
 

Verschil huur middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte 

 

In het kader van onder meer de huurbescherming en eveneens in hoeverre er een verplicht regime is 

qua huurtermijnen, is het van groot belang of een bedrijfsruimte te kwalificeren valt als zogeheten 

middenstandsbedrijfsruimte (zoals aangeduid in artikel 7:290 BW) of overige bedrijfsruimte (ook wel 

artikel 7:230a bedrijfsruimte). 

Een ruimte is volgens de wet een middenstandsbedrijfsruimte indien aan de volgende definitie 

voldaan wordt: 

“een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en 

verhuur bestemd is voor de uitoefening van (…) een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de 

verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende 

zaken of voor dienstverlening aanwezig is”. 

 

Van ‘overige bedrijfsruimte’ is sprake als het gaat om ruimtes die niet vallen onder artikel 7:290 BW. 

In zijn algemeenheid is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte 

is. Een overige bedrijfsruimte heeft niet een voor het publiek toegankelijk deel. Overige 

bedrijfsruimtes worden soms ook wel kort samengevat kantoorruimte genoemd. 

 

voorbeelden 290-bedrijfsruimtes: 

 detailhandel/winkel 

 restaurant/café/ lunchrooms/ bars 

 zelfbedieningscafetaria 

 kantines op sportterreinen die voor het publiek toegankelijk zijn 

 sommige afhaal- of besteldiensten 

 ambachtsbedrijf 

 shops in shop 

 garagebedrijven 

 stomerijen 

 benzinepompen 

 pension/hotel 

 bedrijven waar autobanden/uitlaten worden verkocht en desgewenst aangebracht 

 

 

 

 



Overzicht 230-bedrijfsruimte (overige bedrijfsruimtes): 

 fabrieken 

 kantoren 

 pakhuizen 

 banken 

 showrooms 

 reisbureaus 

 passagebureaus 

 afhaaladressen voor krantenbezorgers 

 speelautomatenhallen 

 ruimten voor de verkoop van staatsloten 

 casino’s en bingozalen 

 sexclubs 

 manegebedrijven 

 bioscopen 

 rijwielstallingen 

 autorijscholen 

 autoverhuurbedrijven 

 werkplaatsen die geen voor het publiek toegankelijke ruimte hebben 

 kamerverhuurbedrijven 

 begrafenisondernemingen 

 huisartsen/tandartsen/ apothekers 

 accountants/ advocaten/notarissen 

 architecten/makelaars 

 overige ruimten die geen woonruimte zijn (bijv. sportzalen, clubhuizen, garageboxen) 

 

De voornaamste verschillen in regelgeving zijn:. 

 Bij een 290-bedrijfsruimte hebt, is de huurder de eerste tien jaar in principe van huurrecht 

verzekerd. Er wordt vaak een huurcontract voor 2x vijf jaar aangegaan. De huurder kan na vijf 

jaar opzeggen, maar de verhuurder kan dat alleen als de huurder zich niet goed hebt gedragen of 

als de verhuurder of zijn familie het pand zelf dringend en voor een langere termijn nodig heeft. 

Bij een ‘overige bedrijfsruimte’, staat de termijn van huren vrij en kunnen partijen onderling 

afspraken maken. 

 Bij een 290-bedrijfsruimte moet opzegging minimaal één jaar voor de vijf- of tienjaarstermijn 

afloopt gebeuren. In geval van een ‘overige bedrijfsruimte’, is het standaard dat de 

betalingstermijn ook de opzegtermijn is, maar kan in de huurovereenkomst een andere termijn 

zijn afgesproken. 

 

VRAGEN?             

Neem gerust contact op: 

            


