
WEBINAR: HUURRECHT EN DE GEVOLGEN VAN 

DE CORONACRISIS

Tijdens ons webinar praten wij u bij over de gevolgen van het coronavirus en 

haar overheidsmaatregelen op een huurovereenkomst. 



WEBINAR HUURRECHT EN DE CORONACRISIS
WOENSDAG 28 APRIL 2021 TE 12:30 UUR

Wat zijn uw rechten en plichten als huurder
en/of verhuurder uit hoofde van uw
huurovereenkomst, gelet op de gevolgen
van de coronacrisis? In hoeverre is een
huurder verplicht om, ondanks de sluiting
van overheidswege, de huur te betalen en
aan haar andere verplichtingen te voldoen?
In hoeverre kan een verhuurder nakoming
van de verplichtingen van een huurder
vorderen?

Deze vragen zijn momenteel actueel. De
impact van de coronacrisis is al een jaar
merkbaar en ook in het huurrecht zijn de
gevolgen aanwezig voor huurders en
verhuurders.

In dit webinar gepresenteerd door Richard
de Hoop zullen Deborah Reijnart en Ton
Hendriks u informeren over de huidige
stand van zaken. In ongeveer 35 minuten
wordt u bijgepraat over de gevolgen van de
coronacrisis op huurovereenkomsten.

Aben & Slag Advocaten nodigt u hierbij uit voor
dit webinar. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Het seminar wordt gehouden op
woensdag 28 april 2021 te 12:30 uur. Het
webinar zal, gelet op de huidige
coronamaatregelen, online plaatsvinden.
Uiteraard bestaat hierbij een mogelijkheid tot
het stellen van vragen.

Wij ontmoeten u graag – digitaal – bij het
webinar.

U kunt zich aanmelden door – bij voorkeur vóór
23 april 2021 – een e-mailbericht te sturen aan
seminar@abenslag.nl.

Na ontvangst van uw aanmelding zal aan u de
link naar het webinar worden toegezonden.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact
op met mevrouw Caroline Parren,
telefoonnummer: 0495 – 536 138.
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