stellen 
onderhoudsplannen) 

• Huur van parkeerplaatsen, indien bij het gebouw een parkeervoorziening aanwezig 
is (volgens de standaard 1 op 10 fte (personeel) regeling)  

• Verzekeringen eigenaarsdeel: opstalverzekering, CAR verzekering (dit is de 
verzekering voor schade tijdens bouwwerkzaamheden)  

• Belastingen: OZB (eigenaarsdeel), rechten en heffingen op milieu/riool 
• Waterschapslasten 
• (Personele) kosten van ruimte- en vastgoedbeheer 
 
Aanvullende dienstverlening ( dus NIET opgenomen in het tarief eigenaarslasten) 
• Aanpassingen in de bestaande ruimten op de bovengenoemde 

standaardvoorzieningen die op verzoek van de gebruiker worden uitgevoerd. De 
bouwkundige kosten en installatietechnische aanpassingen zijn geheel voor rekening 
van de gebruiker. Alle kosten daarvan worden binnen de afgesproken 
gebruiksperiode additioneel doorbelast zodat de investering en rentelasten geheel 
wordt terugbetaald aan de afdeling Huisvesting. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de 
Practicumruimten. Deze worden verhuurd met basis-/standaardvoorzieningen, zoals 
hierboven beschreven onder “huurprijs”. 
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• Extra parkeerplaatsen (boven op de 1 op 10 regeling) kunnen, mits beschikbaar, 
worden gehuurd tegen het dan geldende tarief. 

• Nieuw- en verbouwprojecten. Aangezien nieuw- en verbouwprojecten altijd een 
specifieke achtergrond of oorzaak hebben, is een standaardformule niet mogelijk. 
Per project worden er maatwerkafspraken gemaakt of en hoe de kosten worden 
opgenomen in de tarieven eigenaar en gebruiker, over welke periode, wat direct ten 
laste van de exploitatie komt, wat wordt geactiveerd en welke 
afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. T.a.v. nieuw- en verbouwprojecten geldt 
dat de regie, in ieder geval voor de demarcatie en toerekening kosten 
gebruiker/eigenaar, ligt bij IT&V. Dit wordt afgestemd met de afdeling Planning & 
Financiën en vanzelfsprekend met de toekomstige gebruiker. 

 
Overig 
Kosten van schade aan het gebouw door o.a. vandalisme door student of medewerker 
vallen buiten de tariefstructuur. Herstelkosten worden verhaald op de betreffende 
student of medewerker, dan wel wordt nagegaan of dit gedekt is door een verzekering. 
 
3. Gebruikerslasten 
 
U huurt ruimten en daarvoor betaalt u een huurprijs gebaseerd op een tarief maal het 
aantal vierkante meters. Dit zijn de eigenaarslasten. Deze ruimten moeten echter onder 
meer ingericht, verwarmd, verlicht, beveiligd, schoongemaakt en onderhouden worden. 
Dat leidt tot de hieronder beschreven gebruikerslasten. Deze gebruikerslasten worden aan 
de instituten en afdelingen in rekening gebracht aan de hand van dezelfde systematiek: 
tarief maal het aantal vierkante meters. 
 
 
Voorzieningen en services opgenomen in het standaardtarief gebruikerslasten (servicekosten) 
 
Onderhoud 
• Onderhoud t.b.v. (technische) installaties 
• Gebruikersonderhoud; het onderhoud aan de aangebrachte voorzieningen zoals 

vloerbedekking, schilderwerk, verlichting, hang en sluitwerk binnen, 
terreinonderhoud, binnenwerk bouwkundig, onderhoud grootkeuken apparatuur, 
onderhoud van de sanitaire voorzieningen 

• Onderhoud van lichtreclame en logo’s op de gebouwen. (Aanschaf, plaatsings- of 
verwijderingskosten komen ten laste van de afdeling M&C of uit een aparte 
projectbegroting) 

• Standaardinrichting van ruimten (investering en onderhoud). In de opgenomen 
bijlage is de standaardinrichting per ruimtesoort beschreven. 

 
Energie, water, wettelijke lasten, schoonmaak, etc. 
• Kosten waterverbruik en energie (verwarming en elektra) 
• Belastingen: OZB (gebruikersdeel) en overige wettelijke lasten 
• Verzekeringen; inventaris, transport, aansprakelijkheid 
• Kosten voor beveiliging en bewaking (technische investeringen en personele 

kosten) 
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• Kosten verbonden aan arbo en milieutaken en personele en investeringskosten van 
de BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie. (Scholingskosten BHV zitten in de 
P&O begroting) 

• Schoonmaakkosten (conform bestek); inclusief vuilafvoer, graffitiverwijdering en 
glasbewassing, papier en restafvalcontainers en sanitaire voorzieningen, 
zeepdispensers, handdoekautomaten e.d. 

• Kosten voor planten (hydrocultuur): verzorging en vervanging 
 
Services 
• Kosten kleine verhuizingen max. 5 werkplekken (excl. kosten voor bouwkundige 

aanpassingen) 
• Bewegwijzering (ruimteaanduiding in- en extern): investering- en personele kosten 
• Sleutelbeheer 
• Goederenontvangst en distributie 
• Receptie (basis openingstijden): personele kosten 
• Servicebalie (basis openingstijden): personele kosten 
• Algemene bedrijfsvoeringkosten (de bij unit Gebouwbeheer in gebruik zijnde pc’s, 

telefoonkosten en vierkante meters) 
 
 
Aanvullende dienstverlening (dus NIET opgenomen in het standaardtarief 
gebruikerslasten) 
• Het standaardtarief is per pand verschillend, mede door het aantal openingsdagen en 

-uren. Bij structurele wijziging in de openingstijden zal het tarief worden aangepast. 
Voor panden waar meerdere instituten zijn gehuisvest, zal dit alleen in goed overleg 
tussen alle gebruikers gewijzigd kunnen worden. Extra openingsdagen (waaronder 
“open dagen”) worden als aanvullende dienstverlening doorbelast (energie-, 
schoonmaak- en personeelskosten) 

• Verhuizingen van meer dan 5 werkplekken: deze worden projectmatig uitgevoerd en 
de projectkosten worden doorbelast (inclusief de nodigde aanpassingen van de 
bewegwijzering en de ruimteaanduiding) 

• Aanpassingen / verbouwingen in bestaande ruimten op verzoek van de gebruiker. 
(Ook als deze het gevolg zijn van een verhuizing) 

• Aanpassingen aan wanden, deuren en ramen 
• Schilderwerkzaamheden als consequentie van de aanpassing 
• Herstellen vloerbedekking als consequentie van de aanpassing 
• Aanpassing van de elektravoorzieningen als consequentie van de aanpassing 
• Extra schoonmaakwerkzaamheden t.b.v. oplevering 
• Extra sleutels (ook door verlies / diefstal) 
• Extra meubilair of andere inrichtingsaspecten boven de standaard 
• Nieuw meubilair (indien gewenst wanneer het oude nog niet is afgeschreven).  
 
Overig 
Kosten van schade aan het gebouw en/of voorzieningen door o.a. vandalisme door 
student of medewerker vallen buiten de tariefstructuur. Herstelkosten worden verhaald 
op de betreffende student of medewerker, dan wel wordt nagegaan of dit gedekt is door 
een verzekering. 
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Bijlage: Standaardvoorzieningen / inrichting in ruimten 19 
 
  

19 De bijlage standaard voorzieningen en inrichting ruimten is inmiddels vervangen 
door de hiernavolgende PDC’s (2012). 
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Bijlage 5. Dienstverlening FS omtrent ruimten 
 
KANTOORRUIMTE  
https://intra.hva.nl/diensten/klantenservice/pdc/kantoorruimte/ 

Facilitaire norm NEN 2748 Dienstverlening bestaat uit  

1 Huisvesting 
1.4 Onderhouden van gebouw 
1.4.2 Gebouw huurdersdeel 

 kantoorruimte  
 onderwijsruimte  
 overige ruimten  

 
De dienstverlening op het gebied van kantoorruimte bestaat uit:  
 
Basis dienstverlening 
Een werkplek bestaat uit: 

- bureau (160 cm x 80 cm, b x d) 
- bureaustoel volgens arbonorm  
- ladeblok  
- kleine kast  
- kapstok (1 per kantoorruimte)  
- whiteboard /prikbord (1 per kantoorruimte)  
- afvalbak  
- papierbak  
- plant (1 per kantoorruimte)  

 
Maatwerk 

- Niet standaard meubilair.  
- Speciaal meubilair (bijv. andere afmeting of afgesteld voor een medewerker).  
- Specifieke inrichting van een ruimte, bijv. een praktijkruimte/vaklokaal/kantoorruimte.  
- Extra aansluiting(en) van elektra, werktuigbouwkundige aanpassingen betreffende het 

klimaat (E, W en D). De datazuil wordt besteld door FS op verzoek en op kosten van de 
aanvrager. De twee wall outlets (netwerkverbindingspoortjes) worden op verzoek van 
en op kostenplaats van de aanvrager aangelegd via ITS.  
 

Wijze van aanvragen 
 
Aanvragen voor meubilair kunnen ingediend worden door de budgethouders van het domein bij 
Klantenservice via de klantenservicebalie op locatie, via e-mail of telefoonnummer (020 595) 
1144. 
 
Ondersteuning 
Indien gewenst kunnen bureaus op een andere hoogte worden afgesteld. Een aanvraag kan 
worden ingediend bij Klantenservice via de klantenservicebalie op locatie, e-mail of 
telefoonnummer (020 595) 1144. 
 
Extra informatie 
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- Ruimten worden ingericht in de HvA-huisstijl.  
- Voor iedere onderwijsruimte geldt dat de aansluitingen voor elektra, 

werktuigbouwkundig en data (E, W en D) in overleg met de afnemer worden bepaald.  
- Er wordt een jaarlijkse controle op de inventaris uitgevoerd.  
- Voor de panden met uitzondering van Dr. Meurerlaan (DML) die geen deel uitmaken 

van de Amstelcampus geldt dat gebruikt meubilair wordt aangeschaft. Tot de oplevering 
van de Amstelcampus worden er voor de tijdelijke huisvestingspanden geen aankopen 
meer gedaan van nieuw meubilair. 

ONDERWIJSRUIMTE  
https://intra.hva.nl/diensten/klantenservice/pdc/onderwijsruimte/  
 

Facilitaire norm NEN 2748 Dienstverlening bestaat uit  

1 Huisvesting 
1.4 Onderhouden van gebouw 
1.4.2 Gebouw huurdersdeel 

 kantoorruimte  
 onderwijsruimte  
 overige ruimten  

 
De dienstverlening op het gebied van onderwijsruimte bestaat uit:  
 
Basis dienstverlening 

 Computerlokaal: computertafels, stoelen en computers.  
 Instructie- of theorielokaal: tafels, stoelen en een whiteboard.  
 Projectruimte: vergadertafel voor 6 tot 12 personen.  
 Een instructie/of theorielokaal dat geschikt is voor meer dan 20 personen.  
 Laboratoriumopstelling.  
  

Maatwerk 

- Niet standaard meubilair.  
- Speciaal meubilair (bijv. andere afmeting of afgesteld voor een medewerker).  
- Specifieke inrichting van een ruimte, bijv. een praktijkruimte/vaklokaal/kantoorruimte.  
- Extra aansluiting(en) van elektra, werktuigbouwkundig en data (E, W en D). De datazuil 

wordt door FS besteld op verzoek en op kosten van de aanvrager. De twee wall outlets 
(netwerkverbindingspoortjes) worden op verzoek van en op kostenplaats van de 
aanvrager aangelegd via ITS.  

 
Wijze van aanvragen 
 
Aanvragen voor meubilair kunnen ingediend worden door de facilitair contactpersoon bij 
de Klantenservicebalie op locatie, via e-mail of via 020 595 1144. 
 
Ondersteuning 
Indien gewenst kunnen bureaus op een andere hoogte worden afgesteld. Een aanvraag kan 
worden ingediend bij Klantenservice via de klantenservicebalies op locatie, e-mail of 
telefoonnummer (020 595) 1144. 
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Extra informatie 

- Ruimten worden ingericht in de HvA-huisstijl.  
- Voor iedere onderwijsruimte geldt dat de aansluitingen voor elektra, 

werktuigbouwkundig en data (E, W en D) in overleg met de afnemer worden bepaald.  
- Er wordt een jaarlijkse controle op de inventaris uitgevoerd.  
- Voor de panden met uitzondering van Dr. Meurerlaan (DML) die geen deel uitmaken 

van de Amstelcampus geldt dat gebruikt meubilair wordt aangeschaft. Tot de oplevering 
van de Amstelcampus worden er voor de tijdelijke huisvestingspanden geen aankopen 
meer gedaan van nieuw meubilair.  

 
OVERIGE RUIMTEN  
https://intra.hva.nl/diensten/klantenservice/pdc/overige-ruimten/ 
 

Facilitaire norm NEN 2748 Dienstverlening bestaat uit  

1 Huisvesting 
1.4 Onderhouden van gebouw 
1.4.2 Gebouw huurdersdeel 

 kantoorruimte  
 onderwijsruimte  
 overige ruimten  

 
De dienstverlening op het gebied van overige ruimten bestaat uit:  
 
Basis dienstverlening 

- facilitaire ruimten  
- parkeergarage  
- vuilopslag/container  
- nevenruimten  

 
WERKPLEK- EN ADDITIONELE WERKPLEKSERVICE 
https://intra.hva.nl/diensten/klantenservice/pdc/werkplek-en-additionele/  
 

Facilitaire norm NEN 2748  
Dienstverlening bestaat uit [1]  

2 Diensten en middelen 
2.1. Voorzien in consumptieve diensten 
2.1.1 Consumptieve diensten 
2.1.1.1 Bedrijfsrestaurant 
2.1.1.2 Werkplek- en additionele 
werkplekservice 
2.1.1.4 Catering t.b.v. evenementen 

 bedrijfsrestaurant  
 werkplek- en additionele 

werkplekservice  
 catering t.b.v. evenementen  

[1] Voor 2.1.1.3 Dranken- en Versnaperingvoorziening: zie dienstbeschrijving automaten. 

 
Voor alle catering- en restauratieve voorzieningen hebben de HvA en de UvA per 1 januari 
2012 een gezamenlijk contract afgesloten met een cateraar. 
De dienstverlening op het gebied van werkplek en additionele werkplekservice bestaat uit:  
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Gebruiker betaalt dienstverlening 
Consumptieve voorzieningen op bestelling zoals vergaderservice en het verzorgen van 
gereserveerde lunches en diners en borrels. 
 
Wijze van aanvragen 

- Geautoriseerde gebruikers kunnen, via de bestelsite van de cateraar, banqueting, 
lunch, vergaderservice, etc. bestellen. Hierop staan alle basisproducten/pakketten die 
de cateraar kan verzorgen. 

- Het standaardaanbod en een lunchreservering is te bestellen een werkdag van te voren 
vóór 14.00 uur.  

- Bediening is aan te vragen minimaal 5 werkdagen voor 14.00 uur voor de aanvang van 
de activiteit.  

 
Leveringscondities 

- Aanvragen voor banqueting kunnen alleen gedaan worden door geautoriseerde 
medewerkers. Vraag aan het Secretariaat van je domein/dienst wie dit zijn.  

- Bij de eerste aanvraag in 2012 dien je jezelf opnieuw in te schrijven.  
- Voor alle vergader- en lunchservices is sprake van een kosteloze annulering indien de 

bestelling voor 11.00 uur op de werkdag voor uitvoering als geannuleerd staat 
geregistreerd.  

- Reserveringen, die na 11.00 uur op de werkdag voor uitvoering geannuleerd worden, 
worden voor 100% doorbelast. Het opgegeven aantal bij reservering is geldend en kan 
tot 11.00 uur op de werkdag voor uitvoering gewijzigd worden.  

 
Extra informatie 

- Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Service Team Banquets van de 
cateraar via www.eurest-bestellen.nl/hva. Je kunt hier ook terecht voor het aanvragen 
van offertes en het plannen van evenementen (bij onderwerp maatwerk).  

- De openingstijden van de restaurants op locatie zijn te vinden op het intranet van 
Klantenservice.  
De locatie Mauritskade (Koetsier Montaignehuis) valt buiten deze dienstverlening.  

- 40% van de producten van de nieuwe cateraar zijn biologisch.  
- Wanneer je een suggestie of een tip hebt, laat het de cateraar weten via een 

suggestiekaartje die bij de kassa ligt of via www.vertelhetaanons.nl. 
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 Bijlage 6. Proces verbaal ingebruikname van de ruimte c.q. beëindiging ruimtegebruik 
 
Voorwoord 
Aan dit proces-verbaal van oplevering aan of door de Gebruiker liggen ten grondslag, indien van 
toepassing, de genoemde huur- of gebruiksovereenkomst en de daarbij behorende stukken. De 
ruimte(n)/pand verkeert in goede staat, is leeg en bezemschoon, tenzij anders vermeld in dit 
proces-verbaal. De oplevering is enkel en alleen een visuele waarneming van de staat waarin de 
ruimte(n)/pand verkeert. Zichtbare gebreken worden in dit proces-verbaal vastgesteld inclusief 
afspraak hoe, wanneer en voor wiens rekening herstel zal plaatsvinden. Tijdens de oplevering wordt 
geen onderzoek verricht naar de technische installaties en/of bouwkundige constructies. 
Verborgen gebreken worden derhalve niet vastgesteld. Er zal onder andere geen onderzoek 
plaatsvinden achter vast meubilair, wandbekledingen, keuken-, sanitaire of andere installaties, 
onder vloerbedekking of boven (systeem-)plafonds. Facility Services zal namens afdeling 
Vastgoedmanagement (Afdeling Huisvesting) het proces-verbaal uiterst zorgvuldig opmaken.  
 
Eigenaar 
Naam pand/ruimte(n)  

m2 v.v.o./ f.n.o ruimte  

Straat  
Plaats  
Pandcode  
Datum opname  
 
Vertrekkende Gebruiker/Huurder 
Vertegenwoordigd door  
Contactpersoon  
Straat  
Plaats  
Telefoonnummer  
Vastgelegd in de huur- of 
gebruiksovereenkomst20 d.d. 

 

Datum einde huur- of 
gebruiksovereenkomst1 

 

 
Nieuwe Gebruiker/Huurder 
Vertegenwoordigd door  
Contactpersoon  
Straat  
Plaats  
Telefoonnummer  
Datum begin huur- of 
gebruiksovereenkomst1 

 

 
 
A. Sleutellijst 

20 Contractgegevens zijn niet van toepassing bij intern ruimtegebruik. 
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 Aantal nummers opmerkingen 

Deur    
Gashok buiten    
Elektrakast     
Hek    
Brievenbus    
Traplift    
Liftsleutel    
Afstandsbediening     
Parkeergarage    
 
B. Meterstanden 

Soort meternummer stand eenheden factor Opmerkingen 

Gas   m3   

Water   m3   

Elektra   KWh   

 
C. Lijst van zaken welke van Eigenaar dan wel Gebruiker/Huurder zijn. 

Zaken die eigendom zijn van de nieuwe dan wel de vertrekkende Gebruiker/Huurder behoren niet 
tot de ruimte(n)/pand en dienen bij beëindiging gebruik ruimte verwijderd te worden door de 
Gebruiker/Huurder. 

 
 

Eigendom van  
Bijzonderheden Eigenaar Gebruiker/Huurder 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
D. De staat van de ruimte(n)/pand is goed, met uitzondering van de volgende gebreken 

*onder de ruimte(n)/pand wordt hier niet verstaan de zaken die in de lijst zoals genoemd onder 
C als eigendom van Gebruiker/Huurder zijn gekwalificeerd. 

 27 



Regeling Ruimtegebruik HvA 
 

Gebreken Actie door Voor rekening van Foto 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
E. Overige afspraken t.a.v. de oplevering 

 
De tijdens de oplevering gemaakte foto’s worden gehecht aan en maken onlosmakelijk deel uit van het 
proces-verbaal. 
 
Na afronding van de werkzaamheden door Facility Services zullen partijen nogmaals de staat van de 
ruimten(n)/pand vaststellen. Eventuele aanvullingen op het proces-verbaal zullen aan dit rapport 
worden toegevoegd. 
 
Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend respectievelijk 
 
d.d. 
 
 
namens de Eigenaar 
handtekening 
 
 
 
 
 
De heer/mevrouw:  
 

d.d. 
 
 
namens de vertrekkende 
Gebruiker/Huurder 
handtekening 
 
 
 
 
De heer/mevrouw: 

d.d. 
 
 
namens de nieuwe 
Gebruiker/Huurder 
handtekening 
 
 
 
 
De heer/mevrouw: 

 
Bijlage: 
Fotobijlagen: 
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Bijlage 7. RASCI model HvA  
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Bijlage 7. Gebruiksovereenkomst 
 
 
Ondergetekenden, 
 
De rechtspersoonlijkheid bezittende instelling, de Hogeschool van Amsterdam, hierna te 
noemen de HvA, gevestigd te Amsterdam aan het Spui nummer 21 te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [naam rechtsgeldig vertegenwoordiger],  
 
en 
 
De rechtspersoonlijkheid bezittende instelling [invullen volledige naam en rechtsvorm], 
gevestigd aan [adres] te [plaats vestiging] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door……………., hierna te noemen de Gebruiker  
 
 
in aanmerking nemend,  
 
dat de HvA eigenaar is van op de aangehechte plattegrond aangegeven practicumzalen in het 
pand op het adres ……………… [of noem het gebouw, adres, verdieping, kamer]; 
dat de HvA deze ruimte tijdelijk niet nodig heeft voor eigen onderwijs en onderzoek; 
dat de HvA genoemde zalen tijdelijk aan de Gebruiker beschikbaar wil stellen; 
dat de Gebruiker deze ruimten voor de te noemen duur in gebruik wenst te nemen, strikt alleen 
voor het beoogde doel.  
 
komen het navolgende overeen: 
 

1. Algemene omschrijving 
 
De HvA geeft met ingang van [datum] voor de duur van [zo beperkt en nauwkeurig mogelijk. 
Dus ook met eventuele tijden wanneer de ruimte in gebruik wordt genomen, hoe vaak per 
week, op welke tijdstippen?] derhalve tot [einddatum] aan de Gebruiker het tijdelijk 
gebruiksrecht van [bijv. practicumzalen nrs X en Y] in het pand op het adres [Adres] zoals 
aangegeven op de als bijlage 1 aangehechte plattegrond alsmede de daarbij behorende 
materialen en inventaris hierna te noemen ‘de ruimte’ [check: wilt u ook toestaan dat inventaris 
als bijv. chemicaliën worden gebruikt?]. 
 

2. Gebruik. 
 

1. De in gebruik gegeven ruimte is bestemd te worden gebruikt als onderwijsruimte [of 
congresruimte of anderszins] en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, 
noch aan derden in gebruik afgestaan.  

2. De Gebruiker zal de in gebruik gegeven ruimte als een goed huisvader gebruiken. 
3. De Gebruiker is verplicht de ruimte bij beëindiging van de gebruiksperiode, te weten op 

[datum] ontruimd aan de HvA op te leveren en de sleutels van het pand bij het facilitair 
bedrijf van de HvA in te leveren.  

4. De Gebruiker ontleent aan deze overeenkomst geen recht op vervangende ruimte en/of 
een verhuiskostenvergoeding of enige aanspraak op schadevergoeding.  

5. De HvA kan deze overeenkomst op elk moment zonder opgave van redenen opzeggen. 
In dat geval is de HvA niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt. 

 
3. Aansprakelijkheid. 

 
1. De Gebruiker gebruikt de ruimte voor eigen risico en kan de HvA niet aansprakelijk 

stellen in geval van schade, welke dan ook. 
2. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade gedurende de gebruikstermijn aan de 

ruimte, toegebracht door het gebruik van zijn medewerkers of daarmee gelijk te stellen 
onder haar toezicht werkenden, en/of studenten. 
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3. Indien de Gebruiker gebruik maakt van personele ondersteuning van de HvA bij het 
gebruik van de ruimte is de Gebruiker aansprakelijk voor schade geleden door de 
betreffende medewerkers van de HvA door het handelen van medewerkers van de 
Gebruiker of daarmee gelijk te stellen onder haar toezicht werkenden, en/of studenten. 

 
4. Vergoeding 

 
1. De Gebruiker vergoedt aan de HvA een vast bedrag ad €    per maand voor door de 

HvA betaalde kosten (waaronder water- en energielasten en reinigingsrechten). Naast 
de gehuurde ruimte wordt gebruik gemaakt van: 
- [Bijvoorbeeld: Beamer, tegen een vergoeding van € ] 
- [etc…] 

2. De Gebruiker verplicht zich het bedrag bij vooruitbetaling over te maken op 
rekeningnummer …….. t.n.v. ………………. te Amsterdam, onder vermelding van [ bijv. 
“gebruikslasten pand ………”] 

 
Artikel 5 
De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers van de HvA en derden 
geen overlast ondervinden van het gebruik van de ruimte. 

 
Artikel 6 
De HvA is niet verplicht enig onderhoud aan het pand te verrichten. Wanneer zich tijdens de 
gebruiksperiode reparaties of onderhoudswerkzaamheden aandienen, die naar het oordeel van 
de HvA noodzakelijk zijn, dan zal de HvA deze verrichten.  

 
Artikel 7 
De Gebruiker zal geen verandering in de ruimte aanbrengen, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de HvA. 
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Amsterdam, d.d.        [datum]. 
 
 
De Hogeschool van Amsterdam    De Gebruiker, 
 
 
 
 
 
[Naam vertegenwoordiger]    [Naam vertegenwoordiger] 
[functie]       [functie] 
 
 
 
 
Bijlage 1 (plattegrond) 
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Bijlage 9. Algemene Bepalingen Huurovereenkomst 
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