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Voormalige verhuurders Hudson’s Bay Rokin vangen bot
bij rechter

De voormalige verhuurders van Hudson’s Bay aan het Rokin in Amsterdam hebben bot
gevangen bij de rechter. De vorderingen van 43 miljoen euro zijn bijna volledig
afgewezen, blijkt uit een vonnis van de rechtbank Amsterdam.
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Hudson’s Bay kwam in 2015 naar Nederland omdat het bedrijf hier ruimte zag voor een
luxe warenhuis. De keten huurde veelal panden waar eerder het failliet gegane V&D in
gevestigd was en opende vijftien vestigingen. Maar de bezoekersaantallen vielen zwaar
tegen, waarna Hudson’s Bay  .

Uiteindelijk ging Hudson’s Bay Nederland op 31 december 2019 failliet.

Coronakorting
De pandeigenaren Rokin 21 bv, Rokin 49 bv en Meatpacking bv –  via een
aandelenoverdracht in februari 2017 zijn de panden in eigendom gekomen van de
Zwitserse Zurich Verzekeringsmaatschappij – begonnen een procedure vanwege de
door Hudson’s Bay afgegeven langjarige huurgaranties. Op 1 maart 2020 zouden die
huurgaranties van Hudson’s Bay ingaan, maar kort 

. Uiteindelijk is van het totale
claimbedrag van 43 miljoen euro slechts anderhalve maand huur overgebleven. De
rechter heeft op woensdag 24 augustus jl. daarnaast ook besloten dat er over die
anderhalve maand huur coronakorting gerekend moet worden omdat de panden in die
periode niet op een normale manier uitgebaat kunnen worden.

Gekunsteld verhaal
‘Dat er van de hele claim slechts anderhalve maand aan huurbetaling over zou blijven
lag wel binnen onze verwachting. Het was een gekunsteld verhaal van de
pandeigenaren. Wat bijzonder is, is dat de rechter heeft bepaald dat er 

.

Dat hebben we nog niet eerder gezien bij huurgaranties’, zegt Jurjen de Korte van
advocatenkantoor OSK Advocaten die Hudson’s Bay Company in Nederland bijstaat. 

Huurgarantie
Omdat de pandeigenaren een nieuw huurcontract hebben afgesloten, vervalt daarmee
de huurgarantie van Hudson’s Bay. ‘De rechter heeft bepaald dat de huurgarantie
eindigt op het moment dat het nieuwe huurcontract is afgesloten en niet pas op het
moment dat . Daarbij

vallen de verbouwkosten niet onder de huurgaranties’, aldus De Korte.

eind 2019 aankondigde te vertrekken uit Nederland

daarop sloten de pandeigenaren
een huurovereenkomst af met betalingverwerker Adyen

huurkorting
vanwege coronamaatregelen gerekend moet worden over die anderhalve maand huur

de nieuwe huurder Adyen het pand betrekt en huur gaat betalen
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Procedures
De Korte heeft het Canadese moederbedrijf van Hudson’s Bay Nederland in 

. Volgens de advocaat zijn
het procedures geweest tegen in totaal twintig verhuurders, bestaande uit onder meer
kort gedingen en bodemprocedures met hoger beroepen en zelfs cassatieprocedures.

. De pandeigenaren

van de gebouwen aan het Rokin zijn de op een na laatste partij waar nog een geschil
mee bestaat. ‘Er is nog een hele kleine partij waarmee een rechtszaak loopt’, zegt de
HBC-advocaat.

Sidney Berendsen, advocaat bij Loyens & Loe� die de verhuurders bijstaat, zei op dit
moment geen commentaar te willen geven op de uitspraak.

alle
procedures van Nederlandse verhuurders bijgestaan

Inmiddels zijn de procedures met de meeste verhuurders beëindigd
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