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Algemene Voorwaarden Volmacht Bewaakt & Bewoond BV 

gevestigd te Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bewaakt & Bewoond BV (al dan 
niet in het kader van een overeenkomst van lastgeving) verleende volmachten om voor een al dan niet 
in naam van volmachtgever bruikleenovereenkomst(en) strekkende tot tijdelijk verblijf af te sluiten met 
derden betreffende tijdelijk leegstaande panden. Zij strekken er mede toe om de uit genoemde 
bruikleenovereenkomst(en) voortvloeiende bevoegdheden in en buiten rechte als gevolmachtigde uit 
te kunnen oefenen. 
1.2 Voor zover deze algemene voorwaarden in strijd zijn met door volmachtgever gehanteerde 
algemene voorwaarden, hebben de onderhavige voorwaarden voorrang, behoudens in geval en in 
zoverre de algemene voorwaarden van de volmachtgever, schriftelijk door 
Bewaakt & Bewoond BV mochten zijn geaccepteerd. 
 
 
 
 
Artikel 2  Volmacht – Bevoegdheid - Non-Concurrentie 
 
2.1 Een volmacht komt tot stand op het moment dat een volmacht wordt geaccepteerd door en 
ondertekend door Bewaakt & Bewoond BV, hetzij bij afzonderlijke akte, hetzij in het kader van een 
overeenkomst tot lastgeving. 
2.2 Een volmacht betreft één of meer leegstaand(e) pand(en) zijnde een onroerende zaak c.q. 
een aantal onroerende zaken, met toebehoren, inclusief bijbehorend erf, dat in afwachting van 
verkoop, verhuur, sloop, renovatie of een andere ontwikkeling in bruikleen wordt gegeven. In het 
navolgende wordt het gehele voorwerp c.q. worden alle voorwerpen van de volmacht gezamenlijk 
aangeduid met ‘het pand’. 
2.3 Indien en voor zover volmachtgever niet tevens eigenaar is van een pand, verklaart 
volmachtgever namens de eigenaar bevoegd te zijn de onderhavige overeenkomst voor deze aan te 
gaan. Mocht blijken dat volmachtgever niet bevoegd was, dan is volmachtgever aansprakelijk voor alle 
kosten, schaden en interesses welke uit de onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende 
rechtshandelingen en/of feitelijkheden voor de eigenaar en/of Bewaakt & Bewoond BV mochten 
voortvloeien, en zal volmachtgever Bewaakt & Bewoond BV vrijwaren van alle aanspraken van de 
eigenaar en/of derden. 
2.4 Aanvulling en/of wijziging van verstrekte en door Bewaakt & Bewoond BV geaccepteerde 
volmachten gelden slechts indien en voor zover schriftelijk door Bewaakt & Bewoond BV bevestigd. 
2.5 Volmachtgever zal gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst zelf rechtstreeks 
(derhalve zonder tussenkomst van Bewaakt & Bewoond BV) geen bruikleenovereenkomsten, dan wel 
andere overeenkomsten welke (mede) strekken tot tijdelijk verblijf in het pand, met betrekking tot het 
pand aangaan. Bovenstaande geldt alleen voor panden die reeds in beheer zijn genomen door 
Bewaakt & Bewoond BV. 
2.6 Volmachtgever zal de modellen van overeenkomsten zoals Bewaakt & Bewoond BV deze 
hanteert, niet ten eigen bate of ten behoeve van derden mogen gebruiken. 
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Artikel 3 Voorzieningen – Onderhoud - Kosten 
 
3.1 Volmachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van voorzieningen nodig voor het 
in bruikleen geven van het pand, meer in het bijzonder voor de aanwezigheid van elektriciteit, water 
en verwarming. 
3.2 Bewaakt & Bewoond BV is gerechtigd in geval van acute gebreken, c.q. bij ontbreken van 
genoemde voorzieningen, in naam en voor rekening van volmachtgever noodvoorzieningen en/of 
reparaties te treffen ten einde de onder punt 3.5 genoemde schade te beperken en/of te voorkomen. 
3.3 Volmachtgever kan Bewaakt & Bewoond BV niet aansprakelijk stellen voor hetgeen door 
Bewaakt & Bewoond BV is aangebracht aan noodzakelijke voorzieningen teneinde het pand geschikt 
te maken voor het beoogde gebruik. De door Bewaakt & Bewoond BV in het kader aangebrachte 
voorzieningen worden eigendom van Bewaakt & Bewoond BV en worden na beëindiging van de 
volmacht door haar verwijderd. 
3.4 Volmachtgever zal Bewaakt & Bewoond BV vrijwaren van alle schade en/of aanspraken van 
derden welke als direct of indirect gevolg van de afwezigheid van genoemde voorzieningen, nadat het 
ontbreken daarvan bekend is geworden aan volmachtgever, zijn ontstaan. 
3.5 De kosten van verwarming met betrekking tot het pand zijn voor rekening van volmachtgever. 
Voor rekening van de volmachtgever zijn tevens de kosten van het bij aanvraag van de volmacht 
eenmalig controleren en eventueel repareren van de sanitaire voorzieningen. 
3.6 Verder komen voor rekening van de volmachtgever de kosten van groot noodzakelijk 
onderhoud, reparatie wegens eventuele lekkages, reparatie aan elektriciteit- en watervoorzieningen 
alsmede reparaties aan verwarmingsinstallatie(s) en ruitbreuk, alsmede alle lasten en belastingen 
welke van overheidswege zullen worden opgelegd. 
3.7 Bewaakt & Bewoond BV kan op basis van de volmacht niet worden verplicht tot enige 
onderhoud of het verrichten van reparaties aan het pand. 
 
 
 
 
Artikel 4 Schade – Verzekering - Aansprakelijkheid 
 
4.1  Volmachtgever sluit voor haar rekening ten behoeve van het pand een behoorlijke brand- en 
opstalverzekering af, uitgaande van het beoogde gebruik, te weten tijdelijk verblijf van bewoners uit 
hoofde van bruikleen van (delen van) het pand, dan wel voor zover het pand reeds tegen brand en 
opstal is verzekerd door de verzekeringsmaatschappij te informeren omtrent het gewijzigde gebruik 
van het pand. Indien volmachtgever verkiest ten behoeve van het pand geen verzekering als 
voornoemd af te sluiten of te doen aanvullen, is alle schade, welke door een dergelijke verzekering als 
genoemd zou worden gedekt, in elk geval voor rekening van volmachtgever. 
4.2 De verplichting van Bewaakt & Bewoond BV tot oplevering ontruimd en vrij van bewoners na 
het einde van de door haar krachtens de volmacht aangegane bruikleenovereenkomsten geldt tussen 
partijen als een inspanningsverplichting. Indien volmachtgever bewijst dat Bewaakt & Bewoond BV 
haar verplichtingen op dit vlak ernstig heeft veronachtzaamd, kan Bewaakt & Bewoond BV ter zake in 
gebreke komen te verkeren. 
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4.3 Bewaakt & Bewoond BV is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ook indien zij in 
gebreke verkeert, niet aansprakelijk voor enige schade en/of enig gebrek, verborgen of openlijk, dat 
het gebruik van het pand of de aangebrachte voorzieningen mochten veroorzaken. Hieronder is mede 
begrepen schade welke mocht voortvloeien uit feitelijke omstandigheden, zoals het onverhoopt niet, 
dan wel niet tijdig, ontruimd en vrij van bewoners kunnen opleveren van het pand of gedeelten 
daarvan. Voor zover een zodanig gebrek of zodanige omstandigheid schade veroorzaakt aan de 
volmachtgever en/of eigenaar van het pand, dan wel aan derden en/of hun eigendommen, is die 
schade voor rekening van de volmachtgever. Volmachtgever vrijwaart Bewaakt & Bewoond BV ter 
zake van aanspraken door derden uit hoofde van schade veroorzaakt door enig gebrek van het pand 
of de aangebrachte voorzieningen aan personen en/of zaken die zich in, op of nabij het pand 
bevinden c.q. door enige omstandigheid als hier bedoeld. 
4.4 Per pand kan schriftelijk worden overeengekomen dat Bewaakt & Bewoond BV zich, in 
afwijking van het hiervoor bepaalde, aansprakelijk stelt voor een gedeelte van de hier bedoelde 
schade, ontstaan door het onverhoopt niet of niet tijdig ontruimd en vrij van bewoners kunnen 
opleveren van het pand, welke als dan voor rekening van Bewaakt & Bewoond BV komt tot een nader 
tussen volmachtgever en Bewaakt & Bewoond BV overeen te komen maximum per geval. Bij gebreke 
van nadere bepaling daarvan, of indien Bewaakt & Bewoond BV om wat voor reden dan ook 
aansprakelijk mocht zijn, geldt in elk geval een beperking van aansprakelijkheid voor deze en 
dergelijke schadeposten ter hoogte van €5000,= (zegge: vijfduizend euro) per pand. 
4.5 Bewaakt & Bewoond BV is niet verplicht een verzekering ten behoeve van het pand af te 
sluiten. Schade als gevolg van gehele of gedeeltelijke (niet) zijn voor rekening en risico van de 
volmachtgever. 
 
 
 
 
Artikel 5 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Kosten 
 
5.1 Als gevolmachtigde heeft Bewaakt & Bewoond BV in geval van geschillen voortvloeiende uit 
de bruikleenovereenkomst(en), met name in geval van niet-nakoming van de 
bruikleenovereenkomst(en) door bruiklener(s) de bevoegdheid als onmiddellijk vertegenwoordiger 
voor en in naam van volmachtgever in en buiten rechte op te treden. 
5.2 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van geschillen voortvloeiende uit de 
bruikleenovereenkomst(en), zijn voor rekening van Bewaakt & Bewoond BV tot een nader tussen 
volmachtgever en Bewaakt & Bewoond BV overeen te komen maximum per geval. Bij gebreke van 
een nadere overeenkomst dienaangaande geldt in elk geval een beperking van de aansprakelijkheid 
voor deze kosten ter hoogte van €5000,= (zegge: vijfduizend euro) per pand. 
5.3 De in geval van geschillen voortvloeiende uit de bruikleenovereenkomst(en) door de 
bruiklener(s) te betalen buitengerechtelijke kosten en proceskosten komen ten gunste van  
Bewaakt & Bewoond BV. 
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Artikel 6 Beëindiging 
 
6.1 Opzegging zowel van de zijde van de volmachtgever als van de zijde van  
Bewaakt & Bewoond BV dient te geschieden bij aangetekende brief met inachtneming van een 
opzegtermijn van (ten minste) vier weken (zegge: achtentwintig dagen) na datum van ontvangst van 
eerdergenoemde aangetekende brief. 
6.2 Indien de volmachtgever binnen drie maanden na het verlenen van de volmacht aan  
Bewaakt & Bewoond BV de volmacht opzegt, wordt door Bewaakt & Bewoond BV aan volmachtgever 
een nader tussen partijen overeengekomen bedrag in rekening gebracht, te vinden in de door beide 
partijen ondertekende volmacht. Bij gebreke van nadere bepaling van dat bedrag wordt in ieder geval 
€500 (zegge: vijfhonderd euro) in rekening gebracht. 
 
 
 
 
Artikel 7 Toepasselijk recht – Wijziging - Geschillen 
 
7.1 Op de volmacht, de eventuele onderliggende rechtsverhouding en de toepasselijkheid van 
deze Algemene Voorwaarden Volmacht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Bewaakt & Bewoond BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden Volmacht te 
wijzigen of aan te vullen indien dat in redelijkheid geboden is. Volmachtgever wordt geacht na 
schriftelijke melding daarvan stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met eventuele wijziging en/of 
aanvulling indien daartegen niet binnen vijf dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar is gemaakt. 
7.3 Alle geschillen die mochten ontstaan van een volmacht waarop de onderhavige voorwaarden 
van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Bewaakt & 
Bewoond BV er om haar motiverende redenen de voorkeur aan geeft het geschil te doen berechten 
door de rechter van de woon/vestigingsplaats van volmachtgever. Voor geschillen welke tot de 
competentie van de Kantonrechter behoren blijft uitsluitend de volgens normale regelen bevoegde 
Kantonrechter bevoegd. 
 
 
 
 
Artikel 8 Overhandiging - Reikwijdte der Bepalingen 
 
8.1 Deze algemene voorwaarden worden aan ieder volmachtverlenende wederpartij van  
Bewaakt & Bewoond BV ter hand gesteld, en zijn van toepassing op iedere aan  
Bewaakt & Bewoond BV verleende volmacht als hier bedoeld, zomede op de daaraan eventueel ten 
grondslag liggende rechtsverhouding. 
8.2 In geval van nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen in de algemene 
voorwaarden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de 
eventuele ongeldige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, onder 
voorwaarde dat in zijn geheel de strekking  van deze voorwaarden behouden blijft. 
8.3 De door Bewaakt & Bewoond BV bedongen uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid, 
zomede alle overige verweermiddelen welke Bewaakt & Bewoond BV aan haar rechtsverhouding met 
volmachtgever, inclusief deze algemene voorwaarden, mocht kunnen ontlenen, gelden mede ten 
behoeve van haar bestuursleden, ondergeschikten, alsmede ten behoeve van door haar 
ingeschakelde derden en/of hulppersonen. 


