
vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

‘t ,RI t
zaaknummer: 3268394 CV EXPL 14-20870
kenmerk: afgegeven op: 15 au ustus 2014
vonnis van: 15 augustus 2014
doc: Vvs

vonnis van de kantonrechter

i n za k e

Stichting Duwo
wonende te / gevestigd te Delft
eiseres.
gemachtigde: mr. lA. Nieuwenhuijsen

t e ge n

wonende te / gevestigd te —

gedaagde
niet verschenen.

Verloop van de procedure
Bij exploot van dagvaarding van 8juli 2014 heeft eisende partij gevorderd dat gedaagde
partij zal worden veroordeeld zoals in de dagvaarding nader omschreven.

Gedaagde partij heeft geen uitstel verzocht en evenmin uiterlijk op de in de dagvaarding
vermelde terechtzitting geanttvoord.

Tegen gedaagde partij is verstek verleend.

Gronden van de beslissing
De vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, behoudens voor het geval een deel
van het gevorderde niet is toegewezen en/of hieronder anders is overwogen.

Voor de nog te begroten kosten van een eventuele gedwongen ontruiming wordt thans nog
geen voor ten ii itvoerlegging vatbare titel afgegeven.



rolnummer: 3268394 CV EXPL 14-20870

Beslissing
De kantonrechter:

1. stelt de datum waarop de tttssen partijen gesloten huurovereenkomst met betrekking
tot de woonruimte •indigt vast op 1 december 2014;

11. veroordeelt gedaagde partij om op die datum de gehuurde woonruimte te ontruimen
en te verlaten en ter beschikking van eisende partij te stellen;

III. veroordeelt de gedaagde partij in de kosten van het geding, aan de zijde van de
eisende partij tot aan deze uitspraak begroot op: € 95,77 aan explootkosten, € 150,00
aan salaris gemachtigde en € 11 5,00 aan griffierecht, één en ander, voor zover van
toepassing, inclusief BTW;

IV. veroordeelt gedaagde partij tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te
verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het
vonnis heeft plaatsgevonden en gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving
vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing.
inclusief BTW;

V. verklaart de veroordelingen tiitvoerbaar bij voorraad;

VI. wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door Mr. O.J. van Leeuwen. kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 5 augustus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter
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vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Grosse

LJ tti

zaakntirnrner: 326840? CV EXPL 14-20871
kenmerk: afgegeven op: 15 a gus tts 2014
vonnis van: 1 5 augustus 2014
doc: Vvs

vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

Stichting Duwo
wonende te / gevestigd te Delft
eiseres,
gernachtigde: mr. l.A. Nieuwenhuijsen

tegen

wonende te / gevestigd te
gedaagde
niet verschenen.

Verloop van de procedure
Bij exploot van dagvaarding van 8juli 2014 heeft eisende partij gevorderd dat gedaagde
partij zal worden veroordeeld zoals in de dagvaarding nader omschreven.

Gedaagde partij heeft geen uitstel verzocht en evenmin uiterlijk op de in de dagvaarding
vermelde terechtzitting geantwoord.

Tegen gedaagde partij is verstek verleend.

Gronden van de beslissing
De vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor. behoudens voor het geval een deel
van het gevorderde niet is toegewezen en/of hieronder anders is overwogen.

Voor de nog te begroten kosten van een eventuele gedwongen ontruiming wordt thans nog
geen voor tenuitvoerlegging vatbare titel afgegeven.
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rolnummer: 326840? CV EXPL 14-20871

Beslissing
De kantonrechter:

1. stelt de datum waarop de tussen partijen gesloten huurovereenkomst met betrekking
tot de woonruimte — indigt vast op 1 december 2014;

II. veroordeelt gedaagde partij om op die datum de gehuurde woonruimte te ontruimen
en te verlaten en ter beschikking van eisende partij te stellen;

III. veroordeelt de gedaagde partij in de kosten van het geding, aan de zijde van de
eisende partij tot aan deze uitspraak begroot op: € 95,77 aan explootkosten, € 150,00
aan salaris gemachtigde en € 11 5,00 aan griffierecht, één en ander, voor zover van
toepassing, inclusief BTW;

IV. veroordeelt gedaagde partij tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te
verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het
vonnis heeft plaatsgevonden en gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving
vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing.
inclusief BTW:

V. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad:

VI. wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door Mr. O.J. van Leeuwen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 15 atigtistus 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter
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