
Opsporing verzocht: 
verkiezingsborden 
CDA De Bilt 
Is het een verliefde fan die graag onze 
lijsttrekker Madeleine Bakker boven zijn 
bed wil hebben? 

Onlangs zijn plotseling de twee grote CDA 
De Bilt-Maartensdijk verkiezingsborden 
weg die een kleine twee weken geleden 
door het campagneteam – met toestem-
ming van de exploitant - zijn geplaatst 
op de rotonde Nieuwe Weteringseweg te 
Groenekan . Het is de rotonde naar de A27. 

Het signalement van de twee borden: 
• A0 formaat, liggend;
• CDA-logo 
• groen met wit 
• Stralende lijsttrekker Madeleine Bakker
• voorzien van verkiezingsslogan Dichtbij! 

Heeft u nadere inlichtingen over de twee 
borden, dan vernemen wij het graag via 
mad.bakker@planet.nl. Het CDA De Bilt-
Maartensdijk looft een beloning uit. De eer-
lijke vinder(s) wint een Meet and Greet met 
CDA-voorvrouw Madeleine Bakker. 

De huurder dient een renovatie aan het ge-
huurde in principe te gedogen. Bij een renova-
tie met voortzetting van de huurovereenkomst 
moet de verhuurder een redelijk voorstel aan 
de huurder doen. Onderdeel van dit voorstel 
zal (tijdelijk) vervangende bedrijfsruimte en 
veelal een compensatie voor omzetderving 
en verhuis- en herinrichtingskosten zijn. De 
huurder kan een redelijk voorstel vervolgens 
aanvaarden of de huurovereenkomst beëindi-
gen als hij niet akkoord gaat. 

Indien de renovatie van het pand niet kan 
plaatsvinden zonder beëindiging van de huur-
overeenkomst, dan kan de verhuurder de 
huurovereenkomst opzeggen op grond van 
dringend eigen gebruik. Renovatie met voort-
zetting van de huur is niet mogelijk als plaats 
en functie van het gehuurde niet gelijk blijven, 
of vanwege de omvang en/of de duur van de 
renovatie.
 
Voorwaarden zijn verder dat de renovatie 
dringend noodzakelijk is en dat verhuurder 
minimaal drie jaar eigenaar van het pand is. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan 
moet de rechter een beëindigingsvordering 
van de verhuurder toewijzen. 

Heeft u vragen of wilt u advies op het gebied 
van huurrecht, dan kunt u vrijblijvend contact 
met mij opnemen. 

Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven
T: 030 - 228 70 85 | info@insightlegal.nl

Meer info: www.insightlegal.nl

IN SIGHT LEGAL
Advocaten

Hoe kan de ver-
huurder afdwingen, 
dat de huurder van 
bedrijfsruimte mee-
werkt aan de voor-
genomen renovatie 
van het pand?  

mr. drs. D.J. van den Bosch

Renovatie van 
verhuurde bedrijfsruimte 

2.7GHz processor - 4 GB DDR 3 werkgeheugen - 120 GB SSD + 500 GB HDD -
DVD-brander - USB 2.0 + 3.0 - All in One Cardreader - Windows 8.1

Ook verkrijgbaar met Windows 7

Super snel werken met een SSD 

Blijf veilig!

Maandag  Gesloten
Dinsdag  10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Vrijdag  10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Zaterdag  10:00 - 16:00

DutchNet Computers
Bilderdijklaan 112a
3723 DG Bilthoven
030 - 2 28 24 23
www.dutchnetcomputers.nl
info@dutchnet.nl

Verkoop, reparatie en onderhoud van computers

*) Prijs is geldig tot 16-03-2014 of zolang de voorraad strekt en exclusief € 6.05 thuiskopieheffing

Stap nu af van Windows XP

399,-*

120 GB Solid State Disk
Intel© Celeron™ G1820

500 GB hardeschijf

Dichtbij!
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Duurzaamheidsevent NU14

Duurzaamdebilt.nu orga-
niseert op 17 mei, in het 
centrum van Bilthoven, 
een groot duurzaam-
heidsevent, NU14. 
We belichten enkele the-
ma’s en bekijken de moge-
lijkheden voor deelnemers. 
Meer info op 
www.duurzaamdebilt.nu

Van mei-maand naar wij-
maand 
NU14 is vooral bestemd 
voor bedrijven en organi-
saties om inwoners te inspi-
reren en te informeren over 
duurzame producten en 
diensten. Sjoerd Papa: ”Een 
huishouden is ook een be-
drij� e. Inkoop, consumptie 
en gebruik, energie, mobi-
liteit, afvalstromen, water, 

gezondheid, alle duurzame 
thema’s spelen een rol. Dus 
naast inspiratie en infor-
matie ontvangen, bieden 
we mensen ook de moge-
lijkheid om zelf actief deel 
te nemen.” Inwoners van 
de gemeente De Bilt en de 
aangrenzende kernen Den 
Dolder, Bosch en Duin en 
Huis ter Heide kunnen een 
kraam huren. Tijdens het 
sprekersprogramma kan er 
ook een ‘pitch’ gehouden 
worden. In een paar minu-
ten kunnen mensen dan 
hun ideeën of passie over 
een duurzaam thema delen 
met het publiek. 
Mei was altijd de traditio-
nele schoonmaakmaand. 
Alles naar buiten, schoon-
maken, opruimen en weg-

gooien. Dat laatste is niet zo 
duurzaam dus dat kan an-
ders. Door een kraam te hu-
ren, kunt u alles wat u niet 
meer gebruikt verkopen 
of weggeven. Alles wat op 
een kraam past is welkom. 
Ook als het niet meer werkt. 
Tijdens het event is er na-
melijk een groot Repaircafé 
waar handige vrijwilligers 
producten weer nieuw le-
ven inblazen. Zo werkt u 
mee aan de Weconomy van 
uw eigen gemeenschap. 
Maar er zijn meer voorde-
len aan het huren van een 
kraam. Sjoerd Papa: ”Kas-
ten en zolder worden weer 
eens opgeruimd en andere 
mensen worden blij ge-
maakt. Daarnaast levert het 
een gezellige dag op met 
familie of vrienden en leuke 
contacten. Dat alles is weer 
goed voor de geestelijke 
gezondheid en dus duur-
zaam.”

Werk mee aan de Weconomy van je eigen gemeenschap

Onlangs kreeg tweede-
handswinkel Emmaus 
uit Bilthoven een nieuwe 
bus om spullen mee te 
vervoeren.

De vorige bus werd afgelo-
pen jaar in brand gestoken 
en was totaal verwoest.
Emmaus ontving een do-
natie van  10.000 euro 

voor de aankoop van de 
nieuwe bus.
Buschau� eur Sebus Seller 
kreeg de sleutels overhan-
digd van Inge en Claire.

Nieuwe bus voor Emmaus


