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akteÿvanÿleveringÿappartementsrecht
ref:ÿjr/jh/2011.001710.01

Vandaag,ÿwoensdagÿdertienÿjuliÿtweeduizendÿelf,ÿverschenenÿvoorÿmij,ÿWillemÿPetrusÿ
MariaÿBrantjes,ÿnotarisÿinÿUtrecht:

>

alsÿverkopendeÿpartij
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

alsÿkopendeÿpartij
hetÿpubliekrechtelijkÿlichaamÿDeÿGemeenteÿUtrecht,ÿgevestigdÿinÿUtrechtÿenÿ
kantoorhoudendÿaanÿdeÿKorteÿMinrebroederstraatÿ2ÿinÿUtrechtÿ(postadres:ÿPostbusÿ
8406,ÿ3503ÿRKÿinÿUtrecht);ÿzijÿwordtÿhiernaÿverderÿ«deÿgemeente»ÿgenoemd.
Deÿgemeenteÿwordtÿvertegenwoordigdÿdoorÿdeÿburgemeester,ÿdieÿwordtÿ
vertegenwoordigdÿdoorÿ
ÿhoofdÿvanÿdeÿafdelingÿGrondzakenÿvanÿ
deÿdienstÿStadsÿOntwikkelingÿUtrecht,ÿdieÿopÿgrondÿvanÿeenÿaanÿdezeÿakteÿ
gehechteÿvolmachtÿopÿdiensÿbeurtÿwordtÿvertegenwoordigdÿdoorÿdeÿhierÿenÿnuÿ
aanwezigeÿ
,ÿjuridischÿmedewerker,ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
Deÿvertegenwoordigingsbevoegdheidÿvanÿdeÿburgemeesterÿblijktÿopÿgrondÿvanÿ
artikel 171ÿvanÿdeÿGemeentewet.
Genoemdeÿgevolmachtigdeÿhandeltÿbijÿdezeÿakteÿterÿuitvoeringÿvanÿhetÿ
mandaatbesluitÿvanÿhetÿCollegeÿvanÿBurgemeesterÿenÿwethoudersÿvanÿdeÿ
gemeenteÿUtrechtÿvanÿvijftienÿjuliÿtweeduizendÿacht,ÿkenmerknummerÿSOÿ
08.061064ÿ(MandaatsregisterÿStadsOntwikkelingÿ2008),ÿhetÿondermandaatbesluitÿ
vanÿdeÿdirecteurÿvanÿStadsontwikkelingÿvanÿdeÿgemeenteÿUtrechtÿvanÿéénÿenÿ
twintigÿseptemberÿtweeduizendÿtien,ÿkenmerknummerÿSOÿ10.080218ÿ
(OndermandaatsregelingÿStadsÿOntwikkeling)ÿenÿhetÿmandaatbesluitÿvanÿhetÿ
CollegeÿvanÿBurgemeesterÿenÿWethoudersÿvanÿzeventienÿjuniÿtweeduizendÿelfÿ
nummerÿSOÿ11.065025.
DeÿgemeenteÿUtrechtÿwordtÿinÿdezeÿakteÿverderÿ«deÿgemeente»ÿgenoemd.
Dezeÿcomparantenÿverklaardenÿhetÿvolgende.
koopovereenkomstÿenÿlevering
Zijÿhebbenÿopÿzesentwintigÿmeiÿtweeduizendÿelfÿeenÿkoopovereenkomst geslotenÿoverÿ
hetÿhiernaÿteÿnoemenÿregistergoed.ÿTerÿuitvoeringÿvanÿdieÿovereenkomstÿlevert deÿ
verkopendeÿpartijÿbijÿdezeÿakteÿaanÿdeÿkopendeÿpartij,ÿdieÿaanvaardt:
hetÿverkochteÿregistergoed:ÿappartementsrecht
hetÿappartementsrecht,ÿdatÿrechtÿgeeftÿopÿhetÿexclusiefÿgebruikÿvanÿ
winkel/bedrijfsruimteÿmetÿkantoor,ÿkantineÿopslagruimte,ÿtoilet,ÿgelegenÿopÿdeÿbeganeÿ
grondÿenÿdeÿbedrijfsruimteÿenÿhetÿdakÿopÿdeÿeersteÿverdiepingÿenÿallesÿwatÿdaarÿverderÿ
bijÿhoort,ÿplaatselijkÿbekendÿalsÿZandwegÿ139,ÿ3454ÿHAÿDeÿMeern,ÿkadastraalÿbekendÿalsÿ
gemeenteÿVleuten sectieÿF complexaanduidingÿ5653-A appartementsindexÿ1;
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ditÿappartementsrechtÿmaaktÿhetÿ1/2ÿ(éénÿ/ÿtweede)ÿonverdeeldÿaandeelÿuitÿinÿdeÿ
gemeenschap,ÿdieÿbestaatÿuitÿpercelenÿgrondÿterÿgezamenlijkeÿgrootteÿvanÿ922 m²ÿ(negenÿ
honderdÿtweeëntwintigÿvierkanteÿmeter)metÿhetÿdaaropÿstaandeÿwinkelpandÿmetÿschuurÿ
enÿmetÿeenÿafzonderlijkeÿbovenwoningÿenÿallesÿwatÿdaarÿverderÿbijÿhoortÿaanÿdeÿ
Zandwegÿ139ÿenÿ139AÿinÿUtrecht;ÿvoorÿdeÿsplitsingÿwasÿditÿperceelÿkadastraalÿbekendÿ
alsÿgemeenteÿVleutenÿsectieÿFÿnummersÿ1028ÿenÿ1029.
akteÿvanÿsplitsing
Hetÿverkochteÿappartementsrechtÿisÿontstaanÿbijÿeenÿakteÿvanÿsplitsing,ÿopÿdertigÿjuniÿ
negentienhonderdÿnegenennegentigÿverledenÿvoorÿeenÿplaatsvervangerÿvanÿJ.Hagen,ÿ
notarisÿteÿVleuten-DeÿMeernÿenÿbijÿafschriftÿingeschrevenÿinÿregisterÿ4.ÿbijÿdeÿDienstÿ
KadasterÿenÿOpenbareÿRegistersÿte Utrechtÿopÿéénÿjuliÿnegentienhonderdÿ
negenennegentigÿinÿdeelÿ10883ÿnummerÿ14.
Opÿhetÿverkochteÿappartementsrechtÿzijnÿvanÿtoepassing:
hetÿ«Modelreglementÿbijÿsplitsingÿinÿappartementsrechten»,ÿvastgesteldÿdoorÿdeÿ
KoninklijkeÿNotariëleÿBeroepsorganisatie,ÿenÿopgenomenÿinÿeenÿakteÿopÿtweeÿ
januariÿnegentienhonderdÿtweeÿenÿnegentigÿverledenÿvoorÿeenÿplaatsvervangerÿvanÿ
J.W.ÿKlinkenberg,ÿinÿdieÿtijdÿnotarisÿinÿRotterdam,ÿenÿwaarvanÿeenÿafschriftÿisÿ
ingeschrevenÿbijÿdeÿDienstÿKadasterÿenÿdeÿOpenbareÿRegistersÿinÿUtrechtÿopÿtienÿ
januariÿdaarnaÿinÿdeelÿ6987ÿnummerÿ1;
deÿwijzigingenÿenÿaanvullingenÿdaarop,ÿvastgesteldÿinÿgenoemdeÿakteÿvanÿ
splitsing;
hetÿeventueelÿdoorÿdeÿverenigingÿvanÿeigenaarsÿvastgesteldeÿhuishoudelijkÿ
reglement.
Deÿkopendeÿpartijÿisÿbekendÿmetÿalleÿinÿdieÿstukkenÿvoorkomendeÿbepalingenÿenÿ
verplichtÿzichÿhierbijÿdieÿbepalingenÿnaÿteÿleven.
wijzeÿvanÿverkrijgingÿdoorÿverkopendeÿpartij
Hetÿverkochteÿappartementsrechtÿisÿdoorÿdeÿverkopendeÿpartijÿverkregenÿdoorÿdeÿ
inschrijvingÿinÿregisterÿ4.ÿbijÿdeÿDienstÿKadasterÿenÿOpenbareÿRegistersÿte Utrechtÿopÿéénÿ
juliÿnegentienhonderdÿnegenennegentigÿinÿdeelÿ10883ÿnummerÿ13,ÿvanÿhetÿafschriftÿvanÿ
eenÿakteÿvanÿlevering,ÿopÿdertigÿjuniÿdaarvoorÿverledenÿvoorÿeenÿplaatsvervangerÿvanÿ
genoemde notarisÿHagen.ÿInÿdieÿakteÿwerdÿkwijtingÿvoorÿdeÿbetalingÿvanÿdeÿkoopsomÿ
gegeven.
gebruik
Hetÿverkochteÿregistergoedÿisÿdoorÿdeÿverkopendeÿpartijÿgebruiktÿalsÿbedrijfsruimte
(winkelpand)ÿDeÿverkopendeÿpartijÿheeftÿverklaardÿnietÿbekendÿteÿzijnÿmetÿpubliek- ofÿ
privaatrechtelijkeÿbelemmeringenÿtenÿaanzienÿvanÿditÿgebruik.
Hetÿverkochteÿregistergoedÿisÿvoornemensÿhetÿverkochteÿteÿgebruikenÿvoorÿdeÿ
verwezenlijkingÿvanÿhetÿtoekomstigeÿCentrumplanÿDeÿMeern.
Hetÿal danÿnietÿaanwezigÿzijnÿvanÿpubliek- of privaatrechtelijkeÿbelemmeringenÿtenÿ
aanzienÿvanÿditÿgebruikÿkomtÿvolledigÿvoorÿrekeningÿenÿrisicoÿvanÿdeÿkopendeÿpartij.
koopsom,ÿvoldoeningÿenÿkwijting
Deÿkoopsomÿvoorÿhetÿappartementsrechtÿbedraagtÿ€ 883.000,00ÿ(achtÿhonderdÿ
drieëntachtigÿduizendÿeuro).
Vanÿdezeÿkoopsom wordtÿvandaagÿeenÿbedragÿvanÿ€ 706.000,00ÿ(zevenÿhonderdÿzesÿ
duizendÿeuro)ÿvoldaan,ÿterwijlÿhetÿresterendÿgedeelteÿdoorÿdeÿgemeenteÿzalÿwordenÿvoldaanÿ
bijÿdeÿfeitelijkeÿleveringÿvanÿhetÿgekochte,ÿzoalsÿhiernaÿbrederÿisÿomschreven.ÿDitÿzalÿ
wordenÿvastgelegdÿbijÿeenÿafzonderlijkeÿnotariëleÿakteÿvanÿkwitantie.

Hetÿvandaagÿverschuldigdeÿbedragÿvanÿ€ 706.000,00ÿ(zevenÿhonderdÿzesÿduizendÿeuro)ÿenÿ
deÿdaarbijÿbehorendeÿkostenÿzijnÿdoorÿdeÿkopendeÿpartijÿvoldaanÿdoorÿstortingÿopÿeenÿ
rekeningÿopÿnaamÿvanÿdeÿnotaris.ÿUitbetalingÿdoorÿdeÿnotarisÿzalÿpasÿplaatsvinden,ÿzodraÿ
hemÿuit onderzoekÿbijÿdeÿopenbareÿregistersÿisÿgebleken,ÿdatÿdeÿleveringÿisÿgeschiedÿzonderÿ
inschrijvingen,ÿdieÿbijÿhetÿverlijdenÿvanÿdeÿakteÿvanÿleveringÿnietÿbekendÿwaren.ÿDeÿ
verkopendeÿpartij isÿermeeÿbekendÿdatÿhetÿuitbetalenÿdaaromÿéénÿofÿmeerÿwerkdagenÿlaterÿ
kanÿplaatsvinden.
Alleÿbelastingenÿtenÿlasteÿvanÿhetÿverkochteÿappartementsrechtÿvanÿditÿjaarÿzijnÿtussenÿ
partijenÿverrekend.
Deÿverkopendeÿpartijÿgeeftÿdeÿkopendeÿpartijÿkwijtingÿvoorÿdeÿbetalingÿvanÿdeÿkoopsomÿ
enÿdezeÿlasten.
verenigingÿvanÿeigenaars
Indienÿdeÿverenigingÿvanÿeigenaarsÿeenÿcollectieveÿopstalverzekeringÿheeftÿafgesloten,ÿisÿ
deÿkopendeÿpartijÿverplichtÿdezeÿvoortÿteÿzetten.
Deÿverkopendeÿpartijÿheeftÿverklaard:
datÿdeÿverenigingÿvanÿeigenarenÿgeenÿfunctionerendÿbestuurÿheeft;
datÿzijÿgeenÿachterstalligeÿbijdragenÿaanÿdeÿverenigingÿvanÿeigenarenÿverschuldigdÿ
is;
datÿdeÿverenigingÿvanÿeigenarenÿgeenÿreservefondsÿinÿstandÿhoudt.
Indienÿlaterÿblijktÿdatÿerÿperÿvandaagÿwelÿschuldenÿvanÿdeÿverenigingÿhebbenÿbestaan,ÿ
komenÿdieÿnogÿvoorÿrekeningÿvanÿdeÿverkopendeÿpartij,ÿvoorÿzoverÿhetÿhaarÿaandeelÿinÿ
deÿgemeenschapÿbetreft.
Deÿkopendeÿpartijÿisÿwelÿbekendÿmetÿdeÿwettelijkeÿverplichtingÿomÿdoorÿinningÿvanÿ
servicekostenÿonderhouds- of reservefondsenÿopÿteÿbouwenÿenÿzalÿdezeÿnakomen.
bepalingenÿkoopÿenÿlevering
Dezeÿovereenkomstenÿvanÿkoopÿenÿleveringÿzijnÿgeslotenÿonderÿdeÿvolgendeÿbepalingen.ÿ
Overigensÿgeldtÿdatÿalleÿbepalingenÿuitÿdeÿkoopovereenkomstÿvanÿtoepassingÿblijven,ÿvoorÿ
zoverÿdaarÿinÿdezeÿakteÿnietÿuitdrukkelijkÿvanaf isÿgeweken.
kostenÿenÿbelastingen
1.1. Dezeÿleveringÿisÿbelastÿmetÿoverdrachtsbelasting,ÿdieÿnietÿinÿdeÿhierbovenÿgenoemdeÿ
koopsom isÿinbegrepen;ÿdezeÿleveringÿisÿniet belastÿmetÿomzetbelasting.
1.2. Alleÿkostenÿbijÿdezeÿlevering,ÿwaaronder,ÿdeÿnotariskostenÿenÿdeÿkadasterkostenÿzijnÿ
voorÿrekeningÿvanÿdeÿkopendeÿpartij.
2.

3.

vrijstellingÿoverdrachtsbelasting
Deÿkopendeÿpartijÿverklaartÿbijÿdezeÿinzakeÿdeÿverschuldigdeÿoverdrachtsbelastingÿ
eenÿberoepÿteÿdoenÿopÿartikelÿ15ÿlidÿ1ÿletterÿcÿvanÿdeÿWetÿopÿBelastingenÿvanÿ
Rechtsverkeer.
leveringsverplichting
Opÿgrondÿvanÿdeÿkoopovereenkomstÿisÿdeÿverkopendeÿpartijÿverplichtÿomÿaanÿdeÿ
kopendeÿpartijÿhetÿappartementsrechtÿalsÿvolgt te leveren:
a.
onvoorwaardelijk;
b.
nietÿbezwaardÿmetÿbeslagen,ÿhypothekenÿofÿmetÿinschrijvingenÿdaarvan;
c.
nietÿbezwaardÿmetÿkwalitatieveÿverplichtingen;
d.
nietÿbezwaardÿmetÿbeperkteÿrechten,ÿmetÿuitzonderingÿvanÿ
erfdienstbaarheden,ÿwaarvanÿdeÿaanÿdeÿverkopendeÿpartijÿbekendeÿhiernaÿ
nogÿzijnÿgenoemd;
e.
nietÿbelastÿmetÿandereÿlastenÿenÿbeperkingenÿuitÿovereenkomst.

feitelijkeÿlevering,ÿstaatÿvanÿhetÿverkochteÿappartementsrecht
4.1. Alsÿdeÿhiervoorÿgenoemdeÿgrootteÿvanÿhetÿverkochteÿappartementsrechtÿofÿdeÿ
verdereÿomschrijvingÿdaarvanÿnietÿjuistÿofÿnietÿvolledigÿis,ÿkunnenÿdeÿverkopendeÿ
partijÿenÿdeÿkopendeÿpartijÿdaaraanÿgeenÿrechtenÿontlenen.
4.2ÿ Deÿfeitelijkeÿleveringÿvanÿhetÿverkochteÿaanÿdeÿkopendeÿpartijÿzalÿbehoudensÿ
normaleÿslijtageÿgeschiedenÿinÿdeÿstaatÿwaarinÿhetÿzichÿbijÿhetÿtotÿstandÿkomenÿvanÿ
deÿovereenkomstÿbevond.
Deÿverkopendeÿpartijÿverplichtÿzichÿvoorÿhetÿverkochteÿzorgÿteÿdragenÿalsÿeenÿ
zorgvuldigÿschuldenaarÿtotÿaanÿhetÿtijdstipÿvanÿfeitelijkeÿlevering
4.3ÿ Deÿkopendeÿpartijÿisÿvoornemensÿhetÿverkochteÿteÿgebruikenÿvoorÿdeÿ
verwezenlijkingÿvanÿhetÿtoekomstigÿCentrumplanÿDeÿMeern.
Hetÿverkochteÿzalÿbijÿdeÿeigendomsoverdrachtÿdeÿeigenschappenÿbezittenÿdieÿvoorÿ
eenÿnormaalÿgebruikÿbinnenÿdeÿkadersÿvanÿdeÿhuidigeÿbestemmingÿenÿbijÿfeitelijkÿ
gebruikÿalsÿwinkel/bedrijfsruimteÿmetÿparkeerplaatsenÿbenodigdÿzijn.
Voorÿandereÿeigenschappenÿdanÿdieÿvoorÿeenÿnormaalÿgebruikÿnodigÿzijnÿenÿvoorÿ
aanÿdeÿKopendeÿpartijÿkenbareÿgebrekenÿstaatÿdeÿverkopendeÿpartijÿnietÿin
4.4 Deÿfeitelijkeÿleveringÿvanÿhetÿverkochteÿzalÿplaatsvindenÿongevorderdÿvrijÿvanÿ
huurÿenÿandereÿgebruiksrechten.ÿDeÿeventueelÿopÿhetÿverkochteÿaanwezigeÿ
opstallenÿdienenÿleegÿ(behoudensÿdeÿeventueelÿmeeÿverkochteÿroerendeÿzaken)ÿ
ontruimdÿenÿbezemschoonÿteÿzijnÿ
4.5 Deÿfeitelijkeÿleveringÿvanÿhetÿverkochteÿzalÿgeschiedenÿuiterlijkÿ12ÿ(twaalf)ÿ
maandenÿnaÿeigendomsoverdracht.
Verkopendeÿpartijÿisÿgerechtigdÿinÿoverlegÿmetÿdeÿkopendeÿpartijÿdeÿfeitelijkeÿ
leveringÿeerderÿteÿdoenÿplaatsvinden.
Deÿfeitelijkeÿleveringÿzalÿplaatsvindenÿdoorÿwederzijdseÿondertekeningÿdoorÿ
kopendeÿpartijÿenÿverkopendeÿpartijÿvanÿeenÿproces-verbaalÿvanÿopleveringÿwaarinÿ
eventueelÿinÿafwijkingÿvanÿdeÿeersteÿzinsnedeÿkanÿwordenÿbepaaldÿdatÿdeÿfeitelijkeÿ
leveringÿplaatsvindtÿdoorÿondertekeningÿvanÿhetÿproces-verbaalÿvanÿoplevering.
4.6 Totÿhetÿverkochteÿbehorenÿalleÿzakenÿdieÿaardÿenÿnagelvastÿdanwelÿvolgensÿ
verkeersopvattingÿonlosmakelijkÿverbondenÿzijnÿmetÿdeÿonroerendeÿzaak
4.7 Kopendeÿpartijÿheeftÿhetÿrechtÿvoorÿhetÿpasserenÿvanÿdeÿnotariëleÿakteÿvanÿ
eigendomsoverdrachtÿhetÿverkochteÿvanÿbinnenÿenÿvanÿbuitenÿteÿinspecteren.
voortgezetÿgebruik
5.1ÿ Deÿkopendeÿpartijÿheeftÿerÿgeenÿbezwaarÿtegenÿindienÿverkopendeÿpartijÿhetÿ
verkochteÿtotÿhetÿmoment vanÿfeitelijkeÿleveringÿzoalsÿgenoemdÿinÿartikelÿ5ÿlidÿ4,ÿ
conformÿhetÿgebruikÿtenÿtijdeÿvanÿhetÿsluitenÿvanÿdeÿonderhavigeÿovereenkomstÿ
blijftÿgebruiken.
Verkopendeÿpartijÿisÿvoorÿditÿvoortgezetÿgebruikÿgeenÿvergoedingÿverschuldigdÿ
aanÿkopendeÿpartij.
5.2 Alleÿkostenÿvanÿgebruikers/dagelijksÿonderhoudÿenÿ(overheids)heffingenÿ
vergunningenÿhetÿgebruikersdeelÿvanÿdeÿonroerendeÿzaaksbelastingÿ(OZB)ÿenÿ
overigeÿkostenÿmetÿbetrekkingÿtotÿhetÿgebruikÿkomenÿtotÿhetÿmomentÿvanÿfeitelijkeÿ
leveringÿvoorÿrekeningÿvanÿverkopendeÿpartij.
5.3. Totÿhetÿgebruikersonderhoudÿbehorenÿinÿiederÿgevalÿdeÿvolgendeÿzaken:ÿhetÿ
onderhoudÿenÿreparatiesÿaanÿdeÿbuitenzijdeÿinclusiefÿdeÿconstructieveÿdelenÿblijvenÿ
voorÿrekeningÿvanÿdeÿverkopendeÿpartijÿechterÿuitsluitend,ÿindienÿreparatieÿen/ofÿ
vervangingÿnoodzakelijkÿisÿalsÿgevolgÿvanÿnormaleÿslijtage.ÿHetÿonderhoudÿenÿ
herstelÿvanÿalÿhetgeenÿtotÿdeÿcentraleverwarmingsinstallatieÿdeÿgasÿenÿ
waterleidingenÿenÿdeÿelektrischeÿgeleidingenÿbehoortÿdaaronderÿbegrepenÿdeÿ

eventueelÿnodigeÿherstellingÿofÿvernieuwingÿvanÿdeÿafsluitersÿblijftÿeveneensÿvoorÿ
rekeningÿvanÿverkopendeÿpartij
5.4 Voorÿrekeningÿvanÿdeÿverkopendeÿpartijÿkomenÿtevensÿdeÿkostenÿvanÿonderhoudÿ
enÿherstel vanÿalleÿgeringeÿenÿdagelijkseÿreparatiesÿwaaronderÿinÿiederÿgevalÿwordtÿ
begrepen:ÿherstellingenÿaanÿofÿvernieuwingenÿvanÿdeurknoppenÿruitenÿslotenÿ
sleutelsÿvanÿslotenÿkranenÿhangÿenÿsluitwerkÿvanÿdeÿdeurenÿenÿramen;ÿvoortsÿhetÿ
schilderwerkÿenÿhetÿbehangenÿofÿwittenÿvanÿmurenÿenÿplafondsÿhetÿschoonmakenÿ
enÿledigenÿvanÿputtenÿgotenÿriolenÿschoorstenenÿenÿrookkanalenÿalsmedeÿhetÿ
ontstoppenÿvanÿafvoerleidingen.
5.5 Deÿkopendeÿpartijÿisÿnietÿgehoudenÿonderhoudÿofÿwerkzaamhedenÿuitÿteÿvoeren.
5.6ÿ Verkopendeÿpartijÿverplichtÿzichÿhetÿverkochteÿtotÿhetÿmomentÿvanÿfeitelijkeÿ
leveringÿzelfÿteÿgebruikenÿenÿnietÿteÿverhurenÿofÿanderszinsÿterÿbeschikkingÿteÿ
stellenÿaanÿderdenÿbehoudensÿgebruikÿdoorÿgroepsvennootschappenÿenÿgelieerdeÿ
ondernemingenÿ
Verkopendeÿpartijÿverplichtÿzichÿkopendeÿpartijÿteÿinformerenÿwieÿdeÿgebruikerÿisÿ
gedurendeÿdeÿperiodeÿvanÿvoortgezetÿgebruik;ÿbijÿwijzigingÿbinnenÿeenÿperiodeÿ
vanÿtweeÿweken
5.7 Kopendeÿpartijÿisÿinÿdezeÿperiodeÿvanÿvoortgezetÿgebruikÿgerechtigdÿomÿhetÿ
verkochteÿregelmatigÿteÿbetredenÿtenÿbehoeveÿvanÿtoezichtÿopÿhetÿgebruikÿenÿdeÿ
instandhoudingÿenÿteÿbezichtigenÿmetÿderdenÿalsmedeÿomÿopÿhaarÿkostenÿ
bodemonderzoek(en)ÿuitÿteÿvoerenÿenÿoverigeÿhandelingenÿteÿverrichtenÿdieÿmetÿ
hetÿoogÿopÿdeÿactiviteitenÿmetÿbetrekkingÿtotÿdeÿplanontwikkelingÿterÿplekkeÿnodigÿ
zijnÿeenÿenÿanderÿinÿoverlegÿmetÿdeÿverkopendeÿpartijÿenÿvoorzoverÿverkopendeÿ
partijÿdaarÿgeenÿonredelijkeÿhinderÿvanÿondervindt.
5.8 Partijenÿverklarenÿuitdrukkelijkÿdatÿmetÿhetÿvoortgezetteÿgebruikÿgeenszinsÿ
beoogdÿisÿeenÿhuurovereenkomstÿaanÿteÿgaan.ÿDeÿ(wettelijke)ÿregelgevingÿmetÿ
betrekkingÿtotÿhuurÿisÿdaaromÿinÿcasuÿnietÿvanÿtoepassing.
5.9 Indienÿhetÿonderhavigeÿobjectÿdoorÿwelkeÿoorzaakÿookÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿteÿ
nietÿmochtÿgaanÿzalÿhetÿvoortgezetÿgebruikÿmetÿingangÿvanÿdeÿdagÿvanÿhetÿ
tenietgaanÿalsÿbeëindigdÿwordenÿbeschouwd.
afgifteÿstukken
6.1. Deÿkopendeÿpartijÿheeftÿrechtÿopÿafgifteÿvanÿalleÿbijÿdeÿverkopendeÿpartijÿinÿbezitÿ
zijndeÿeigendomsbewijzenÿenÿandereÿaktenÿoverÿhetÿverkochteÿappartementsrechtÿ
(waaronderÿdeÿeventueelÿverplichteÿgarantiebewijzen).
6.2. Deÿverkopendeÿpartijÿbeschiktÿnietÿoverÿeenÿenergieprestatiecertificaat danÿwelÿeenÿ
gelijkwaardigÿdocumentÿalsÿbedoeldÿinÿhetÿBesluitÿenergieprestatieÿgebouwenÿmetÿ
betrekkingÿtotÿhetÿverkochteÿappartementsrecht.ÿDeÿkopendeÿpartijÿverklaartÿ
afstandÿteÿhebbenÿgedaanÿvanÿhetÿrechtÿtotÿafgifteÿvanÿzo’nÿcertificaat.
7.

8.

aansprakenÿjegensÿderden
Alleÿaanspraken,ÿdieÿdeÿverkopendeÿpartijÿtenÿaanzienÿvanÿhetÿverkochteÿ
appartementsrechtÿkanÿofÿzalÿkunnenÿdoenÿgeldenÿtegenoverÿderdenÿ[waaronderÿ
begrepenÿbouwers,ÿ(onder)aannemers,ÿinstallateursÿenÿleveranciers],ÿgaanÿoverÿopÿ
deÿkopendeÿpartij.ÿVoorÿzoverÿdezeÿaansprakenÿnietÿkunnenÿgeldenÿalsÿ
kwalitatieveÿrechtenÿ(alsÿbedoeldÿinÿartikelÿ6:251ÿvanÿhetÿBurgerlijkÿWetboek)ÿisÿdeÿ
verkopendeÿpartijÿverplichtÿopÿeersteÿverzoekÿvanÿdeÿkopendeÿpartijÿaanÿeenÿ
overdrachtÿdaarvanÿmeeÿteÿwerken.
garantiesÿvanÿdeÿverkopendeÿpartij
Deÿverkopendeÿpartijÿgarandeertÿaanÿdeÿkopendeÿpartijÿalleÿinformatieÿoverÿhetÿ
verkochteÿappartementsrechtÿteÿhebbenÿgegeven,ÿdieÿterÿkennisÿvanÿdeÿkopendeÿ

partijÿbehoortÿteÿwordenÿgebracht.ÿDeÿverkopendeÿpartijÿgeeftÿonderÿmeerÿdeÿ
volgendeÿgaranties:
a.
deÿverkopendeÿpartijÿisÿbevoegdÿtotÿverkoopÿenÿleveringÿvanÿhetÿverkochteÿ
appartementsrecht;
b.
deÿverkopendeÿpartijÿisÿnietÿbekendÿmetÿfeitenÿdieÿwijzenÿopÿeenÿ
verontreinigingÿvanÿhetÿverkochteÿappartementsrechtÿofÿdeÿgemeenschap,ÿ
dieÿnadeligÿis voorÿhetÿdoorÿdeÿkopendeÿpartijÿbeoogdeÿgebruik,ÿofÿdieÿheeftÿ
geleidÿofÿzouÿkunnenÿleidenÿtotÿeenÿverplichtingÿtotÿschoningÿvanÿdeÿ
onroerendeÿzaak,ÿdanÿwelÿvanÿhetÿnemenÿvanÿandereÿmaatregelen;
c.
erÿbestaanÿvoorÿdeÿverkopendeÿpartijÿgeenÿverplichtingenÿtenÿopzichteÿvanÿ
derdenÿuitÿhoofdeÿvanÿeenÿvoorkeursrecht,ÿeenÿoptierechtÿofÿeenÿrechtÿvanÿ
wederinkoop;
d.
erÿzijnÿvanafÿdeÿdatumÿvanÿdeÿkoopovereenkomst vanÿoverheidswegeÿofÿ
doorÿnutsbedrijvenÿgeenÿverplichtingenÿbekendÿtotÿveranderingenÿaanÿhetÿ
verkochteÿappartementsrechtÿdieÿnuÿnogÿnietÿzijnÿuitgevoerd;
e.
erÿisÿvanafÿdeÿdatumÿvanÿdeÿkoopovereenkomstÿgeenÿaanwijzingÿenÿ
registerinschrijvingÿ(ofÿvoorstelÿofÿaanvraagÿdaarvoor)ÿbekend,ÿwaarbijÿhetÿ
verkochteÿappartementsrechtÿisÿaangewezenÿtotÿbeschermdÿmonumentÿofÿ
beschermdÿstadsgezichtÿinÿdeÿzinÿvanÿdeÿMonumentenwet;
f.
erÿisÿvanafÿdeÿdatumÿvanÿdeÿkoopovereenkomstÿnietÿbekendÿdatÿhetÿ
verkochteÿregistergoedÿisÿopgenomenÿinÿeenÿaanwijzingÿofÿeenÿvoorstelÿtotÿ
aanwijzingÿalsÿbedoeldÿinÿdeÿWetÿVoorkeursrechtÿGemeenten.
belastingschade
9.1ÿ Verkopendeÿpartijÿheeftÿrechtÿopÿvergoedingÿvanÿdeÿbelastingschadeÿvoorÿzoverÿ
verkopendeÿpartijÿmeerÿofÿeerderÿbelastingÿmoetÿbetalen.ÿAangezienÿdeÿomvangÿ
vanÿdeÿbelastingschadeÿthansÿnietÿbekendÿisÿverklaartÿdeÿGemeenteÿUtrechtÿ
eventueleÿbelastingschadeÿteÿvoldoenÿalsÿdeÿomvangÿvaststaat.
9.2ÿ Uitgangspuntÿvoorÿdeÿbepalingÿvanÿdeÿbelastingschadeÿisÿdatÿverkopendeÿpartijÿdeÿ
schadeloosstellingÿbinnenÿdrieÿjaarÿbesteedtÿvoorÿinvesteringÿinÿeenÿvervangendÿ
bedrijf.
Doetÿverkopendeÿpartijÿhetÿanders,ÿdanÿisÿdatÿinÿstrijdÿmetÿdeÿgemaakteÿafsprakenÿ
enÿgoedÿkoopmanschapÿenÿisÿdeÿschadeÿalsÿgevolgÿvanÿdeÿbelastingheffingÿgeenÿ
directÿgevolgÿvanÿdeÿaankoopÿdoorÿdeÿGemeenteÿenÿkomtÿdanÿnietÿvoorÿ
vergoedingÿinÿaanmerking.
9.3 Verkopende partijÿverzoektÿdeÿInspecteurÿvanÿBelastingenÿdeÿbelastingschadeÿvastÿ
teÿstellenÿindienÿditÿzichÿvoordoet
9.4 Indienÿeenÿderÿpartijenÿhetÿnietÿeensÿisÿmetÿdeÿhoogteÿvanÿdeÿvastgesteldeÿ
belastingschadeÿenÿminnelijkÿoverlegÿnietÿtotÿovereenstemmingÿleidtÿkanÿopÿhaarÿ
kostenÿdoorÿeenÿonafhankelijkeÿderdeÿdeÿbelastingschadeÿbepaaldÿworden.ÿDezeÿ
derdeÿwordtÿinÿoverlegÿtussenÿpartijenÿbenoemdÿenÿhetÿadviesÿvanÿdezeÿderdeÿzalÿ
bindendÿzijnÿvoorÿbeideÿpartijen.
bodemonderzoek
10.1ÿ Vanÿernstigeÿbodemverontreinigingÿisÿsprakeÿindienÿzichÿopÿen/ofÿinÿdeÿbodemÿ
en/ofÿhet grondwaterÿvanÿhetÿverkochteÿtenÿminsteÿnÿstofÿbevindtÿdieÿhogerÿisÿdanÿ
deÿinterventiewaardenÿopÿgrondÿvanÿdeÿCirculaireÿbodemsaneringÿ2006ÿzoalsÿ
gepubliceerdÿinÿdeÿStaatscourantÿtienÿjuliÿtweeduizendÿachtÿ(10ÿjuliÿ2008).
10.2 KopendeÿpartijÿheeftÿopÿvijftienÿdecemberÿtweeduizendÿachtÿaanÿHosteÿ
MilieutechniekÿBVÿgevestigdÿteÿHazerswoude-Dorpÿopdrachtÿverstrektÿvoorÿhetÿ

verrichtenÿvanÿeenÿverkennendÿbodem- enÿgrondwateronderzoekÿwaarvanÿdeÿ
kostenÿvoorÿrekeningÿvanÿkopendeÿpartijÿkomen.
Deÿresultatenÿvanÿhetÿonderzoekÿzijnÿaanÿdezeÿkoopovereenkomstÿgehechtÿ
(onderzoekÿdoorÿHosteÿMilieutechniekÿBVÿprojectcodeÿ08236ÿBOM02ÿddÿ21ÿaprilÿ
2009)ÿenÿwordenÿgeachtÿdeelÿuitÿteÿmakenÿvanÿdezeÿovereenkomst
10.3ÿ Uitÿhetÿverkennendÿbodemonderzoekÿisÿhetÿvolgendeÿgebleken:
aÿ
Overÿeenÿoppervlakteÿvanÿcircaÿ300 m²ÿ(drieÿhonderdÿvierkanteÿmeter)ÿàÿ
350 m²ÿ(drieÿhonderdÿvijftigÿvierkanteÿmeter)ÿisÿdeÿbovengrondÿsterkÿ
verontreinigdÿmetÿloodÿenÿzink.ÿDeÿsterkÿverhoogdeÿgehaltenÿwordenÿ
aangetroffenÿinÿeenÿkleilaagÿmetÿdaarinÿbijmengingenÿmetÿpuindelenÿ
(baksteen)ÿenÿkooldeeltjes.
Deÿkleilaagÿwordtÿaangetroffenÿvanafÿmaaiveldÿàÿ30ÿ(dertig)ÿcentimeterÿ
(0,30ÿmeterÿonderÿmaaiveldÿtotÿ50ÿ(vijftig)ÿcentimeterÿ(0,50ÿmeter)ÿàÿ110ÿ
(één honderdÿtien)ÿcentimeterÿ(1.10ÿmeter)ÿonderÿmaaiveldÿmetÿeenÿ
gemiddeldeÿlaagdikteÿvanÿ50ÿ(vijftig)centimeterÿ(0,50ÿmeter).
Uitÿhetÿonderzoekÿblijktÿnietÿofÿdezeÿlaagÿookÿonderÿhetÿpandÿwordtÿ
aangetroffenÿofÿtenÿbehoeveÿvanÿdeÿbouwÿdestijdsÿisÿverwijderd Deÿ
vervuilingÿwordtÿaangetroffenÿinÿdeÿtoplaagÿtotÿcircaÿ110ÿ(éénÿhonderdÿtien)ÿ
centimerÿ(1.10ÿmeter)ÿonderÿmaaiveld.
Hetÿisÿechterÿzeerÿaannemelijkÿdatÿinÿiederÿgevalÿeenÿdeelÿvanÿdezeÿtoplaagÿ
tenÿbehoeveÿvanÿdeÿbouwÿisÿverwijderdÿDezeÿbebouwingÿbehoortÿechterÿnietÿ
totÿdeÿhuidigeÿonderzoekslocatie
bÿ
Opÿditÿperceelÿisÿinÿiederÿgevalÿsprakeÿvanÿcircaÿ150ÿm3ÿ(éénÿhonderdÿvijftigÿ
kubiekeÿmeter)ÿàÿ175m3ÿ(éénÿhonderdÿvijfenzeventigÿkubiekeÿmeter)ÿsterkÿ
verontreinigdeÿgrond.ÿHetÿvolumeÿvanÿdeÿsterkÿverontreinigdeÿgrondÿonderÿ
hetÿpandÿwordtÿingeschatÿopÿcircaÿ170m2ÿ(éénÿhonderdÿzeventigÿvierkanteÿ
meter)ÿxÿ25cmÿ(vijfentwintigÿcentimeter)ÿ(170m2ÿx0,25ÿmÿ=ÿ45ÿm3ÿ
(vijfenveertigÿkubiekeÿmeter)ÿ
10.4 TussenÿPartijenÿisÿovereenstemmingÿbereiktÿoverÿdeÿverdelingÿvanÿdeÿkostenÿvanÿ
dezeÿbodemsanering.
Deÿkosten,ÿwelkeÿvoorÿrekeningÿkomenÿvanÿverkopendeÿpartij,ÿzijnÿinÿminderingÿ
gebrachtÿopÿdeÿkoopprijs.
10.5 Naÿdeÿdatumÿvanÿhetÿnotarieelÿtransportÿmaarÿvoorÿdeÿdatumÿvanÿfeitelijkeÿ
leveringÿ(voortgezetÿgebruik)ÿisÿkopendeÿpartijÿbevoegdÿvoorÿhaarÿrekeningÿ
nader(e)ÿbodemonderzoeken)ÿuitÿteÿvoeren.ÿDezeÿvindenÿplaatsÿopÿbasisÿvanÿ
dezelfdeÿuitgangspuntenÿalsÿhetÿeersteÿrapportÿwelkeÿalsÿbijlageÿbijÿdeÿ
koopovereenkomstÿisÿgevoegdÿIndienÿuitÿditÿnadereÿonderzoekÿblijktÿdatÿerÿsprakeÿ
isÿvanÿverdergaande/overigeÿbodemverontreinigingÿdanÿblijktÿuitÿhetÿrapportÿzoalsÿ
vermeldÿinÿartikelÿ142ÿzullenÿdeÿkostenÿvanÿsaneringÿvoorÿrekeningÿvanÿ
verkopendeÿpartijÿkomen.
Verkopendeÿpartijÿstemtÿerÿmeeÿinÿdatÿdezeÿkostenÿverrekendÿwordenÿmet hetÿ
bedragÿdatÿbijÿkopendeÿpartijÿinÿdepotÿstaat.
11.

vergoeding/acceptatie
Verkopendeÿpartijÿverklaartÿnaÿontvangstÿvanÿdeÿkoopsomÿenÿvanÿdeÿeventueleÿ
vergoedingenÿalsÿhierbovenÿbedoeldÿvolledigÿschadeloosÿteÿzijnÿgesteldÿenÿ
deswegeÿnietsÿmeerÿvanÿdeÿgemeenteÿteÿvorderenÿteÿhebben.

12.

erfdienstbaarheden
Voorÿbekendeÿerfdienstbaarhedenÿverwijzenÿpartijenÿnaar:
a.
eenÿakteÿvanÿleveringÿopÿdertigÿjuniÿnegentienhonderdÿnegenÿenÿnegentigÿ
(30-06-1999)ÿverledenÿvoorÿeenÿwaarnemerÿvanÿgenoemdeÿnotarisÿHagen,ÿ

ingeschrevenÿinÿdeÿopenbareÿregistersÿvoorÿregistergoederenÿ(destijdsÿteÿ
Utrecht)ÿopÿéénÿjuliÿnegentienhonderdÿnegenÿenÿnegentigÿ(01-07-1999)ÿinÿ
deel 10883ÿnummerÿ13.ÿInÿdezeÿakte staatÿonderÿmeerÿwoordelijkÿvermeld:
««Inÿhetÿkaderÿvanÿdezeÿovereenkomstÿverklaardenÿdeÿcomparantenÿbijÿdezeÿ
teÿvestigenÿenÿaanÿteÿnemenÿdeÿnavolgendeÿerfdienstbaarheden:
Tenÿbehoeveÿvanÿhetÿbijÿdezeÿverkochte,ÿGemeenteÿVleutenÿsectieÿFÿnummerÿ
5653ÿA-1,ÿalsÿheersendÿerf,ÿenÿtenÿlasteÿvanÿhetÿaanÿverkoperÿinÿeigendomÿ
toebehorendeÿgedeelteÿvanÿhetÿperceelÿkadastraalÿbekendÿGemeenteÿVleutenÿ
sectieÿFÿnummerÿ5653ÿA-2,ÿalsÿdienendÿerf:
a.
Deÿerfdienstbaarheidÿvanÿinstandhoudenÿvanÿeenÿnooduitgangÿomÿteÿ
komenÿvanÿdeÿbedrijfsruimteÿopÿdeÿeersteÿverdiepingÿenÿteÿgaanÿviaÿhetÿ
dakterrasÿopÿdeÿeersteÿverdiepingÿenÿdeÿdaarÿaanwezigeÿtrap,ÿoverÿhetÿerfÿ
naarÿdeÿopenbareÿweg;
b.
Deÿerfdienstbaarheidÿvanÿoverpadÿomÿteÿkomenÿvanÿdeÿuitgangÿvanÿdeÿ
bedrijfsruimte,ÿdeÿerfdienstbaarheidÿvanÿwegÿomÿteÿkomenÿvanÿenÿteÿ
gaanÿnaarÿdeÿopenbareÿweg enÿgebruikÿvanÿeenÿzodanigÿgedeelteÿvanÿ
hetÿerfÿalsÿparkeerterreinÿzoalsÿthansÿgebruikelijkÿis.»
b.
eenÿakteÿvanÿleveringÿopÿvijfentwintigÿmeiÿtweeduizendÿnegenÿverledenÿvoorÿ
T.J.ÿHam vanÿderÿZalm,ÿnotarisÿteÿUtrecht,ÿbijÿafschriftÿingeschrevenÿinÿ
registerÿ4.ÿbijÿdeÿDienstÿKadasterÿenÿOpenbareÿRegistersÿopÿdiezelfdeÿdagÿinÿ
deel 566680ÿnummerÿ130,ÿwaarinÿonderÿmeerÿvoorkomt:
Tenÿaanzienÿvanÿdeÿhiervoorÿsubÿb.ÿgenoemdeÿerfdienstbaarheidÿisÿblijkensÿdeÿ
aanÿdeÿKoopovereenkomstÿsubÿ1ÿgehechteÿverklaringÿdeÿdatoÿzestienÿaprilÿ
tweeduizendÿenÿachtÿ(16-04-2008)ÿtussenÿdeÿeigenaarÿvanÿvoormeldÿdienendÿ
erfÿ(teÿweten:ÿVerkoper)ÿenÿdeÿeigenaarÿvanÿvoormeldÿheersendÿerfÿhetÿ
navolgendeÿovereengekomen:
«Inÿaanvullingÿopÿwatÿinÿdezeÿakteÿvanÿleveringÿisÿovereengekomen, verklarenÿ
partijenÿhierbijÿdatÿhetÿonderÿ“vestigingÿerfdienstbaarheden”ÿsubÿb.ÿ
overeengekomenÿrechtÿvanÿparkerenÿtenÿbehoeveÿvanÿappartementsrechtÿA1ÿ
enÿtenÿlasteÿvanÿappartementsrechtÿA2,ÿzoalsÿopÿdatÿmomentÿgebruikelijkÿwas,ÿ
feitelijkÿbestaatÿuitÿinÿhet terreinÿnietÿnaderÿafgebakendÿgedeelteÿvanÿdeÿachterÿ
hetÿgebouwÿgelegenÿgrondÿterÿgrootteÿvanÿveertigÿvierkanteÿmeterÿ(40m²),ÿtenÿ
behoeveÿvanÿhetÿparkerenÿvanÿenÿhetÿkunnenÿladenÿenÿlossenÿvanÿtweeÿ
(bedrijfs-)wagens.»
«vestigingÿerfdienstbaarheden
Deÿcomparantÿverklaardeÿdatÿbijÿeigendomsoverdrachtÿenÿlevering;
vanÿappartementsrechtÿ1ÿzalÿwordenÿgevestigd:
eenÿerfdienstbaarheidÿmetÿbetrekkingÿtotÿdeÿinstandhoudingÿvanÿeenÿ
nooduitgangÿtenÿbehoeveÿvanÿhetÿappartementsrechtÿ1ÿenÿtenÿlasteÿvanÿhetÿ
appartementsrechtÿ2;
vanÿappartementsrechtÿ2ÿofÿ3ÿaanÿeenÿderdeÿzalÿwordenÿgevestigd:
eenÿerfdienstbaarheidÿinzakeÿhetÿrechtÿvanÿoverpadÿtenÿbehoeveÿvanÿhetÿ
appartementsrechtÿ3ÿenÿtenÿlasteÿvanÿhetÿappartementsrechtÿ2ÿenÿomÿviaÿdeÿ
buitentrapÿenÿhetÿdakterrasÿopÿdeÿminstÿbezwarendeÿwijzeÿteÿgaanÿnaarÿhetÿ
dakterrasÿvanÿappartementsrechtÿ3ÿenÿvice-versa»
overÿdeÿmogelijkheidÿtotÿontbinding
Alleÿontbindendeÿvoorwaarden,ÿdieÿzijnÿovereengekomenÿinÿdeÿkoopovereenkomst ofÿ
nadereÿovereenkomstenÿdieÿopÿdeÿkoopÿbetrekkingÿhebben,ÿzijnÿuitgewerkt.ÿPartijenÿ
kunnenÿzichÿtenÿaanzienÿvanÿdezeÿkoopÿenÿleveringÿnietÿmeerÿberoepenÿopÿontbindendeÿ
voorwaarden.

toestemmingÿechtgenoteÿverkopendeÿpartij
Ookÿverscheenÿvoorÿmij,ÿnotaris,ÿdeÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

•
•

nietÿhetÿ(mede)bestuurÿoverÿhetÿverkochteÿregistergoedÿteÿhebben,ÿzodatÿ
ÿ
medewerkingÿbijÿdeÿleveringÿnietÿisÿvereist;
deÿopÿgrondÿvanÿartikelÿ1:88ÿvanÿhetÿBurgerlijkÿWetboekÿvereisteÿtoestemmingÿteÿ
hebbenÿgegeven.

woonplaatskeuze
Voorÿdeÿuitvoeringÿvanÿdezeÿovereenkomst kiezenÿbeideÿpartijenÿwoonplaatsÿopÿhetÿ
kantoorÿvanÿdeÿnotaris,ÿdieÿdezeÿakteÿbewaart.
hetÿslotÿvanÿdezeÿakte ÿ
Deÿidentiteitÿvanÿdeÿverschenenÿpersonenÿhebÿikÿvastgesteldÿaanÿdeÿhandÿvanÿhunÿ
identiteitsbewijs,ÿzodatÿzijÿmijÿbekendÿzijn.
Ikÿhebÿdeÿverschenenÿpersonenÿdeÿinhoudÿvanÿdezeÿakteÿuitgelegd,ÿeenÿtoelichtingÿ
gegevenÿenÿgewezenÿopÿdeÿgevolgenÿdieÿdeÿinhoudÿmetÿzichÿmeebrengt.ÿZijÿhebbenÿ
verklaardÿdatÿzijÿeenÿconceptÿvanÿdezeÿakteÿhebbenÿgelezen,ÿdeÿinhoudÿkennenÿenÿ
daarmeeÿinstemmen.
Nadatÿikÿdeÿakteÿgedeeltelijkÿhebÿvoorgelezenÿhebbenÿdeÿverschenenÿpersonenÿenÿikÿdeÿ
akteÿondertekend.ÿHetÿorigineelÿvanÿdezeÿakteÿzalÿopÿmijnÿkantoorÿblijven.ÿDeÿakteÿisÿ
verledenÿinÿUtrechtÿopÿdeÿdatumÿdieÿikÿinÿhetÿbeginÿvanÿdezeÿakteÿvermeldÿhebÿomÿ
zestienÿuurÿvijftig.
NAÿONDERTEKENING
UITGEGEVENÿVOORÿAFSCHRIFT
getekendÿdoorÿJohannaÿLouiseÿLinthorst

Ondergetekende,ÿJohannaÿLouiseÿLinthorst,ÿkandidaat-notaris,ÿalsÿwaarnemerÿvanÿ
WillemÿPetrusÿMariaÿBrantjes,ÿnotarisÿinÿUtrecht,ÿverklaartÿdatÿopÿdeÿonroerendeÿzaakÿ
waaropÿdeÿvervreemdingÿinÿditÿstukÿbetrekkingÿheeft,ÿgeenÿaanwijzingÿofÿvoorlopigeÿ
aanwijzingÿvanÿtoepassingÿisÿinÿdeÿzinÿvanÿdeÿWetÿvoorkeursrechtÿgemeenten.
getekendÿdoorÿJohannaÿLouiseÿLinthorst
Ondergetekende,ÿJohannaÿLouiseÿLinthorst,ÿkandidaat-notaris,ÿalsÿplaatsvervangerÿvanÿ
WillemÿPetrusÿMariaÿBrantjesÿnotarisÿinÿUtrecht,ÿverklaartÿdatÿditÿafschriftÿinhoudelijkÿeenÿ
volledigeÿenÿjuisteÿweergaveÿisÿvanÿdeÿinhoudÿvanÿhetÿstukÿwaarvanÿhetÿeenÿafschriftÿis.
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
14-07-2011 om 12:07 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 60213 nummer 114.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens
bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met
nummer DF956C06D255F553BF25DF0E7846A3DE toebehoort aan
Linthorst Johanna Louise.
Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.
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