Overeenkomst Nest
Nest exploiteert kantoorruimte en daarmee samenhangend parkeerruimte, multifunctionele ruimten voor onder meer vergaderingen
en seminars, individuele werkplekken in de verschillende Nest gebouwen in Nederland.
Naast het gebruik van de hiervoor vermelde ruimten biedt Nest diensten aan haar klanten zoals post/repro/koerier diensten en het
gebruik van print- en scanapparatuur, verhuur van kantoorinrichting, internettoegang en verdere diensten. Dit pakket van diensten
kan per gebouw en in tijd variëren in samenstelling en beschikbaarheid.
wil graag gebruik maken van de door Nest geboden faciliteiten, te weten:

[ ] Lid zijn van Nest

[ ] Het gebruik van een werkplek

[ ] Het gebruik van een eigen ruimte

[ ] Het huren van een gemeubileerd kantoor
Met de ondertekening van dit document leggen Nest en

de afspraken vast die op hun relatie van toepassing zijn.

Deze overeenkomst bestaat uit de volgende documenten:
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] Bijlage:

Financiële en Administratieve bepalingen
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Afspraken over het lid zijn van Nest
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Financiële Specificatie

Afspraken over het gebruik van een eigen werkplek
Afspraken over het gebruik van een eigen kantoor

Afspraken over het huren van een eigen gemeubileerd kantoor
Reglement ICT

Deze overeenkomst tussen Nest en
is voor zover het gebruik van een eigen Kantoor betreft een huurovereenkomst
als bedoeld in artikel 7:230a en verder van het Burgerlijk Wetboek, het gebruik van een eigen Plek of Ruimte van Nest en de overige
diensten worden naast de bepalingen van deze overeenkomst beheerst door artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek (opdracht). Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van
is uitgesloten.

kantoorhoudende te
, aan
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer

, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
, omzetbelastingnummer

Hein Langendijk

gevestigd te
, aan de Postbus, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer
, omzetbelastingnummer
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Financiële en Administratieve bepalingen
1. Per betaalperiode van een maand bestaat de in deze bijlage nader uitgewerkte betalingsverplichting van
gebruiker bij vooruitbetaling per persoon
per maand uit:
[ ] de prijs van het lidmaatschap ad € 50,00 (excl. verschuldigde omzetbelasting);
[ ] de prijs voor het gebruik van de Plek ad € 90,00 (excl. verschuldigde omzetbelasting);
[ ] de prijs voor het gebruik van een kantoor ad € 200,00 (excl. verschuldigde omzetbelasting);
[ ] de huurprijs voor het kantoor en leenmeubilair ad € 250,00 (excl. verschuldigde omzetbelasting).
[ ] kosten van de door gebruiker af te nemen facultatieve leveringen en diensten en eenmalig kosten in
verband met aansluitingen. Zie ook de financiële specificatie.
2. Alle door gebruiker verschuldigde bedragen zullen via automatische incasso worden geïnd vóór of op de
eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben. Gebruiker geeft bij deze een
machtiging af voor automatische incasso van dit bedrag.
3. Gebruiker dient ervoor te zorgen dat Nest telkens alle verschuldigde bedragen voortkomende uit deze
overeenkomst op basis van een automatische incasso kan innen. In het geval een incasso gestorneerd
wordt, zal Nest voor elke opvolgende incasso een bedrag van € 15,- in rekening brengen.

Prijswijzigingen
4. Nest is gerechtigd de prijs eenzijdig aan te passen. De aldus aangepaste prijs is niet eerder van toepassing dan dertig (30) dagen nadat Nest aan het lid een bericht van de prijsaanpassing heeft verstuurd. Een
aan een lid gegeven korting laat het recht van Nest om de prijs aan te passen onverlet.
5. Het lid wordt geacht de prijswijziging bij voorbaat te hebben aanvaard. Het lid heeft het recht de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de prijswijziging, indien hij alsnog niet akkoord gaat met de
prijswijziging. Hij dient dit dan schriftelijk aan te geven voor het ingaan van de prijswijziging en de regels
over het einde van het gebruik van de Plek, de Ruimte en/of het Kantoor zijn dan van toepassing.
Boetebepaling
6. Indien het lid zich, na door Nest behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de overeenkomst en de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt het lid aan Nest, voor zover
geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 25,00 per dag voor elke dag
dat het lid in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Nest op volledige schadevergoeding,
voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.
Schade en aansprakelijkheid
7. Het lid neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gebouw.
Het lid moet Nest meteen op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis voordoet of
dreigt voor te doen.
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8. Het lid vrijwaart Nest tegen boetes die Nest worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van het
lid.
9. Nest is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen
bij het aangaan van de overeenkomst.
10. Nest is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van het lid en het lid
heeft geen recht op (huur)prijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de overeenkomst in geval van vermindering van (huur)
genot ten gevolge van gebreken, waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebrken aan het
gebouw of het gebouw waarvan het gebouw deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gebouw, leegstand elders, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte,
ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of
vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten. Eveneens is Nest niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in het gebouw aanwezig zijn en het lid
vrijwaart Nest voor aanspraken van die derden ter zake.
11. Het lid is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Het lid vrijwaart Nest voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door
het lid aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
12. Nest is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van het lid of voor schade als gevolg van de activiteiten
van andere leden of van belemmeringen in het gebruik van het gebouw die derden veroorzaken.
13. Nest is, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige
schade die het gevolg is van het niet functioneren dan wel de niet behoorlijke leverantie van nutsvoorzieningen. Evenmin zal het lid in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op (huur)prijsvermindering en/of
verrekening met enige betalingsverplichting.
Toegang Nest
14. Indien Nest wenst over te gaan tot het verrichten van werkzaamheden in, op of aan het gebouw, in
ruimte of kantoor, is het lid verplicht Nest of degene die zich ter zake bij het lid zal vervoegen, toegang te
verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.
15. Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelde zijn Nest en/of alle door hem aan te wijzen personen
gerechtigd alle delen van het gebouw (en voor wat betreft het Kantoor na overleg met het lid dat als vertegenwoordiger bij Nest bekend staat) op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur te betreden. In noodgevallen is Nest gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten vermelde tijdstippen het gebouw, ruimte of
kantoor te betreden.
Niet tijdige beschikbaarheid
16. Bij het niet beschikbaar zijn van het gebouw op de overeengekomen ingangsdatum van het gebruik of
de huur, doordat het gebouw niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker niet tijdig heeft ontruimd of
Nest de door hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is het lid tot de
datum waarop het gebouw hem ter beschikking staat geen gebruiksprijs of huur verschuldigd en schuiven
ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op.
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17. Nest is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor het lid, tenzij hem ter
zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
18. Het lid kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige
nalatigheid of grove schuld van Nest en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van het lid in
redelijkheid niet verlangd kan worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.
Domicilie
19. Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst worden alle mededelingen van Nest aan het lid in verband
met de uitvoering van de overeenkomst, gericht aan het adres van het gebouw.
20. Het lid verplicht zich in geval het lid zijn bedrijf daadwerkelijk niet meer in het gebouw uitoefent,
Nest daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.
21. Voor het geval het lid het gebouw verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan Nest, geldt het
adres van het gebouw als domicilie van het lid.
Klachten
22. Het lid zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen
geschieden. In dergelijke gevallen zal het lid de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.
Beheerder
23. Indien door Nest een beheerder is of wordt aangesteld, zal het lid zich omtrent alle met de overeenkomst verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.
Slotbepaling
24. Indien een deel van de Overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan
laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In
plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
25. Het lid stemt bij voorbaat in met een eventuele overdracht door Nest van diens uit deze overeenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde partij.
26. Nest is bevoegd wijzigingen in de Algemene Bepalingen en het Huishoudelijk Reglement aan te brengen. Deze wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn
gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding zal worden vermeld. Nest zal
het wijzigen van deze voorwaarden tijdig, te weten minimaal dertig dagen voor de inwerkingtreding van de
wijzigingen, aan het lid schriftelijk bekend maken.

info@nestwerkplekken.nl
www.nestwerkplekken.nl

Afspraken lidmaatschap Nest
1. Het lidmaatschap geeft een lid bijzondere rechten. De omvang van deze rechten is afhankelijk van de
vraag of een lid ook een plek, ruimte of kantoorruimte van Nest gebruikt en is afhankelijk van de keuzes die
het lid maakt ten aanzien van de door hem vast of incidenteel af te nemen diensten of te gebruiken
faciliteiten.
2. In deze bijlage staan de rechten van het lid in zijn verschillende mogelijke hoedanigheden (Lid, Plek,
Ruimte, Kantoor) uitgewerkt. De daartegenover staande verplichtingen van het lid worden ook uitgewerkt.
3. De omvang van het pakket aan diensten en faciliteiten dat Nest aan zijn leden aanbiedt, kan variëren.
Tenzij dit uitdrukkelijk met een lid anders is afgesproken, kan Nest naar eigen inzicht de omvang en
samenstelling van het lidmaatschapspakket aanvullen of aanpassen.
Duur, verlenging, opzegging
4. Het lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met de eventuele overeenkomst(en) die het lid met Nest
sluit voor een Plek, een Ruimte of een Kantoor. Ingeval het lid ook een Plek of Ruimte gebruikt, dan wel een
Kantoor huurt van Nest, betekent het einde van het lidmaatschap ook het einde van de overeenkomst voor
de Plek, Ruimte of Kantoor.
5. Voor het geval het lid geen kantoorruimte huurt bij Nest, geldt hetgeen hierna bepaald is in de artikelen
6 tot en met 10.
6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde periode.
7. Beëindiging van lidmaatschap vindt plaats door schriftelijke opzegging tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Dit geldt voor beide partijen.
8. Indien de huurovereenkomst tussen Nest en de eigenaar/beheerder van het gebouw waarin Nest is
gevestigd eindigt, eindigt gelijktijdig het Lidmaatschap, zonder dat Nest ter zake schadeplichtig is
tegenover het lid.
Financiële bepalingen
9. De bepalingen over wat het lid uit hoofde van deze overeenkomst aan Nest verschuldigd is zijn
opgenomen in Financiële en Administratieve bepalingen.
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Tussentijdse beëindiging
10. Nest is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien
het lid:
• de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijnen voldoet;
		
• tekortschiet in de nakoming van enige andere verplichting uit de overeenkomst en daarin
		
geen wijziging brengt na sommatie van Nest binnen een daarbij gestelde redelijke termijn;
		
• het gebruik van het de gemeenschappelijke ruimte, of het gebruik door gasten van het lid
		
of anderen die met goedkeuring van het lid aanwezig zijn in de gemeenschappelijke ruimte
		
van Nest, niet in overeenstemming is met het de huisregels, of anderszins niet acceptabel,
		
zulks geheel ter beoordeling van Nest;
• zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
		
• surseance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard
		
dan wel tot liquidatie overgaat;
		
• komt te overlijden;
één en ander onverminderd het recht van Nest om vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen en
onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde.
Lidmaatschapsrechten exclusief kantoor/ruimte
11. De algemene ruimten van Nest
Als lid heb je gedurende kantoordagen van 07.00 tot 18.00 uur (per locatie zijn eventueel afwijkende 		
tijden mogelijk) toegang tot de gemeenschappelijke ruimte van alle vestigingen van Nest in Nederland.
De gemeenschappelijke ruimte mag alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden voor de uitoefening van
het bedrijf van het lid. Het is het lid toegestaan om haar klanten en/of zakenrelaties uit te nodigen in de
gemeenschappelijke ruimte. Deze bezoekers dienen vooraf door het lid bij de catering of beheerder van
Nest worden aangemeld. Er geldt een maximum van 3 gasten per bezoek en een maximum van 4 uur per
gast per bezoek. Bij langduriger bezoek dient een gast een zogenaamde dagpas te hebben.
Een lid heeft geen recht op een vaste (werk)plek in de gemeenschappelijke ruimte. Nest heeft te allen tijde
het recht om (delen van) de gemeenschappelijke ruimte te reserveren voor eigen gebruik alsmede het recht
om aan het lid aan te geven welke werkplekken op een bepaald moment kunnen worden gebruikt. Nest is
gesloten tijdens feestdagen.
In de gemeenschappelijke ruimte kan ieder lid onbeperkt en kosteloos gebruikmaken van wireless internet
tot een maximumbelasting van 2 Mb. Nest biedt geen ondersteuning bij (technische) vragen over internetgebruik en garandeert niet dat de toegang tot wireless internet te allen tijde ononderbroken c.q. storingsvrij zal
zijn. Het lid dient zelf de door hem noodzakelijk geachte veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering).
In de gemeenschappelijke ruimte is de cateraar tijdens kantooruren geopend, waar men als lid drankjes,
snacks, broodjes e.d. kan kopen. Er kan enkel met pinpas worden betaald. Het is niet toegestaan voedsel
en drinken van buiten Nest mee te nemen en in de gemeenschappelijke ruimte te nuttigen.
Leden kunnen, indien aanwezig, gebruik maken van de printer van Nest. Gemaakte kosten dienen meteen
te worden voldaan.
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Additionele services voor alle Leden
12. Nest biedt tegen extra betaling de volgende Nest services aan:
Locker
Een lid kan een locker huren bij Nest tegen een maandelijkse vergoeding, die automatisch wordt geïncasseerd. De sleutel is persoonlijk en uitsluitend het lid zelf is verantwoordelijk. Het is niet toegestaan sleutels te
kopiëren en/of na te maken en/of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen van derden. Deze service wordt
afgenomen voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Postabonnement
Het kantooradres van Nest kan door een lid worden gebruikt als correspondentie- en zakelijk adres. Er kan
slechts één postabonnement per bedrijfsnaam/entiteit worden afgesloten. De verschuldigde maandelijkse
vergoeding ad € 7,50 wordt door Nest automatisch geïncasseerd. De post kan tijdens kantooruren worden
opgehaald bij de receptie van de betreffende locatie. Voor ieder aanvullend bedrijf geldt een aanvullende vergoeding ad € 10,00. Deze service wordt afgenomen voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Gebruik Nest vergaderzalen
Leden kunnen op de dag zelf vergaderzalen reserveren tegen een gereduceerd tarief. Een optie kan ook langer van tevoren worden genomen in welk geval Nest te allen tijde het recht heeft om de optie te
annuleren of te verplaatsen naar een andere vergaderzaal. Reserveren van vergaderzalen kan in overleg
met de Huismeesters.
Parkeerplaats auto
Leden kunnen in de parkeergarage van Nest parkeren tegen een gereduceerd tarief. Gasten van Leden kunnen eveneens tegen dit tarief parkeren via de rekening van het desbetreffende lid bij Nest.
Huisregels geldend voor alle leden
Algemeen
13. Lid mag bij het gebruik van de gebouwen van Nest geen hinder of overlast veroorzaken. Een lid zal er voor
zorgdragen dat vanwege hem aanwezige gasten dit evenmin doen. Het is een lid voorts niet toegestaan:
A. in, op, aan of in de directe omgeving van het gebouw milieugevaarlijke zaken te hebben, waaron
der stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken;
B. vloeren van het gebouw hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is;
C. het gebouw zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging
optreedt, schade aan het gebouw kan ontstaan of het aanzien van het gebouw kan worden geschaad;
D. wijzigingen of voorzieningen aan te brengen in, op of aan het gebouw die in strijd zijn met voor
schriften van de overheid en van de nutsbedrijven;
E. dienst- en installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde
plaatsen van het gebouw of van het gebouw waarvan het gebouw deel uitmaakt, te betreden of te
laten betreden of vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
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14. Het lid moet brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en nooddeuren in het gebouw te allen tijde vrijhouden.
15. Indien tot het gebouw een lift, rolbaan, roltrap of automatisch deurmechanisme of soortgelijke
voorziening behoort dan wel het gebouw per een of meer van genoemde voorzieningen of soortgelijke
voorzieningen bereikbaar is, zal men uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen
maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven door of namens Nest, de betrokken installateurs of de
overheid, dienen nauwkeurig te worden nageleefd. Nest mag - indien en zolang dit noodzakelijk is genoemde voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat lid recht op een schadeloosstelling of
vermindering van de huur kan doen gelden.
16. Het is niet geoorloofd om (reclame) borden aan de deur en/of gevel van de locatie van Nest te
bevestigen dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in het kantoorgebouw van Nest te plaatsen.
17. De naam Nest mag op geen enkele wijze door het lid worden gebruikt dan wel in verband worden
gebracht met de onderneming van het lid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nest.
18. Het lid zal op geen enkele wijze schade toebrengen aan de gemeenschappelijke ruimte en/of de
inrichting daarvan en/of andere onderdelen van het gebouw waarin Nest gevestigd is. Het lid is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door het lid of door degene die op uitnodiging van het lid aanwezig is in de
gemeenschappelijke ruimte.
19. Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke ruimte meubilair, kantoorapparatuur, kabels, IT of
telecommunicatie apparatuur en aansluitingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nest.
20. Het lid zal zich houden aan het op het Lidmaatschap van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement
van Nest. Dit Huishoudelijk Reglement is altijd op te vragen bij de receptie van Nest. Het lid wijst degenen
die op uitnodiging van het lid aanwezig zijn eveneens op het Huishoudelijk Reglement en is volledig
verantwoordelijk voor de naleving daarvan door deze genodigden.
21. Het lid zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering, van
toepassing is. Het lid zal de gemeenschappelijke ruimte en/of overige ruimte in Nest gebruiken in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement en zonder anderen te hinderen. Het lid staat ervoor in dat haar/
zijn genodigden zich eveneens aan het voorgaande zullen houden.

Rechten en verplichtingen Nest
22. Nest is te allen tijde gerechtigd inspecties, testen, reparaties, andere routinematige klussen,
schoonmaak of onderhoud te laten uitvoeren in de gemeenschappelijke ruimte alsmede in de rest van de
gebouwen van Nest.
23. Nest zal te allen tijde geheimhouding betrachten omtrent de bedrijfsvoering van het lid, voor zover bij
Nest bekend.
24. Indien, om wat voor reden dan ook, Nest en/of de gemeenschappelijke ruimte niet toegankelijk is bij
aanvang van de Overeenkomst is Nest niet aansprakelijk noch kan Nest hiervoor aansprakelijk worden
gehouden. Het lid heeft in dat geval echter wel het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien het lid de Overeenkomst niet met onmiddellijke ingang
beëindigt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort totdat Nest en/of de gemeenschappelijke
ruimte weer toegankelijk is.
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25. Nest is gerechtigd de levering van de Nest diensten (inclusief de toegang tot de gemeenschappelijke
ruimte) op te schorten in het geval van overmacht, in welk geval betaling van de door het lid verschuldigde
vergoeding voor eenzelfde periode zal worden opgeschort, zonder dat enige partij daaraan een recht op
schadevergoeding kan ontlenen.
Privacy
26. Nest is gerechtigd persoonsgegevens van het lid te verwerken, voor zover noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst en eventuele overige wettelijke verplichtingen.
27. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het lid zal Nest geen persoonsgegevens aan derden verstrekken.
Afspraken gebruik Plek
De Plek
1. Nest stelt aan het lid een vaste Plek ter beschikking in het gebouw van Nest.
2. Het lid mag deze Plek alleen als kantoorwerkplek gebruiken.
3. Pas na de ontvangst van alle bij aanvang van de overeenkomst door het Lid verschuldigde vergoedingen
zal Nest aan het lid de toegang verschaffen middels een vingerprint scan.
4. De Plek is bij aanvang van de overeenkomst door Nest aan het lid ter beschikking gesteld en door het lid
aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt.
5. Het lid verkrijgt het exclusieve recht van gebruik van de Plek gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Het is hem niet toegestaan de Plek aan een derde in gebruik te geven zonder toestemming van Nest.
6. Aan het gebruik van de Plek is automatisch ook het lidmaatschap van Nest verbonden. Een gebruiker
van een Plek kan niet afzien van het lidmaatschap van Nest zolang hij gebruik maakt van de Plek.
De beëindiging van het lidmaatschap van Nest leidt automatisch ook tot de beëindiging van het
gebruiksrecht van de Plek en omgekeerd. De afspraken Lidmaatschap Nest zijn van toepassing.
Financiële bepalingen
7. De bepalingen omtrent hetgeen het lid huurder voor het gebruik van de Plek aan Nest verschuldigd is zijn
opgenomen de bijlage: “Financiële en Administratieve bepalingen”.
Gebruik van de Plek
8. Huurder zal de Plek - gedurende de gehele duur van de overeenkomst - daadwerkelijk, geheel, behoorlijk
en zelf gebruiken als werkplek.
9. Het gebruik van de Plek is mogelijk tussen 8:00 uur en 18:00 uur op werkdagen, dus niet in het
weekeinde en op erkende feestdagen.
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10. Nest kan het lid de toegang tot de Plek en de gemeenschappelijke ruimte weigeren indien het lid op het
moment dat deze de Plek voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum en de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van het lid.
11. Het lid dient de Plek telkens netjes te houden en naar behoren op te ruimen, een en ander ook met het
oog op de andere gebruikers van de ruimte waarin de Plek staat. Redelijke aanwijzingen van Nest die hierop
betrekking hebben, dient het lid meteen op te volgen.
Einde gebruik
12. Het lid dient de Plek bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van het gebruik van de Plek, aan
Nest op te leveren in de staat die Nest mag verwachten van een goed onderhouden Plek, zonder gebreken,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering.
13. Bij discussie over de staat van de Plek bij aanvang van het gebruik, wordt het lid verondersteld de
Plek in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Verder wordt de Plek door het lid aan Nest
opgeleverd geheel ontruimd en behoorlijk schoongemaakt. Toegang via vingerprintscan zal worden stopgezet. Het lid is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op de Plek zijn aangebracht of door hem van de
voorgaande gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is Nest
geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van het lid worden verwijderd.
14. Tenzij tussen het lid en Nest schriftelijk anders is overeengekomen, is het lid in geen geval gerechtigd
om zaken na beëindiging van de overeenkomst in of aan de Plek achter te laten in afwachting van het
antwoord op de vraag of een opvolgend gebruiker deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als het lid zich
hier niet aan houdt, is Nest gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten
van het lid te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de
opbrengst daarvan te behouden.
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Afspraken gebruik Ruimte
De Ruimte
1. Nest stelt aan het lid een eigen Ruimte ter beschikking in het gebouw van Nest.
2. Het lid mag deze Ruimte alleen als kantoorwerkplek gebruiken.
3. Pas na ontvangst van alle bij aanvang van de overeenkomst door het lid verschuldigde vergoedingen zal
Nest aan het lid sleutels en/of vingerprint autorisatie ter beschikking stellen en daarmee toegang
verschaffen tot de Ruimte.
4. De Ruimte is bij aanvang van de overeenkomst door Nest aan het lid ter beschikking gesteld en door het
lid aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt.
5. Het lid verkrijgt het exclusieve recht van gebruik van de Ruimte gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het is hem niet toegestaan de Ruimte aan een derde in gebruik te geven zonder toestemming van
Nest. Alle vaste gebruikers dienen aan Nest te worden doorgegeven en ten aanzien van ieder van die
personen zullen aparte overeenkomsten moeten worden gesloten.
6. Nest heeft het recht het lid en de andere gebruikers van de Ruimte te verhuizen naar een andere locatie
in het gebouw indien dit redelijkerwijze voor de exploitatie van het gebouw voor Nest wenselijk is en Nest
het lid en de andere gebruikers van de Ruimte faciliteert bij de verhuizing van hun spullen.
7. Aan het gebruik van de Ruimte is automatisch ook het lidmaatschap van Nest verbonden. Een gebruiker
van een Ruimte kan niet afzien van het lidmaatschap van Nest zolang hij gebruik maakt van de Ruimte. De
beëindiging van het lidmaatschap van Nest leidt automatisch ook tot de beëindiging van het gebruiksrecht
van de Ruimte en omgekeerd. De afspraken Lidmaatschap Nest zijn van toepassing.
Financiële bepalingen
8. De bepalingen omtrent hetgeen het lid voor het gebruik van de Ruimte aan Nest verschuldigd is zijn
opgenomen in de bijlage: “Financiële en Administratieve bepalingen”
9. Alle leden die bij Nest geregistreerd zijn als gebruiker van de Ruimte zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
financiële verplichtingen van de desbetreffende leden, tenzij hier uitdrukkelijk van is afgeweken door het
opnemen van een bijzondere bepaling in de overeenkomst.
Gebruik van de Ruimte
10. Het lid is verplicht de Ruimte voor het aangaan van de overeenkomst te inspecteren om na te gaan of
de Ruimte geschikt is als werkruimte voor het lid. Nest is enkel gehouden het lid op de hoogte te stellen van
aan Nest bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid als Ruimte afbreuk doen. Nest is
niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Nest niet kende en niet behoorde te kennen.
11. Het lid zal de ruimte - gedurende de gehele duur van de overeenkomst - daadwerkelijk, geheel,
behoorlijk en met zijn mede gebruikers gebruiken als kantoor werkplek.
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12. Nest kan het lid de toegang tot de Ruimte en de gemeenschappelijke ruimte weigeren indien het lid op
het moment dat deze de Ruimte voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen
uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum en de uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van het lid.
13. Het lid dient de Ruimte telkens netjes te houden en naar behoren op te ruimen, een en ander ook met
het oog op de andere gebruikers van het deel van het gebouw van Nest waarvan de Ruimte deel uitmaakt.
Redelijke aanwijzingen van Nest die hierop betrekking hebben, dient het lid meteen op te volgen.
Veranderingen en toevoegingen
14. Het lid heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest nodig voor het geheel of gedeeltelijk
veranderen van de inrichting of gedaante van de Ruimte, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen
die bij het einde van de Ruimte zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en
verwijderd.
15. Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels,
vloeren en wanden.
16. Het lid wordt nadrukkelijk verboden om veranderingen aan te brengen aan plafond en verwarming cq.
gevel aan de binnenzijde.
17. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent Nest geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die het lid wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder
schade aan de kantoorruimte en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt
of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de
Ruimte, dan wel wanneer het gebruiksgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van
de zijde van de Nest zich daartegen verzetten.
18. Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens het lid aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de overeenkomst door het lid ongedaan zijn
gemaakt.
19. Het lid doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de
door of namens hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de overeenkomst
niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
20. Met betrekking tot de genoemde en bedoelde veranderingen, toevoegingen e.d. is Nest op geen enkele
wijze aansprakelijk.
Einde gebruik
21. Het lid dient de Ruimte bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van het gebruik van de
Ruimte, aan Nest op te leveren in de staat die Nest mag verwachten van een goed onderhouden Ruimte,
zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en
veroudering.
22. Bij discussie over de staat van de Ruimte bij aanvang van het gebruik, wordt het lid verondersteld de
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Ruimte in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Verder wordt de Ruimte door het lid aan
Nest opgeleverd geheel ontruimd en behoorlijk schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels, keycards
e.d.. Het lid is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op de Ruimte zijn aangebracht of door hem van
de voorgaande gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is
Nest geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van het lid worden
verwijderd.
23. Tenzij tussen het lid en Nest schriftelijk anders is overeengekomen, is het lid in geen geval gerechtigd
om zaken na beëindiging van de overeenkomst in of aan de Ruimte achter te laten in afwachting van het
antwoord op de vraag of een opvolgend gebruiker deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als het lid zich
hier niet aan houdt, is Nest gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten
van het lid te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de
opbrengst daarvan te behouden.
24. Indien het gebruik van de Ruimte ontijdig is beëindigd, is Nest gerechtigd zich op kosten van het lid
toegang tot de kantoorruimte te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat het lid enig
recht op schadevergoeding heeft.
25. Alle zaken waarvan het lid kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de Ruimte achter te laten bij het
daadwerkelijk verlaten van de kantoorruimte, kunnen door Nest, naar Nest’ inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van het lid worden verwijderd. Nest heeft het recht om deze zaken naar
eigen goeddunken terstond op kosten van het lid te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te
eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij Nest ermee
bekend is dat de opvolgende gebruiker de zaken heeft overgenomen. In het laatste geval is het lid verplicht
om tezamen met de opvolgend gebruiker een beschrijving op te stellen van alle zaken die door de
opvolgend gebruiker zijn of worden overgenomen. Deze door het lid en de opvolgend gebruiker geparafeerde beschrijving van die zaken dient direct na het opstellen daarvan aan Nest te worden verstrekt.
26. Tijdig voor het einde van de overeenkomst of het gebruik, dient de Ruimte door partijen gezamenlijk te
worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van de Ruimteworden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd
welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van het
lid komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van het lid dienen te worden uitgevoerd alsmede de
wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van de Ruimte en de opmaak en de ondertekening
van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel door daartoe bevoegde vertegenwoordigers.
Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die vertegenwoordigers beroepen.
27. Indien het lid, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn
meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport,
is Nest bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van het lid uit te voeren en het rapport bindend voor
partijen vast te stellen. Nest zal het lid onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.
28. Het lid is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden
binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn ten genoegen van
Nest uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien het lid, ook na ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk
nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Nest gerechtigd zelf
deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op het lid te verhalen.
29. Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de overeenkomst, is het lid aan Nest een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende prijs, onverminderd
Nest’ aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.
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Afspraken huur Kantoor
Kantoor
1. Nest stelt aan het lid een eigen Kantoor ter beschikking in het gebouw van Nest.
2. Het lid mag deze Kantoor alleen als kantoorwerkplek gebruiken.
3. Pas na de ontvangst van alle bij aanvang van de overeenkomst door het Lid verschuldigde vergoedingen
zal Nest aan het lid de toegang middels vingerprint cq. sleutels ter beschikking stellen en daarmee toegang
verschaffen tot het Kantoor.
4. Het Kantoor is bij aanvang van de overeenkomst door Nest aan het lid ter beschikking gesteld en door
het lid aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Het Kantoor is een zelfstandige gemeubileerde
ruimte die bereikbaar is via de gemeenschappelijke ruimte van Nest. De locatie en de staat van het Kantoor
en het zich daarin bevindende meubilair is door het lid en Nest vastgelegd in een bijlage van deze overeenkomst. Het aan Nest toebehorende meubilair dat in de bijlage staat genoemd, maakt deel uit van hetgeen
het lid van Nest huurt samen met het Kantoor.
5. Het lid verkrijgt het exclusieve recht van gebruik van het Kantoor gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het is hem niet toegestaan het Kantoor aan een derde in gebruik te geven zonder toestemming
van Nest. Alle vaste gebruikers dienen aan Nest te worden doorgegeven en ten aanzien van ieder van die
personen zullen aparte overeenkomsten moeten worden gesloten.
6. Nest heeft het recht het lid en de andere gebruikers van het Kantoor te verhuizen naar een andere locatie
in het bebouw indien dit redelijkerwijze voor de exploitatie van het gebouw voor Nest wenselijk is en Nest
het lid en de andere gebruikers van het Kantoor faciliteert bij de verhuizing van hun spullen.
7. Aan het gebruik van het Kantoor is automatisch ook het lidmaatschap van Nest verbonden.
Een gebruiker van een Kantoor kan niet afzien van het lidmaatschap van Nest zolang hij gebruik maakt van
het Kantoor. De beëindiging van het lidmaatschap van Nest leidt automatisch ook tot de beëindiging van
het gebruiksrecht van het Kantoor en omgekeerd. De afspraken Lidmaatschap Nest zijn van toepassing.
Financiële bepalingen
8. De bepalingen omtrent hetgeen het lid voor het gebruik van het Kantoor aan Nest verschuldigd is zijn
opgenomen in de bijlage: “Financiële en Administratieve bepalingen”.
9. Alle leden die bij Nest geregistreerd zijn als gebruiker van het Kantoor zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de financiële verplichtingen van de desbetreffende leden.
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Gebruik van het Kantoor
10. Het lid is verplicht het Kantoor voor het aangaan van de overeenkomst te inspecteren om na te gaan of
het Kantoor geschikt is als kantoorruimte voor het lid. Nest is enkel gehouden het lid op de hoogte te stellen
van aan Nest bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid als Kantoor afbreuk doen.
Nest is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Nest niet kende en niet behoorde te kennen.
11. Het lid zal het Kantoor - gedurende de gehele duur van de overeenkomst - daadwerkelijk, geheel,
behoorlijk en met zijn mede gebruikers gebruiken als kantoor werkplek.
12. Nest kan het lid de toegang tot het Kantoor en de gemeenschappelijke Kantoor weigeren indien het lid
op het moment dat deze het Kantoor voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de
ingangsdatum en de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van het lid.
13. Het lid dient het Kantoor telkens netjes te houden en naar behoren op te ruimen, een en ander ook met
het oog op de andere gebruikers van het deel van het gebouw van Nest waarvan het Kantoor deel uitmaakt.
Redelijke aanwijzingen van Nest die hierop betrekking hebben, dient het lid meteen op te volgen.
Veranderingen en toevoegingen
14. Het lid heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest nodig voor het geheel of gedeeltelijk
veranderen van de inrichting of gedaante van het Kantoor, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van het Kantoor zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt
en verwijderd.
15. Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels,
vloeren en wanden.
16. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent Nest geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die het lid wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder
schade aan het Kantoorruimte en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt
of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het
Kantoor, dan wel wanneer het gebruiksgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van
de zijde van de Nest zich daartegen verzetten.
17. Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens het lid
aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de overeenkomst door het lid ongedaan
zijn gemaakt.
18. Het lid doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de
door of namens hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de overeenkomst
niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
19. Met betrekking tot de genoemde en bedoelde veranderingen, toevoegingen e.d. is Nest op geen enkele
wijze aansprakelijk.
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Einde gebruik
20. Het lid dient het Kantoor bij het einde van de overeenkomst of bij het einde van het gebruik van het
Kantoor, aan Nest op te leveren in de staat die Nest mag verwachten van een goed onderhouden Kantoor,
zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en
veroudering.
21. Bij discussie over de staat van het Kantoor bij aanvang van het gebruik, wordt het lid verondersteld het
Kantoor in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Verder wordt het Kantoor door het lid
aan Nest opgeleverd geheel ontruimd en behoorlijk schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels, keycards
e.d.. Het lid is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het Kantoor zijn aangebracht of door hem van
de voorgaande gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is
Nest geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van het lid worden
verwijderd.
22. Tenzij tussen het lid en Nest schriftelijk anders is overeengekomen, is het lid in geen geval gerechtigd
om zaken na beëindiging van de overeenkomst in of aan het Kantoor achter te laten in afwachting van het
antwoord op de vraag of een opvolgend gebruiker deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als het lid zich
hier niet aan houdt, is Nest gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten
van het lid te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de
opbrengst daarvan te behouden.
23. Indien het gebruik van het Kantoor ontijdig is beëindigd, is Nest gerechtigd zich op kosten van het lid
toegang tot het Kantoorruimte te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat het lid enig
recht op schadevergoeding heeft.
24. Alle zaken waarvan het lid kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het Kantoor achter te laten bij het
daadwerkelijk verlaten van het Kantoorruimte, kunnen door Nest, naar Nest’ inzicht, zonder enige
aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van het lid worden verwijderd. Nest heeft het recht om deze zaken
naar eigen goeddunken terstond op kosten van het lid te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te
eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij Nest ermee
bekend is dat de opvolgende gebruiker de zaken heeft overgenomen. In het laatste geval is het lid verplicht
om tezamen met de opvolgend gebruiker een beschrijving op te stellen van alle zaken die door de
opvolgend gebruiker zijn of worden overgenomen. Deze door het lid en de opvolgend gebruiker
geparafeerde beschrijving van die zaken dient direct na het opstellen daarvan aan Nest te worden verstrekt.
25. Tijdig voor het einde van de overeenkomst of het gebruik, dient het Kantoor door partijen gezamenlijk
te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Kantoor worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd
welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van het
lid komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van het lid dienen te worden uitgevoerd alsmede de
wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van het Kantoor en de opmaak en de ondertekening
van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel door daartoe bevoegde vertegenwoordigers.
Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die vertegenwoordigers beroepen.
26. Indien het lid, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn
meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is
Nest bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van het lid uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. Nest zal het lid onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.
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27. Het lid is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden
binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn ten genoegen van
Nest uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien het lid, ook na ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Nest
gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op het lid te verhalen.
28. Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de overeenkomst,
is het lid aan Nest een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende prijs, onverminderd Nest’
aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.
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Financiële specificatie
Naam:
Postbus:
Adres/Postcode:
datum wijziging:
ingangsdatum: 		
Omschrijving			Aantal		Eenheidsprijs		Sub Totaal
Leden						€ 50,00			
Plekken						€ 90,00			
Kantoren					€ 200,00		
Gemeubileerde kantoren			
€ 250,00		
Postabonnement				€ 7,50			
						Totaal			
						BTW (21%)		
						Te betalen		
Klant:			
Locatie:			
Ingangsdatum:		
Contract termijn: Tegen het einde van de maand, per maand opzegbaar
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