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Bloemendaal

KOOPOVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bloemendaal, te dezen krachtens artikel 171 van

de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer E.J. Roest,

zulks ter uitvoering van het daartoe strekkende besluit van het college van burgemeester en

wethouders d.d. 202L, hierna te noemen: de gemeente;

EN

2. de stichting Thijsse's Hol Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch, statutair

gevestigd te Bloemendaal, kantooradres Linnaeuslaan 9, 2012 PN te Haarlem. lngeschreven in

het Handelsreg¡ster van de Kamers van Koophandel onder nummer 47222697, te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer  voorzitter, en de heer 

, penningmeester, hierna te noemen: de koper;

OVERWEGENDE

dat de koper bij raadsbesluit van22januari 1925 het gebruiksrecht heeft verkregen om een

planten- en vogeltuin in te richten en in stand te houden;

dat partijen meermaals met elkaar hebben gesproken over het door de koper in eigendom

verkrijgen van de heemtuin;

dat de gemeente eigenaar is van het perceel grond met zich daarop bevindende opstallen,

staande en gelegen aan de Mollaan 4 te Bloemendaal;

dat de gemeente en de koper overeenstemming hebben bereikt omtrent de verkoop van het

perceel en die overeenstemming in onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen,

VERKLAREN HETVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

de gemeente heeft verkocht aan de koper, die van de gemeente heeft gekocht, een perceel

grond gelegen Mollaan 4 te Bloemendaal, met een grootte van cir.ca 79.475 m2, uitmakende een

gedeelte van een perceel kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie A, nummer 11993, welk

met arcering bij benadering is aangegeven op een aan deze overeenkomst gehechte en door beide

partijen gewaarmerkte tekening met kenmerk 560551, hierna te noemen: het verkochte.

De koopsom zal via de notaris worden voldaan op:

IBAN : N1218NGH0285001205

Ten name van : Gemeente Bloemendaal

Bank : Bank van Nederlandse Gemeenten (BNG)

De koper is niet gehouden een bankgarantie of waarborgsom ten behoeve van de gemeente te

stellen casu quo te storten.

De verkoop en koop is geschied voor een koopsom van € 2,00, zegge: twee euro, en voorts onder de

navolgende bepali ngen, bedingen en voorwaa rden:
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Artikel 1- leveringsverplichting, staat van het verkochte
1. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden in de staat waarin het z¡ch bij het tot stand

komen van deze overeenkomst bevindt. Het verkochte zal de eigenschappen bezitten die de
koper op grond van deze overeenkomst mag verwachten. De gemeente is ermee bekend dat het
verkochte zal worden gebruikt voor het hebben en houden van een reeds bestaande heemtuin
met educatieruimte en overige toebehoren. De gemeente zijn geen feiten of omstandigheden
bekend die aan een door de koper - hiervoor aangegeven - beoogd gebruik in de weg staan.

2. over- of ondermaat zal aan geen van partijen enig recht verlenen.
3. De feitel'rjke levering van het verkochte zalgeschieden bij het passeren van de in artikel 2 lid L

genoemde notariële akte. Het risico van het verkochte gaat over bij het ondertekenen van de
akte van levering.

4' De eigendomsoverdracht vindt plaats met alle bij het verkochte behorende rechten.
5. Alle - niet in artikel 6:25L van het Burgerlijk Wetboek begrepen - aanspraken die de gemeente

ten aanzien van het verkochte kan ofzal kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op de
koper per het tijdstip van overdracht van het verkochte, tenzij de feitel'rjke levering eerder
plaatsvindt, in welk geval de overdracht van aanspraken per dat tüdst¡p plaatsheeft. oe
gemeente is niet tot vrijwaring verplicht. De gemeente verplícht zich de haar bekende gegevens
ter zake aan de koper te verstrekken en machtígt de koper hierbij, voor zover nodig, deze
overdracht van aanspraken, nadat deze heeft plaatsgevonden, voor rekening van de koper te
doen mededelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 2 - levering en kosten
1. De voor de overdracht vere¡ste akte van levering zal worden verleden door de notaris van het

notariskantoor Clercx, Kennemerplein 11, 2011 MH te Haarlem, hierna te noemen de notaris,
binnen een maand nadat de notar¡s het concept van de akte aan partüen heeft verzonden of
zoveel eerder of later als partijen nader zullen overeenkomen.

2. Alle kosten van de overdracht, waaronder mede begrepen de overdrachtsbelasting en het
kadastrale recht, zijn voor rekening van de koper. Eventueel verschuldigde omzetbelast¡ng komt
eveneens voor rekening van de koper en is niet in de koopsom begrepen.

3. Alle lasten en belastingen die betrekking hebben op het verkochte zijn met ingang van de eerste
dag van het volgende kalenderjaar voor rekening van de koper.

4. De betaling van de koopsom en de kosten van overdracht zal geschieden via de notaris.
U¡tbetal¡ng zal eerst plaatsvinden zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is
gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden urn d" akte van
levering niet bekend waren. De gemeente is er mee bekend dat - in verband met dit onderzoek -
tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetaten enkele werkdagen verstrijken.

5. ln geval van ontbinding van deze overeenkomst zijn de kosten van de door de notaris ter
uitvoering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden voor rekening van de koper.

Artikel 3 - erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Bij de notariële akte van levering zullen worden gevest¡gd c.q. geregeld de navolgende:
1. Erfdienstbaarheden:

Conform artikel 2.8 van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken worden,
voor zover nodig, ten laste van het over te dragen perceelsgedeelte kadastraal
bekend gemeente Bloemendaal, sectie A nummer 11993 (gedeeltelijk) en ten behoeve van de
aan de gemeente Bloemendaal in eigendom verblijvende gedeelten, alle erfdienstbaarheden
Sevestigd tot het (mogen) handhaven, inspecteren, vervangen en vernieuwen van de bestaande
rioleringen, kabels, leidingen en putten.
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2. Bijzondere bepalingen:

Gemeente en koper verklaren dat ten aanzien van het verkochte de volgende regeling zal gelden.

Koper is verplicht om het bij deze overeenkomst verkochte meteen, bij aangetekend schrijven, te

koop aan te bieden aan verkoper zodra:

i. koper voornemens is de zaak geheel of gedeeltelijk te vervreemden, ofwel

ii. een hypotheekhouder blijkens diens schriftelijke mededeling voornemens is om het

verkochte openbaar te verkopen, ofwel
iii. er op het verkochte executor¡aal beslag wordt gelegd, ofwel

iv. er een op het verkochte rustend conservatoir beslag executoriaal is geworden, ofwel

v. de stichting failliet is gegaan of wordt ontbonden.

a. Wanneer koper tot vervreemding wenst over te gaan, is koper verplicht dit b¡i aangetekende

brief aan de gemeente ter kennis te brengen. lndien de gemeente niet binnen drie maanden

na ontvangst van deze kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de koper heeft verklaard

van haar kooprecht afte zien en evenmin te kennen heeft gegeven tot aankoop en

verkrijging te willen over gaan wordt de gemeente geacht van haar kooprecht als bedoeld in

het vorige lid af te zien en geen gebruik er van te maken.

3. Kettingbed¡ng:
De in artikel 3.1 bedoelde erfdienstbaarheden en de uit Artikel 3.2 voortvloeiende verplichtingen

moeten aan iedere rechtsopvolger in de eigendom worden opgelegd en in volgende akten van

eigendomsoverdracht worden opgenomen. Op verbeurte van een direct zonder nadere

ingebrekestell¡ng ten behoeve van verkoper opeisbare boete, gel'rjk aan honderdduizend euro (€

L00.000,-) ineens voor elke overtreding en van vijfhonderd euro

(€ 500,-) voor elke dag dat de overtreding voortduurt (onverminderd het recht van verkoper om

schadevergoeding te eisen), is koper en/of zijn rechtsopvolgers gehouden tot naleving van alle

verplichtingen.

Artikel 4 - garanties en bepalingen
1. De gemeente garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde in artikel L lid 1 en 5, het

volgende:
a. de gemeente is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;

b. de gemeente is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het verkochte enige

verontre¡niging bevat die ten nadele strekt van het in deze overeenkomst omschreven

gebruik door de koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot
schoning van het verkochte, dan wel tot het nemen van andere maatregelen;

c. voor zover aan de gemeente bekend zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het

opslaan van vloeistoffen aanwezig;

d. indien het verkochte geheel of gedeeltelijk vrij van huur/pacht wordt overgedragen, zal het

verkochte ten tijde van de feitelijke levering geheel of voor dat gedeelte vrij van huur/pacht

zijn en/of van huurkoopovereenkomsten of andere aanspraken tot gebruik en ongevorderd.

Het verkochte zal eveneens niet zonder recht of t¡tel in gebruik zijn bij derden;

e. het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening

aangewezen.
f. aan de gemeente is niet bekend dat het verkochte is opgenomen in een aanwijzing als

bedoeld in artikel 2 of artikel 8 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of artikel 9a

van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
g. ten opzichte van derden bestaan overigens geen verplichtingen uit hoofde van een

voorkeursrecht of optierecht op het verkochte'

h. Met betrekk¡ng tot het verkochte is geen rechtsgeding of arbitrage aanhangig.

2. De gemeente staat er voor in dat zij aan de koper met betrekking tot het verkochte al die

inlichtingen heeft verschaft, die naar geldende opvattingen ter kennis van de koper behoren te

worden gebracht. De gemeente is niet gehouden inlichtingen te verstrekken over feiten en
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omstand¡gheden die naar geldende opvattingen voor risico van de koper komen, zoals feiten en
omstandigheden welke aan de koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen
zijn, voor zover een dergelijk onderzoek van de koper verlangd mag worden.

3. De Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken Bloemendaal 2005 maken
onlosmakelijk deel uit van deze koopovereenkomst voor die bepalingen waar deze overeenkomst
n¡et in voorziet.

Artikel 5 - woonplaatskeuze/rechtskeuze
voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst en/of de in de
akte van levering vervatte overeenkomst mochten ontstaan, is de rechter van de plaats waar het
verkochte geheel of gedeeltelijk is gelegen, bij uitsluiting bevoegd. Op deze overeenkomst en op de
akte van levering is Nederlands recht van toepassing. De gemeente en de koper verklaren
uitdrukkelijk dat zij voor de aangelegenheden betreffende de overdrachtsbelasting woonplaats
kiezen ten kantore van de notaris.

Artikel 6 - volmacht
De gemeente en de koper verlenen onherroepelijk volmacht, niet eindigend door dood of
ondercuratelestelling, aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor waaraan de notaris
is verbonden, zulks met de macht van substitutie, om voor en namens de gemeente en de koper de
notar¡ële akte van levering op te doen maken, te passeren en door middel van de splitsapplicatie van
het Kadaster, aan het bij het verkochte perceelsgedeelte een voorlopige kadastrale grens en
oppervlakte te laten toekennen en al hetgeen de gevolmachtigde te dezen nuttig en voortvloeien. De
notar¡s zal een concept akte van levering aan partijen zenden. De gemeente en de koper geven
hierbij volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor waaraan de notaris is
verbonden, zulks met de macht van substitutie, indien dat nodig mocht zijn, namens hen het nodige
te veîrichten (het verlijden van notariële akten daaronder begrepen) om de (gedeelteli.¡ke) afstand
van hypotheek op het verkochte en (gedeeltelijke) afstand van pandrechten die in het kader van die
hypotheek zijn gevestigd geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, dan wel rangwisseling te
bewerkstelligen.

Artikel 7 - hoofdelijke aansprakelijkheid
Alle rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst z'rjn ondeelbaar en hoofdelijk.

Artikel 8 - lnformatieplicht gemeente, onderzoeksplicht koper
Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat de gemeente er voor in aan de koper met betrekking tot
het verkochte die informat¡e te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvatt¡ngen door haar
ter kennis van de koper behoort te worden gebracht. De koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de
resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende
verkeersopvatt¡ngen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen.

Artikel 9 - Afstand recht tot ontbinding
Partijen verbinden zich in de akte van levering van het verkochte afstand te doen van hun rechten
om ontbinding van deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk
Wetboek.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend
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De koper De gemeente

. Dhr. E.J. Roest
BurgemeesterVoorzitter

.

Penn¡ngmeester

Bijlage:
- Verkooptekening56055l
- Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken Bloemendaal 2005

- Legit¡matiebewijskoper
- Leg¡timatiebew¡jsverkoPer
- Collegebesluit
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Grond gelegen nabij de Mollaan 4 te Bloemendaal
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Als u van plan bp¿t een koopovereenkomst vmr eên on¡osrÞnde zaak m€t de gemeente Bloemerdaal
3an te gaan.darl)þ er altijd een aantal bepalingen ult de Algemene Vertoopvãomaarden vog¡ u van
to€passlng. Voor u is het van belarg orn na te gaan of u met deæ bepallngcn akkoord kunt gaan.

ln de kooporêr€enkomst zdf eüaan de lrernbedlngen en mogel{k enkele b{zondere bedlngen.
Kcnbcdingon ziin biivoorgg"ld d. omechrijviqg ven het verkoctrte] trå ueorag vad oe koopsom, en or
cr crfdlenstbaarheden crr/d l$r/ålltatþvc vcrplichtingcn zijn æds bþog3beo6-fret rectrt valoverpeO.

De bepalingen uit hoofdstuk I gcdon voor alle koopovereenkomsten voor onroerende zaken. Deze
bepalingen regelen afs u bijvoorbeeld ecn uoning vàn de gemeenta zotr kopon u¡anno€r u eþenær
wordl rvanneer u de sleutel kriþf r¡uannoer u dã koopsorn moet betalen en w¡e de koston van de
bansect¡e moet betalena Verdgr r€gdt dit hoofdsh¡k de gwolgen wann€er u of da gþm€€nte d6
afspraken niet nakomt. Ook ie in dit hoofdstuk geragold O* u een waarborgsom stoú. õ'at is vogr de
gemeente een sfukje zeke¡hekt voor het nakomen van deze aËpraken.

Ðe bepalinçn uit lqrysb!. 2 zln allæn van tæpassing als rteze zijn vermdd in de
koopovereonkonret Mocht u bijvoorbodd een stuk banwgrond-kopen om daarcp eàl wonirq te
bq¡¡ven dan kunnen een.aantal bebor¡wlngsbepalingen ,¡an-ioepassing zijn. l.let gaai ei øarUü dOer
meer om uranne€r het huis moet ãjn afgebomd.

fls u nogrytagen over de Algornene Verkoopvoonvaarden van de gemeente Bloemer¡daal ltæft, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met het gemeentehuis orde¡ nuimmer O2g - S22SS 55;

ln dit boekJe trefr u de Algemene Verkoopvoonuaarden voor onroenrnde zaken van de gemænte
Bloomendaalaan.

o
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ltfi)Fo$TUK 1: DG ßGCreEil CELDEIþC VËfl(OOPVOOIRTATNDE}I I'OOR
oilRoËREl{DËZl¡(El{.

Atú¡ct '11. eg/,úø//t ldvt/t &YÆ,otnúdort utaütttoølüä/lk

De vooruaarden ult dit hoofdetuk ájn van toepasslng op dke koopovereenkomst van onroerende

zakon en elke daaraan voorafgaandä pre-contàctreló rsbtie, dþ veóand houdt met het tot eüand

komcn van de¿c overoenkomEt.

1. Deze algemcne verkoopvoonrnardon verstaan onder:

¡. dr koopotrcrntomül

de wereenkomsl waarb¡j dc gBmsente æn of m€€r omoêrende znken verkoopt

b. da ¡lmooña

dc gemeentc Bloernendaal:

c. rn-oruoo¡uÉrz¡lc

æn orerioenkomstþ de bcpallngen van hot Btrgüliik W€ôook ak oruosande en als

reç$stergoed aangPmerkts aak;

d. drte¡r:
de ln de kooporcreenkomut ala zodanlg gfenoemdc r¡vcdcrpart{ van ds gcrn€Gntc, dlc æ¡t
onroerunde zaak kooPt;

a. hrtvrrtoclrb:

dc ln dc koopovercenkorngt omech€v€n onro€r€nde zaak, dle de gemeento am de koper

nrkoopt

r. pdþn:

de gemecnte en de kopcr;

g. ór r*bnn lrv*ilq:

da vmr ciçndomsortrdracht v¡n hct v¡rkochþ vscbte notfiåle ekta, marUf de jurfllschc

þverirg van hot vertochlc plaats hed;

h. drllmrhg:
het feltelfk ter beschlkkirg steüen van het verkochte aan de kopcr;

l. d. nü¡l:
de voor het pæs€rên van de ekte r¡an leverlng in de kooporurænkomst aangatrozcn notarb.

Ag.rn nc ysrl@cplðonn ñftt vrrtdr 26i.t 2006 3



AtdkCl.3. 3rc¡útllffinæånt¡or¡q¡ütúd-

De gomeente staat er voor ln dat áj bevocgd b over dc elgnndom van het verkochte te beschikken.

o

Arfl*d ll. Levrlllarr.

1- P-artlen n binnen twee naanden na hct tot stand korncn van de kmpovereenkomst
de akte van levering.

2. Part{en kunnen ln onderling overlag van dc in het ccrstc lld van dit artikel gsnoemde termgn
añr{kcn.

3. lngoral na{en overeenkornen de akte van leverlng b onderîeksrì€n op een üids¡p, dat le
golegon na de ln hot eerste lH genoemde termlin van fwee maanden, is dá kopcr óen ircnet¡fe
ronte verechuldlgd wcr dc koopsom tc rckcnen vanaf hmc maandcn na hd ffi gtând kornen van
dc koopovuccnksnst tot ren dc d¡tum, weårÞp de noû¡rlðlc akte is ondcrbkcnd. De kopcr

_ voldoet het bedrag 99n wettglífie rente bij hst ondertekenon \ran de ¡kb rran lareing.4. De ganeente levcrt tpt verkoohte ¡n fu s&aåt, waarin lþt dcñ bij h€t ondertekeneã van de akte
van levurirg bevindt.

5. lngnval.partijag ziigoveraengekomen, dat de afrevering van hct rrurkochte op s€n ccrder üdstipplaats heofr dan het tlldstp van hel ondertekenen ven de akte rlan kåring dan levert de
gemeente het verkochte ln ds Etâat wearin het zich ten tijde van deze eerdere aÍãverirç bevindt.6. De gemænte ler¡ert tret verkocl'rte vrij van hypotheken, beslagon, pandrcchten en insõnripmgÀn
dearvan, maar overigens met alle daaraan verbolden hecrsondc en d¡,encndc crftianstbaaiheãen
alsmEde lñvalitetþve verplichtingen en overige derdenbedlngen.

7. De gemeente geefr geen enkde garantie of vrt¡warlng met uizondering ven dle voor ultwlnnlng.

Atdlall¿$. 3rfr/ltlp'vryú{r¡æ,m.

1- De kopcr voldoet de kooæom vernrccrdard md da avcnü.leel verscñuldlgdc omætbslasting en

- rsntevlrgoedingen uitarlijk b[ hel ondertskcnsn rCIn de akte van lcvcrlng. -
2- De voldoenlng van dc koopaom geschlsdt door overschriJving op €€n ã€rdongddenrekenlng van

da ndale.
3- lngeval koper hd wrkochtc op ocn aerdcr tijds¡p dan dc datum van ondatCcnlrB van do ekte

van lol€rlng ln gebrulk neemt, voldoet h[ de koopeom ulbd{k op deg van ù tngobruikname.

o

Atöbl l.C. Kú¡t. Jr¡;bn * ffinan.
1. Allc kosbn, ruchten cn belaotingen,.die aen de koopoveeerkomst, de akte van lcvering en de
^ aflwering ãjn vebonden, ziin voor rekening van de kòær.2. Alle zakelijke lasten en bclastinçn d¡e van hct verkoche worden gsheven, zijn met ingang van fjanuari vsn het kalerderjaar, dat volgt op de datum weerop de aktãvan ¡evär¡ng c geteÌteñ0, voor

mkening van de kopr.

Attbl1.7. A{lcvuf¿g..

1. De allevølng van het vorkocfite vlr¡dt plaats bìj ondertckening van dc akb van lcncrlng.2. ln afrvliklng van hct bepaalde in hct eerste lid van dlt ailká kunncn partüen owrcõ¡komen hct
verkochþ op e€n Êerder tfideüp af ta leversr.

1 Hd vcrkochtc ig ctrEt mct ingang van dc dag van hct ondøtckcrcn van dc akla van levrlng rroor
rblco yan de koper, tcnãj dc eflcrrering op æn eerdc tlþstlp hecfr plaabgc\ronden, in,rcn-gcval
hst riebo op de koper ovrrrgnd op de dag van allaverlng.
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Z. Bii gehele of god€€lt€il¡¡lre beochadig¡ng van hd rrorkochtc værafgaand aan hd in het eerste lid

"ðiOit "r¡t¡-gcrelde 
ti¡d6tþ van iisicoonegøng atelt de çmeente t¡inr¡en achtsnveort¡g uur,

nadat haar d¡e b€schsd¡girç bekend ia Sptirorder\ koper daarvan oq de hoogte. 
.

3. inæ*f fràt verfocnto ten ævolæ van een niet-toerekenbaæ tckorü<oming,ran da gemeente voor

üJt-ú¡Ostit uãl f,"t onOãtekenen van de akte van leverlng wordt beschad¡gd 9f çheel d
geOéttafife vodoren gaa! ie de koopovereenkomet vân rechbnrvege ontbonden, temii:

a. de koper uitvoering rran deze overænkomst verlangt, in welk gwal de gerneente het

rre*oitrte (afllevert-in de sbat, waarin het zich dan bevindt, en alþ rechten, die ziJ jegens

derden ter äake van bescfradiging kan doen gelden - uearonder begrepen haar vodering uit

hoofde van overe€nkomsten, rraãOU het verkoctrte is verzekerd - aan de kopet overdraagt of

b. de gemeente blnnen een met de koper overEen te kqnen termjln het verkochte voc haar

rekðnf¡g herste[ ln welk ger¡al het tliOsUp, waarop de akte van levering wordt ondertekend,

versclu¡tft naar de dag, waarop deze hersteltsrmün is vorsbeken.

o

AúraÚJ;g. . Íq.rltßrlncllú ,,trúcnc. vn bJhilns.n br,þ.a.

De çmænte hcofr h€t recht orn door sen enkele aan de koper gølchte schriftelltke verklaring dc

iooõoreraonkomst te ontbinden indbn de kopor voor het ondertekenen vân de akto van lcnrelng ln

etaåt vnn fal[issoment wordt vetkbsd, aursåancc van bCellng hccfr eangcuqd, op hcm eør
schulcleansingeregeling toegþpast ia en/d beelag op enlg dæl van z¡¡n vümogpn is galsgd.

luflffnll.lù. Ovry¡r¡lonffi-

lngeval dc vuekelijke grootb ven hct verkochtc âfrv¡ikt van d€ in de koopovq€€nkomet v€rmelde

gfume þktt d'tt ver¡ctt¡ n¡et Ot vsret<ening løn de koopeorn noch tot on¡ge andse vordcring.

Mlrll.l2. V*&tulplm.

L T6¡ mærdqr ækütËH van dc nakoming van óón of mccr vm dc bii| en/of kræhbn¡ do

koopoveeer*omst aangþggno veçllchtingon jegpng de gønænb tot aan hd tiidct¡p, dat dc akb
van lcrreing is ingnochreven in hct eigcndomaraglster, dþnt dc kops binnen voertlen dagnn ne

ondøtckenlng van dezo ovrccnkosrct ccn v'/aúùorgnom van viJfrei (15olo) procent van de

koopsofii te voldoen oP aen derdengddenrekenhg van de note¡ic.
Z. ln ptaag van t¡ot vold'oon van de in het eerste lid ven dit Ert¡k€l gernCtr uraaborçom kan dc

koùq æn bankgorantic dæn etdlsn, mite dcze voldoEt aen de door ds gsms€nto daarean te
sbll€n oi8on.

3. lndþn de kopcr na daartos schrindi¡k te ãin ængernaarrd in vera¡im blüfr de waarùorglom te
sttrten of de bankgarent'ro te doen stellen hed de g€rn€€rfi3 h€t r€cfit de koopowreenkqnst
door een enkelE aan de koper prichte schrifrelijke verklaring te ontblnden.

o

Atffl.ll. ffiúm.
1. 3; icd¡r€ niet-nd<oming van ôfir of meer b¡j ôn/d loed1!_rs d€ ko4ovocenkomet.arngngnne

vérpfiütrtingpn verbq¡rtie nalaüge partij na daarbe sctt{tßalik te din 
-aangomaand. 

en zonder

reci¡te¡¡¡fe tussenkornst een direct opeirbare boet€ van t¡en pfocsnt{1O V.o) van de. koopsom_ te

vemrccldg¡en n¡6 Éfi pronrl$c (1T") van dczc koopeom \roor iodcr! dag, dat dæa nkt-nakonfng
voortduurt zr¡lks tot een maxlmum van bzamen vliftien procent (15 0/") van de kooPsom en

onverminderd het recht van de uæderpart[ om de weftel{k gdeden schade te vordqen.
Z. Voor de toepassing van het ln het eerste lH van dlt artikel bepaaHe wonlt de boet€ iadijks

herzþn op basis van tret prijslndexcijfer van dc gezlnsconsumÉie van YYerkrremercgezinnen van

hot Centräl bureau voor ðe-stâtlsüel (CBS) voa lret ecrst pr I januarivan het kalenderiaar, dat

volgt op de dag, wâarop de alds van levølng ls ondertåkend, en venolgens pêr 1 ianuri van

leder kalenderjâar, dat daarop volgÊ.
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4. lngeval de koper op grond van het bcpEalde in hct vorþ artkel een boeþ verbeurt heofr dc
gemeente het rucht het bedrag van doze boetr ts verrekencn mct de unarborgsonr oi voor dat
een bedrag een berocp ta dæn op de door koper verleende bankgraranfie.

1. leder van de in de koopovereenkomst genoemde natuurl{ke personen en/d rectrtspersonen is
hoof&li¡k aansprakelifk voor de nakoming van de uit ðe koopoveruenkønst voðrMr¡e¡enoe
verplichtlngen.

2, De ult de kooporereenkomst voorhrloeiende veÉintenbsen zfln ondeelbaar.

a

o
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HOOFDSTUK 2: DE BLZOI{DERE DiOOR DÉ GEmIENIE AF¡¿OND€RL!,I( VAN TO€PASSING

TE VES(IJ\REX ì'ERKOOPVOORITAARDCX VOOR O}IROERÉI{DE ZAKEil

nfl¡d- Z't" æktidrrtdvú {lvaarr¡ryûn undilthoafdsuk

De voorwaarden uit dit hoofdsh¡k z¡Jn van toepassing op elke koopov*eenkomst van onroerende

zaken en dke daaraan voorafgaande pre-contractuele relatÍq die verband houdt md lpt tot stard

komen van deze overeenkomst, voor iorer de gemeênte biJ de aanbieding van het onlærend go€d

deze van toepasslng ve*laard heefr.

ggllJ4/gørc

Atäfr13.2.- Btbg4¡u,næW¡P,rcllilnç

1. De koÞar bobouwt het verlcochts overeankomstþ de in de koopovereenkomet aangegôv€n

bebo.twlngnflannen.
Z. De kopa i¡gagü binnen zcs maånden na de afreverlng alle voor dc ultvoaring va1 de ln het vorige

lid gomeldo bebot,wlng8plånnen berpdigde aanwagen om vsrgunn¡nçn en/of to€st€rnm¡ngcn

aan, waarondor bagrspen de aanvraag oÍt e.cn bo.twtlorgunning.
3. Binrpn tuuee jaar ña de aiwsirB volbolt & kopcr ds op hd verkochte tot ¡bnd te brryen

b€ôot¡wing Eodenig, dat dæ gereed b voú go&uik.
4. De koær-kan niA zonCer soMfreli¡ko toætemming van do gnmemb de bebot¡w{ngøplannen

wiiz¡eon. Do gomænþ h€cñ hat rocht om aan s€n sohrifreliike to€otémm¡ng vooruøarden ta

v*binden.
5. zdsng dE in het delde lid rran dit artkd gemeldo búor¡wingpvcrplichtirw nog nl€l volledig 'ls

nagpÈon n wplbht ds kopar ãch hd w*ocmc nid þ ,¡qvrÐrnd€n, nid b'wrtrr¡ren c¡/d
wãnmin ørderszins in gebnrik te çven dan wel daarop geen zakdilk recht te v*t¡gÞn,

6. l-kÊ b€paalde in het vorige lid vah ¿it artikel is nþt van tocpassing- bii executoria.te_ vErkoop oP

grond van het bepaalde in artikel 268 van Boek 3 van hat turgøliik Weboek of bii verkoop æ
gmnd van heÊ bepaalde in artikd 174van dat Boek'

T. Ftet UepaatOe in het vijfde lid van dit artikel is erænmin mn tryaosing bii een.levedng, waarbii de

fçgr mA een derde àen toop-laanneminçorereãlkomst iE a8ngcgaan, die in ov*eenstemming
ls mot de in de koopovereenkønst aanççven bebanwinguphnnen-

8. De gemeente kan de ln dlt aÊikd çnoemde ÞnîiJnen valençn.

Æüra¡lZ3. 8pllnyl/þ¡rfovtfi¡ç.

1. De çmænb lerrat hotverkochte bouwrijp af.
2. Hd e6ßte lld van dlt erükel wrst¡aat mdr de bo¡vrriiæ oplevcring, dat:

a. hct verkochte beolkbaar ls voor bouwarkcer door þnmlnsb de bccchlkbearheid van

bouwu¡cgpn;
b. de rlolcrtng tot aen de gnens van het vskochte is eengol€gÉ; on
c. h6t verkocht€ tot dc d¡opte, dle voor de ultvoering van (þ bebo.rwlngsplanncn roodækeliik ie,

gccn obgtakels bcvat, a¡lks met uibndering van de eronhnd aanwo{c kabels €n
Éldingpn, dle geen belet¡ol vqm€n voor de uitvoalng van de bcbotnrlngeplannen.

At&cd2i, ltllfflna
@ tot h€t wnichten van e€n indlcatief ondrzoek naar de aanrnzigheH

ven-voor hst miliðu of volksgozondh€id gerraarlijke d nþt aanvaardbare stofren in de grond. Tot



deze opdraclrt befroort het vealleggen van de resulbtðn van dit ondcrzoek in ecn rapport dgt dÉ
to€stand ven & grord omectrrijfr.

?. De koper hesft ræht op inzagc van dit rapport.
3. De çmecnte verklaart voor zors dit uit'het ¡apport als b€dodd in het corate l¡d blûkt, dat er goen

reden ie om aan te n€ryt9n dat der¡slijke stden zicfr in de grond bevinden. oa æm'eåte verstekt
- y-Tr of uibrlíjk op dc datum rnn de notariclr skb ds¿¡ wrkladng aan d" koær: -" 

--
4, Wanneer de result¡aten van het onderzoek het afgerron van deie ver¡arinj niet toelaa! voert degemeente overleg metde koper over d¡t rapport err zi¡n partüen niet verflicñt ¿e ovñnfornst na

te kornen.
5. Deze-bepaling verstiaat onder voor het milþu gerraarliike of nþt aanvaardbare sbffen in elk geval

niet furderingsreotanten, puin of andere reshñten vair bouwkundige aard, nocrr ãå-ånwez¡&e¡o
t¡an.9" draagkracit van de grond belnvloedende omstandghedc{ noch åtronten vn uomen en
str.¡iken.

A¡{rr¿12õ. Gçd/ooølb;ht
1' De kopergedoogt het bestaan, het onderhoud en het vernþrnren van qenbare voorzienlngen in,op en/of boven het verkochte zoals lichtmasten, sbaatnaamborden eir verteers¡,olten. Onder

onderhoud versùaat dlt artil<el ln ieder geval lret ln, op en/of boven het ver¡<oc¡telio-elaten.van
funcüonarissen belast met het onde¡trouã van çnoémåe voozieningen en rr"t in, ãp-ãJø b*"n
lret rcrkochte aanbrengen van materlalen voor dit onderhor¡d.2' De koper laat de !n het eerstc lld genoemde openbare voorzieningren evenals de daarop
aangebrachte materlalen ongemoeld.

3- De koper noomt voo.r zovôr de redellJkheid.en bülflkheld det van ham v€rgt op z{n koetcn dcmeetrêgêl€n, die nodig zijn om sehade aan do in hei €€rste lid van dn arukeigdodtde zakm ta
voorkomen.

o

o

De koper vszoekt de
nubvoorziening¡er.

orn aangluiting van H porçaol op de do* hem gerironsb

2. De gemoente en de kopor verstaan onder h€{ verîìlêu$€n ven nutsvoor¿jeninçn ook hetveranderan - r¡taaronder vqr9noten - van .de m-aatvoering van plen, tOerinæñ- kabels en
- leidingen als dat no-o¡o þ orn hát publleke betarq biJ genoenrïh opoiu"ãioor¿iäilæ"; dþnen,3. ln of boven het gedeelte van het verkochte, ñ'aár"p nà oeslåæctrt b"ü"kii"g Ëfr, dcht dekopa gGen bouwwerken op, brengt hij geen.g€sl*en wegdekïãn, venlctrt h[ g€å óntdonor¡gen

lan w-el plant hii geen bomon, ãan wet dÉporteten¿i str¡ndn eøor vå¡ä üiîoa oezehanddinçn gnen .toaetemming aan derden. De koper ontvangt 
"oor 

o"-"åti6¡inf van drt. opshlrcchtgeen enkelevergp€ding.
4. De koeten van het 

"ftlgq van hct opetahcctrt komen voor rekenlr€ van da koper.5. v.oor zovêr aanpassing en/of r¡crleggíng van paþn,"rioteing",t, übãr; lãai.ãõï ab gevotg vande verkoop nodtg is, zijn de koetan daarvan,roor refenmg ian'Oc toper.

Aröfrlzi- E t
1. Ten behoeve en tân la*evan oe in de oveaankomst vcrmclde uit te gwen grond €il ¡3n behoewon bn lasts van hd (d€) in dc ovatcnkomst \r€nnotde naaE-tgpbgå pà*"(ãÍ(*),îåt¡grn 

"nrìcrn€n dc gamænte ør koper or¡er on urocr ssn¡ de crtoisritbaãheúen, dþ";oúb ajn om oetoeetand waarin die pcrcalsn ¿lch tcn opzichþ van elkaar bevfoìdsn te hendiraven2' ;tH 1YT,Æl9t dit voor uråt boü& ¿c aa*lc¿Ñ-vå¡i onoergrondac en bovengrondse
Íaæls cn lcidingen' rioleringÞn, webratoosen, ventilatiee¡atemenl l¡cht¡nva¡, lnanil¡ruen,inbdkíngen en overbouwingen.
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Atflk t 2.9. 
-Kçdtffiñldttlngi omen kwalitatiwå verplicfrtingen bl$ven ru¡ten op het

rêgistofgo€d cn gäan ven ræhbuàfe ov6r op degpnc{n). die. het goed .onder biizonderc titel

vei$i¡gtfvcrkrijænl waerbiJ t€veß uorCt Oepaald dat made gebondon zullcn zlin degenen die van dE

racfrnáO¡endâ- æn rectrf tcn g€bri¡lk wn het goed verlaljgen. Aangczlcn van deze overeenkomst

iüson pertij.n s¡n not¡riåþ rtCe wor* opgorn¡¡kt dþ derm¡ ingcccñrwen rcfdt ln dc op.nb.r.
registøs, le voldaan aan de eis van artikel ô:252 BW'

o

o

Atflkol 210. KæÛ¡tt hcrlnrþhfrt
nden aan het openbare gpbiêd ale gevoþ van de verkoog, ziin

de koaten daarvan voor rekening van de koper.

Afrf0tLll' ßæ,rt tlllt fglüFo+ -Yrlt * gtnemtp bn 
'l/rmdsPnntr¡ 

nn At
@

^tübt 
Lfl. Èc¡/ltÛ¡frrtt¡r ffitP rlt.û !!troígtr!-#li*¡r¡, u'Ít-ûþúf!tr/¡no (Æt

ccÉræürL

1. lngeval de koper t'ivee jaar na de datum tran de a0evering van tætverkochte door de gemeente de

Uåou,,rtngwårdichtlng nog niet is nagekomen hvert hij lpt verkochte na daartoe schriftdilk te
zijn aançimaañC'.æer aan de gemeøtte terug, anlks o¡verminderd de rechten van de gemeente

oår A¡e'rechtrsmaahegelen te treffen, die verbonden kunnen raprden aan deze niet-nekoming,

waaronder begregen tret æt*e¿lng ln artlkel 1.11 van deze Algemene Vootwaarden'

Z. Oã gerúnþ-ucidoet bll tenrglevclng van he[ vcrkochte de ln dc koopwercenkomst vermdde- 
fooõsom zonder dãt daå elrl* rentevorgooding o\,€r verÊcfiuld¡gd ls en onder aflrek van de doo¡

de ioper venchutdþde boêt6 elsmede de overlgens door de gom€ênto gâlodln ryhade'
A. De koptr levcrt het úerkætte tanrg in de staat" waarln het door de çmecnte ls gelewrd.

4. De fdct€n van hct r¡vec ln de oorepronkelfke staat tsugbvecn van hst wrkocltts ziin vær
rek€ning ven de koper.

1. Op schriftdijk vEr¿oek van ds koper vedeent tÞ ganeentE meden¡sking aan de leveñng ven het

vd*ocnç n çOeetten ovsreonkomst¡g de in de bebouwingeplannen r¡engpgËr¡an vskaveling aan

door hem aan te wijzen dcrde(n), dic ovsesnkomstig d¡€ plannen met de kopsr (een) koop'
laannemingeovereenkoms(an) hesfr/hebben gesloten-

Z. De gem€ãtc is gGrecht¡gd (m aen die m*år€rking voorwaard€n to vsbirdan waarordcr in

¡etlei gevat de bapaling van do koopoommen van de in het eeetå lid van dit artikd bedocldc
gededtan en de e\,€nUael daaro¡er vøachuldigdo renbvergoeding.

Atçnclæ V@viæñf,n wãúo 25 fi¡fr zffi I


