
BRUMMELHUIS & STEIN
notarissen
Postbus 71094
1008 BB AMSTERDAM
EHB

RECTIFICATIE AKTE VAN SPLITSING

Heden de derde oktober, ---- _
negentienhonderd zes en negentig verscheen voor mij, _
JOHANNES GERHARDUS BRUMMELHUIS, notaris ter standplaats _Amsterdam: -----.------ .. _
de Heer Antonius Gerardus J"ohannus Maria Kiesenberg , _
administrateur, handelend onder "Aktief Vastgoed _
Beheer", wonende te te Voorburg, postadres en _
kantoorhoudende te 's-Gravenhage (2585 AN) Javastraat _la, geboren te Voorburg op negentien mei _
negentienhonderd vijftig, gehuwd, ---- _
van wie de identificatie door mij, notaris, werd _
vastgesteld aan de hand van rijbewijsnummer: _
0081827537, ------------ _
ten deze handelende in hoedanigheid van: _
A. administratief bestuurder van na te noemen _vereniging van eigenaars: ---- _
B. als schriftelijk gevolmachtigde van alle eigenaren _
van de zich in na te melden gebouw bevindende _
appartementsrechten, te weten: ------ _
1. de Heer JOSEPHU8 PETRUS MARIA VAM Q~R VEEKEN, _
fysicus, wonende te Scheveningen (2586 JJ) Zeekant 103- _
U, geboren te Castricum op dertien februari _
negentienhonderd twee en vijftig, gehuwd onder het _
maken van huwelijksvoorwaarden met Mevrouw Marianne _
Louise Post, doch niet met haar samenwonende. _
2. de Heer DAVID JEFFREY GULLIFORD, adviseur bij het _
IranjUnited States Claims Tribunal, wonende te _
Scheveningen (2586 JJ) Zeekant 104, geboren te New _
River (USA) op achttien januari negentienhonderd vier _en veertig, ongehuwd. --- _
3. de Heer WESSEL CORNELIS HARMEN DOUMA, beleids- _
medewerker, geboren te Soest op zeven maart _
negentienhonderd negen en zestig, ongehuwd, wonende te __
's-Gravenhage (2586 HP) Gevers Deynootweg 1278 A. _
4. de Heer Mr ADRIANUS JACOBUS (in de openbare _
registers van het kadaster vermeld als Jaoobat _
WILHELMUS VAN MOOK, fiscaal jurist, wonende te _
Scheveningen (2586 HP) Gevers Deynootweg 1278, geboren __
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bladzijde 2

te Arnhem op acht februari negentienhonderd negen en _veertig, ongehuwd. ----- _
5. Mevrouw WILHELMINA HENDRINA CHRISTINA VAN DER GRAAF, _
zwembad-assistente, wonende te Scheveningen (2586 HP) _
Gevers Deynootweg 1266-A, geboren te 's-Gravenhage op _
negen en twintig juni negentienhonderd vijftig, _ongehuwd. --------- _
6. de Heer WULFRANUS WILHELMUS BOSMAN, directeur, _
wonende te Scheveningen (2586 HP) Gevers Deynootweg _
1272 B (postadres: Postbus 220 3760 AE Soest), geboren __
te Stoutenburg op vijftien juni negentienhonderd zes en _
dertig en buiten elke gemeenschap van goederen gehuwd _met Mevrouw Geertruida Wilhelmina Plagge. _
7. A. de Heer PATRICK DE JONG, semi-professional _
voetballer, geboren te Amsterdam op zestien maart _negentienhonderd zeventig; en -------- _
B. Mevrouw ANNOUSCHKA MELISBh HOEVERS, docente, geboren _
te 's-Gravenhage op zeven maart negentienhonderd _
zeventig, in algehele gemeenschap van goederen gehuwde __
echtelieden, wonende te 's-Gravenhage (2586 HP) Gevers __Deynootweg 1272-A. ----- _
8. de Heer PETRUS HUBERTUS HENDRIKUS BUITENDIJK, _
rijks-ambtenaar, wonende te Scheveningen (2586 HP) _
Gevers Deynootweg 1274-B, geboren te Berkel enm _
Rodenrijs op één en twintig maart negentienhonderd _veertig, ongehuwd. ------ _
9. de Heer RONALD PETER WILDSCHUT, administratief _
medewerker, wonende te 's-Gravenhage (2586 HP) Gevers _
Deynootweg 1274 A, geboren te 's-Gravenhage op zeven en _
twintig februari negentienhonderd zeven en vijftig, _ongehuwd. ---------- ~_
lO.Mevrouw MARJOLEIN KROES, directle-secretaresse, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ) Zeekant 103-E, _
geboren te 's-Gravenhage op vijftien maart _
negentienhonderd acht en vijftig, ongehuwd. _
11.de Heer NICOLAAS WILHELH JAUTZE, zonder beroep, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ) Zeekant 103-F, _
geboren te Scheveningen op zes en twintig september _
negentienhonderd zestien, in algehele gemeenschap van _
goederen gehuwd met Mevrouw Maria Cornelia Pronk. _
12.Mevrouw PETRONELLA JANNETJE ZEEMAN, wonende te _
Scheveningen (2586 HN) Gevers Deynootweg 1264-C, _
geboren te 's-Gravenzande op zes maart negentienhonderd _drie en veertig, ongehuwd. _
13.de Heer WILLEM EPPINGA, bouwkundIg opzichter, _
wonende te Scheveningen (2586 HP) Gevers Deynootweg _
1266-C, Sneek, geboren te Sneek op negen juli _
negentienhonderd één en zestig, ongehuwd. _
14.Mevrouw ELISABETH MARIA ROS, administratief _
medewerkster, wonende te Scheveningen (2586 HP) Gevers __

V
V

E
 B

eh
ee

r 
B

.V
. 0

00
10

07
88

 



bladzijde 3

Deynootweg 1268-C, geboren te 's-Gravenhage op achttien _
juli negentienhonderd zes en veertig, thans ongehuwd. _
lS.de Heer RENE ADELBERT BOLHUIS, area export manager, __
wonende te Scheveningen (2586 HP) Gevers Deynootweg _
1270-C, geboren te Groningen op negentien april _
negentienhonderd één en zestig, ongehuwd. _
16.de Heer MARTIN LAHNSTEIN, boekhouder, wonende te _
Scheveningen (2586 JJ) Zeekant l03-G, geboren te _
's-Gravenhage op vier juni negentienhonderd negen en _
dertig, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met _Mevrouw Gretha Steens. --- _
17.A. de Heer Mr ERIK HANS WILLEM VAN DEN AKKER, _
diplomaat, wonende te Wassenaar (2242 AZ) Wiegmanweg 1, _geboren te 's-Gravenhage op drie oktober _
negentienhonderd drie en vijftig, gehuwd met Mevrouw _Claire Marie Catharine Starmans; en _
B. Mevrouw CLAIRE MARIE CATHARINE STARMANS, voornoemd, __
zonder beroep, wonende alsvoren, geboren te 's- _Hertogenbosch op één en dertig december _
negentienhonderd zes en vijftig - _
18. de Heer GERARDUB GIJSBERTUS VAN DER MEER, _
transportondernemer, wonende te Scheveningen (2586 JJ) __
Zeekant 103-C, geboren te 's-Gravenhage op twee en _
twintig mei negentienhonderd zestig, ongehuwd; _
19. de Heer LEENDERT JOHANNES KLAPWIJK, chauffeur, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ) Zeekant 103-D, _
geboren te 's-Gravenhage op negen en bvintig september __negentienhonderd vier en vijftig, ongehuwd; _
20. de Heer HENDRIK PHILIPSEN, zonder beroep, wonende _
te Scheveningen (2586 HN) Gevers Deynootweg 1262-E, _
geboren te 's-Gravenhage op negentien september _
negentienhonderd twee en twintig, in algehele _
gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Constance _Mary van Bijlevelt; -- _
21. A.de Heer RENE JOHAN BOONSTRA, ondernemer, wonende __
te 's-Gravenhage (2586 HN), Gevers Deynootweg 1262-D
geboren te 's-Gravenhage op één en twintig mei _
negentienhonderd vier en zestig, ongehuwd; en _
B.Mevrouw ELISABETH ROZINA BUYS, manager, wonende _
alsvoren, geboren te 's-Gravenhage op vijf december _negentienhonderd zestig, ongehuwd; _
22. A.de Heer EPCO LOUIS HUISMAN, vennootschaps- _
directeur, wonende te Beek en Donk (5741 BB) _
Waterhoenlaan 8, geboren te Franeker op zes juli _
negentienhonderd vier en veertig, gehuwd onder het _
maken van huwelijksvoorwaarden met Mevrouw MARIA _
CATHARINA HENRICA PETRONELLA PRINSEN; en _
B Mevrouw MARIA CATHARINA HENRICA PETRONELLA PRINSEN _
voornoemd, zonder beroep, wonende alsvoren, geboren te
Lieshout op twee juni negentienhonderd zes en veertig; __
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bladzijde 4

23. Mevrouw MERLE AUDRY LEILIS, ambtenaar, wonende te _
Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1264 G, _geboren te Paramaribo op achttien april _
negentienhonderd zes en vijftig en thans ongehuwd. _
24. Mevrouw ALMA MARIA VAN DER MEIJ, telefoniste, _
wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg _
1266 F, geboren te Den Haag op negentien september _
negentienhonderd een en vijftig en ongehuwd. _
25. de Heer JOHAN HENDRIK GERARD RUFER, zelfstandig _
ingenieur, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers _
Deynootweg 1264 D, geboren te 's-Gravenhage, op zeven _juni negentienhonderd zestig en ongehuwd. _
26. Mevrouw MONICA DOROTHÉ WILHELMINA VAN KLINGEREN, _
directeur, wonende te Scheveningen (2586 HN), Gevers _
Deynootweg 1264 B, geboren te Hilversum op acht en _
twintig augustus negentienhonderd zes en veertig, _
en onder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met __de Heer Izaac Johannis Cornelis de Jonge. _
27. De heer GERARDUS ADRIANUS VINGERHOETS, wonende te _
Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103, geboren op _
negentien april negentienhonderd vijf en dertig en in _
algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw _Hendrika Catharina Johanna Bol. -- _
28. De heer LEON MAKSYMILIAN HERBEN, ambtenaar, wonende _
te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1266 E, _
geboren te Landzmierz op drie en twintig september _
negentienhonderd zes en veertig en in algehele _
gemeenschap van goederen gehuwd met Urszula Zdzislawa _Mularska. ----------- _
29. de Heer WIRO CORNELIS MARTINUS VAN DER KAAY, _
administrateur, wonende te Scheveningen (2586 HP), _
Gevers Deynootweg 1268 G, geboren te Voorburg op twee _
juli negentienhonderd zes en veertig en ongehuwd. _
30. De heer GERARD FRIS, accountant, wonende te _
Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1268 F, AF62A _
geboren te 's-Gravenhage op zeven juni negentienhonderd _
negen en twintig en in algehele gemeenschap van _
goederen gehuwd met mevrouw Barbara den otter. _
31. De heer HALIL IGDELI, manager, wonende te _
Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1268 D, _
geboren te Buldan (Indonesië) op zeven en twintig juli __negentienhonderd zestig en ongehuwd. --- _
32. De heer ROBERT KENNETH MEHCIZ wonende te _
Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1268 B, _
geboren op zes en twintig juli negentienhonderd zes en __veertig en ongehuwd. ---- _
33. de Heer Mr TJAKKO JOHANNES WOLF, _
vennootschapsdirecteur, wonende te Scheveningen (2586 _
HP), Gevers Deynootweg 1268 A, geboren te Bussum op zes _
en twintig april negentienhonderd één en vijftig, _
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bladzijde 5

gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden met _Hendrien Ruys. ---------------- _
34. De heer JAN PIETER SCHENK, rijksambtenaar, wonende __
te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1270 F, _
geboren te Alblasserdam op één en twintig maart --- _
negentienhonderd zeven en veertig en ongehuwd. ------- _
35. De heer JOHANNES GERARDUS VOORDERHAAK wonende te _
Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 X, geboren op twee --
augustus negentienhonderd zes en vijftig en ongehuwd. ---
36. De heer JURJEN FREDERIK PETER PLES, restauratie _
verzorger, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers --__
Deynootweg 1266 H, geboren te Den Haag op dertien juli --
negentienhonderd vijftig en ongehuwd. -------------- _
37. De heer RICHARD ALEXANDER BUURMOND, bankemployé, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 A -------_
geboren te Zwolle op achttien augustus negentienhonderd _acht en veertig en ongehuwd. ----------- _
38. De heer JACOB ERKELENS wonende te Scheveningen _
(2586 JJ), Zeekant 104 F, geboren op vijftien april ---__
negentienhonderd drie en twintig en in algehele ---------
gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Johanna -----
Maria Cornelia van der Hut. ------------------- _
39. De heer FREDERICUS CORNELUS PETRUS GORDIJN - _
garagehouder, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers -
Deynootweg 1278 0, geboren te Den Haag op zeven en ----__
twintig februari negentienhonderd veertig en onder ------
huwelijkse voorwaarden gehuwd met mevrouw Elisabeth -----Jacoba van Weezei. ------------------- _
40. A. Mevrouw THEODORA JANTJE DAM, gepensioneerd _
ambtenaar, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers ---_
Deynootweg 1278 E, geboren te Glane Gemeente Losser op --
vier januari negentienhonderd dertig en ongehuwd. --- _
B. Mevrouw WILHELMINA SUZANNA WUHL, zonder beroep, _
wonende alsvoren, geboren te 's-Gravenhage op achttien --
september negentienhonderd één en dertig, ongehuwd. -----
41. Mevrouw JOHANNA ENGELBERTHA CECILIA PERSOON, zonder _
beroep, wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 104 --
K, geboren te Honselersdijk op twee en twintig november _
negentienhonderd dertig en ongehuwd. ------------ _
42. De heer HUBERTUB JACOBUS ZAAT, bankmedewerker, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 104 L, ---- _
geboren te Den Haag op vijftien december ------ _
negentienhonderd zes en vijftig en ongehuwd. -------- _
43. De heer HERMANUS ENGELBERTUS MARIA SCHWERING, _
administrateur, wonende te Scheveningen (2586 HP), ------
Gevers Deynootweg 1272 F, geboren te Leidschendam op _
achttien januari negentienhonder twee en zestig en -----_ongehuwd. ------------------------ _
44. De heer EWALD PLUGGE, administratief medewerker,
wonende te scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg _
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bladzijde 6

1272 D, geboren op vier december negentienhonderd drie __
en veertig en in algehele gemeenschap van goederen _
gehuwd met mevrouw Maria Elisabeth van Boeckel. _
45.A. De heer WILHELMUS HENDRIKUS ANTHONIUS VAN OOSTRUM
wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 104 D, _
geboren te 's-Gravenhage op twee februari _
negentienhonderd één en veertig en onder huwelijkse _
voorwaarden gehuwd met mevrouw Pia Maria van oosterom; __B. Mevrouw PIA MARIA VAN OOSTEROM voornoemd, _
bestuurder, wonende alsvoren, geboren te 's-Gravenhage __
op één en dertig maart negentienhonderd twee en _veertig. -------- _
46. De heer PETER JOHANNES ALOYB MOERLAND,ambtenaar, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 P, _
geboren te 's-Gravenhage op acht augustus _
negentienhonderd vijf en veertig, ongehuwd. _
47. De heer JOl~ES ANTHONIUS MARIA SCHILDERS, wonende _
te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1276 A, _
geboren op negentien januari negentienhonderd vijf en _veertig en ongehuwd. ----- _
48. A. de Heer LAURENTIUS MARIA OVERHAUS, assistent _
manager databank, geboren te 's-Gravenhage op vier en _
twintig september negentienhonderd acht en zestig, _
ongehuwd, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers _Deynootweg 1274 H,; en ------- _
B. Mevrouw MONTSERRAT CLAVEL, medewerkster reisbureau, __
geboren te Delft op tien juli negentienhonderd _zeventig, wonende alsvoren, ongehuwd _
49. Mevrouw CINDY EVELINE SLAGHUIS, zonder beroep, _
wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg _
1274 D, geboren te Almelo op twee juni negentienhonderd _negen en vijftig en ongehuwd. _
50. De heer THEODORUS CORNELIS TAP, zweminstructeur, _
wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg _
1274 E, geboren te Den Haag op twee september _
negentienhonderd vijf en vijftig en ongehuwd. _
51. Mevrouw YVONNE KITTY VOS, zonder beroep, wonende te _
Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 104 B, geboren te _
Paramaribo op zes en twintig juli negentienhonderd acht _en dertig en ongehuwd. _
52. Mevrouw LENA JOHANNA VAN DER NET, secretaresse, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 Z, _
geboren te 's-Gravenhage op twaalf augustus _
negentienhonderd drie en veertig en ongehuwd. _
53. De heer LEENDERT MOOlMAN, zonder beroep, wonende te _
Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1268 E, _geboren te Scheveningen op veertien mei _
negentienhonderd zes en dertig en ongehuwd. _
54. de Heer ROY REGINALD VAN BRONCKHORST,operator, _
wonende te Scheveningen, geboren te Djakarta _
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(Indonesië) op zestien juli negentienhonderd negen en ---veertig en ongehuwd. ----------------- _
55. Mevrouw INEKE WESTENDERG, secretaresse, wonende te --
scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1278 C, -------
geboren te Den Haag op zes en twintig september -------__
negentienhonderd acht en veertig, gehuwd. ---------------
56. Mevrouw INGRID ARDA MARIA OOMENS, onderneemster, - _
wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg ----
1278 B, geboren te 's-Gravenhage op twee en twintig -----
december negentienhonderd drie en vijftig en ongehuwd. --
57. de Heer HENRICUS PETER GERARDUS TRUI JEN , ------- _
verpleegkundige, wonende te Scheveningen (2586 JJ), -----
Zeekant 104 J, geboren op negentien augustus ------------
negentienhonderd één en vijftig en ongehuwd. ------------
58. Mevrouw DENISE DE CALUWE, secretaresse, wonende te -
Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 V, geboren te 's- ---
Gravenhage op zeventien januari negentienhonderd vier ---
en vijftig en ongehuwd. --------------------------- _
59. De heer JOHANNES CORNELIS DEN DULK, -----------------
werktuigbouwkundige, wonende te Scheveningen (2586 HP), -
Gevers Deynootweg 1276 C, geboren te Den Haag op --------
achttien maart negentienhonderd zes en veertig en -------
ongehuwd. ----------------------------------- _
60. De heer ALDERTUS JOHANNES HERMANUS VAN RIJN, --------
ambtenaar, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers ----
Deynootweg 1276 B, geboren te Den Haag op drie januari --
negentienhonderd negen en veertig gehuwd. ---------------
61. Mevrouw ROSALIENA NOORT, directie-secretaresse, -----
wonende te Scheveningen, geboren te 's-Gravenhage op ----
vijftien juni negentienhonderd acht en veertig en -------
ongehuwd. ------------------------------------ _
62. De heer NICOLAAS ADRIANUS STRIK, lid centrale -------
directie, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers -----
Deynootweg 1270 E, geboren te Amsterdam op vijf januari -
negentienhonderd zes en veertig en ongehuwd. ------------
63. de Heer AREND JACOD VAN DER TOORN, assurantie- -----_
adviseur, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers -----
Deynootweg 1276, geboren te 's-Gravenhage op veertien ---
juni negentienhonderd twee en vijftig, gehuwd in --------
algehele gemeenschap van goederen. ---------------- _
64. De heer WILllELMUS GEERT JOUSTRA, vertaler, _
wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg ----
1274 C, geboren te Den Haag op acht februari ------- _
negentienhonderd dertig en ongehuwd. -------------------_
65.A. de Heer VINCENT PAUL MARIE EGDERTS, slager, - _
wonende te 's-Gravenhage (2586 HP) Gevers Deynootweg ---_
1276 E, geboren te Den Haag op tien januari ------------_
negentienhonderd vier en vijftig, gehuwd in algehele ----
gemeenschap van goederen met Mevrouw Maria Kerkvliet; ---
en -------------------------------------- _
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B. Mevrouw MARIA KERKVLIET voornoemd, zonder beroep, _
wonende alsvoren, geboren te 's-Gravenhage op negen en __
twintig januari negentienhonderd twee en vijftig. _
66. de Heer HERMANN ALBERT FRIEDRICH WUNRAM, ingenieur, _
wonende te Leuchtenberg (Duitsland) 28790) Kirchweg 12, _geboren te Bremen (Duitsland) op één juli _
negentienhonderd veertig, gehuwd. -- _
67. Mevrouw PETRONELLA DE RAVE, zonder beroep, wonende __
te 's-Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 103 K, geboren te _
Rotterdam op één oktober negentienhonderd drie en _twintig, thans ongehuwd. --- _
68. de Heer WILLEM VAN DER ZWAN, sales manager, wonende _
te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 104 Q, geboren te _
's-Gravenhage op drie september negentienhonderd zeven __en zestig, ongehuwd. -- _
69. de Heer JOHANNES ROBERTUS OUT, administratief --- I

medewerker, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers _
Deynootweg 1272 H, geboren te 's-Gravenhage op _
negentien februari negentienhonderd vijf en vijftig, _ongehuwd. -------- ..- _
70. A. Mevrouw HENDRIKA ANTONIA MARIA PULLENS, zonder _
beroep, wonende te Assen (9403 ES) Vreebergen 82, _
geboren te Waalwijk op zeven en twintig juni _
negentienhonderd zeven en veertig, gehuwd in algehele I

gemeenschap van goederen met de Heer Herman Adriaan _Zaanen; en --------------________________________________ ,
B. de Heer HERMAN ADRIAAN ZAANEN voornoemd, ingenieur, __
wonende alsvoren, geboren te Rotterdam op vijftien _
maart negentienhonderd acht en veertig; _
71. de Heer SJOERD BROEKHOFF, verkeersvlieger, wonende __
te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg 1274 G, _
geboren te Dhahran op twaalf augustus negentienhonderd __zes en vijftig, ongehuwd. _
72. A. de Heer LOUIS JOHANNES GOEBEL, manager, wonende __
te Beuningen (6641 XS) Korhoenlaan 20, geboren te _
Aalsmeer op achttien augustus negentienhonderd negen en _
dertig en gehuwd in algehele gemeenschap van goederen _met Mevrouw Cecilia de Hertog; en -- _
B. Mevrouw CECILIA DE HARTOG voornoemd, verloskundige, __
wonende alsvoren, geboren in de gemeente Haarlemmermeer _ ,op twee augustus negentienhonderd veertig. _
73. de Heer JAC OB BO~lINGA, projectmanager, wonende te __
Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 M, geboren te _
Groningen op dertien juni negentienhonderd vier en _
veertig, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen _met Mevrouw Nannie Pasveer. _
74. de Heer CHRISTIAAN PETRUS MARIA KLEP, _
wetenschappelijk medewerker, wonende te Scheveningen '
(2586 JJ), Zeekant 103 Q, geboren te Etten Leur op _
zestien juni negentienhonderd negen en vijftig, _
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bladzijde 9

ongehuwd. ----------------- _
75. Mevrouw NYMPHA CATHARINA MARIA VAN BLIJBWIJR, _
assistent campingbeheerder, wonende te Scheveningen _
(2586 JJ), Zeekant 103 S, geboren te Voorburg op _
dertien december negentienhonderd zes en vijftig, _gehuwd. ----------------- _
76. Mevrouw MONICA MARIAN VAN DER HOEF, _
applicatiebeheerder, wonende te 's-Gravenhage (2586 JJ) -
Zeekant 103-R, geboren te Rotterdam op veertien juli _
negentienhonderd twee en zestig, ongehuwd. --- _
77. Mevrouw RENATE JOHANNA HEINEN, vestigingsmanager, _
wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 T, _
geboren te Doetinchem op één en twintig maart -- _
negentienhonderd acht en zestig, ongehuwd. -------- _
78. Mevrouw DOROTHEA CATHARINA VAN BARELEN, zonder _
beroep, wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant 103 __W geboren te Castricum op zeven november _
negentienhonderd veertig, ongehuwd. --------- _
79. Mevrouw ELIZABETH JACOBA GROENEVELD, medisch _
analiste, wonende te Scheveningen (2586 JJ), Zeekant _
103 IJ, geboren te Rotterdam op vijftien mei - _
negentienhonderd veertig, ongehuwd. --------- _
80. de Heer JOHANNIS GERRIT DE GRAAFF, zonder beroep, _
wonende te 's-Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 104 A, ---- _
geboren te Rotterdam op twintig mei negentienhonderd _
negen en twintig, gehuwd in algehele gemeenschap van _
goederen met Mevrouw Suzanne Magdalena van Houte. _
81. Mevrouw HENRIETTE FRANCISCA HUBERTA I~IA VAN WELY, _
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage (2586 JJ) _
Zeekant 104 G, geboren te 's-Hertogenbosch op acht _
januari negentienhonderd twee en veertig, gehuwd onder __
het maken van huwelijksvoorwaarden met de Heer Johan _Frederik Berntsen. -------------- _
82. de Heer PETER ABRAHAM PROFIJT, officier Koninklijke _
landmacht, wonende te 'S-Gravenhage (2586 JJ) Zeekant _
104 H, geboren op zeven juli negentienhonderd zeven en __vijftig te Leiden, ongehuwd. -------= _
83. de Heer ENRIQUE MORALES CAMPO, engeneer, wonende te _
's-Gravenhage (2586 HP) Gevers Deynootweg 1270-B, _
geboren te Spanje op vijftien november negentienhonderd _negen en veertig, gehuwd onder het maken van _
huwelijksvoorwaarden met Mevrouw Dineke Brandsma. - _
84. de Heer LOUIS FRANCISCUB OSSE, ondernemer, wonende __
te Otterlo (6731 AE) Bovenweg 5-26-D, geboren te 's- _
Gravenhage op veertien mei negentienhonderd één en _vijftig, ongehuwd. ------------- _
85. de Heer GEERT HENDRIKUS PIETER BERNlIARD VAN DER _
LINDEN, bankier, wonende te Alphen aan de Rijn (2402 _
VD) per adres: Vivaldihof 11, geboren te Rotterdam op _
veertien april negentienhonderd negen en veertig, -- _
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gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met Mevrouw _Lourdes Robillo. ------ _
86. Mevrouw HELENA FRANCIBCA MARIA JANBEN, zonder _
beroep, wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers _
Deynootweg 1272-C, geboren te Hengelo op negen en _
twintig augustus negentienhonderd twee en veertig, _ongehuwd. ---------- _
87. de Heer CORNELIB ARNOLDUB BOSCH, zonder beroep, _
wonende te Scheveningen (2586 HP), Gevers Deynootweg _
1272-E, geboren te 's-Gravenhage op dertien april _
negentienhonderd één en twintig, ongehuwd. _'s-Gravenhage op -------- _
88. de Heer PETER KEULEMANB, verkoopleider, wonende te __
's-Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 104 M, geboren te _
Voorburg op vijf en twintig augustus negentienhonderd _acht en zestig, ongehuwd. _
89. A. de Heer JOHANNES MICHAEL MARIA GROEN, service _
manager, wonende te 's-Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 104 _N, geboren te Tudderen op zestien september _
negentienhonderd vier en vijftig, onder het maken van _
huwelijksvoorwaarden gehuwd met Mevrouw Maria Lodevica __Hermina Vinken; en ------ _
B. Mevrouw MARIA LODEVICA HERMINA VINKEN voornoemd, _
personeels- adviseur, wonende alsvoren, geboren te _
S~~ae~berg op twintig januari negentienhonderd vijf en __v~Jft~g. -------------- _
90. Mevrouw GAIL WILTZ, IBM-consulente, wonende te 's- __Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 104 P, geboren te _
Saintmartin (Louisiana U.S.A.) op negen oktober _
negentienhonderd acht en veertig, gehuwd met de Heer _DonaId Vincent Faulk. ---- _
91. de besloten vennnootschap met b~perkte _
aansprakelijkheid FEENBTRA B.V., gevestigd en _
kantoorhoudende te 's-Gravenhage (2597 NS) Han _stijkelplein 30. --------- _
92. A. de Heer HEINT POPKO BMID, ingenieur, wonende te __
SON (5691 CL) Larikslaan 3, geboren te Veendam op acht __
en twintig juli negentienhonderd acht en dertig, gehuwd _
in algehele gemeenschap van goederen met Mevrouw _Albertje Betsy Bos; en ------ _
B. Mevrouw ALBERTJE BETBY BOS voornoemd, zonder beroep, _
wonende alsvoren, geboren te Groningen op vijf juni _negentienhonderd zeven en dertig. _
93. Mevrouw LINDA JULIA WEB, studente, wonende te _
Scheveningen (2586 HN), Gevers Deynootweg 1262-B, _
geboren te Borne op één juli negentienhonderd zeventig, _ongehuwd. ----------- _
94. de Heer JACOB BIJL, leraar, wonende te Scheveningen _
(2586 HN), Gevers Deynootweg 1264 A, geboren te _
Schipluiden op zes en twintig september _
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negentienhonderd zes en veertig, ongehuwd. --- _
95. de Heer ROBERT JAN DE LIZER, rijksambtenaar, _
wonende te Scheveningen (2586 HN), Gevers Deynootweg _
1264 E, geboren te Bandung op negen en twintig maart _
negentienhonderd acht en veertig, ongehuwd. --- _
96. Mevrouw ELISABETH LENHARDT, zonder beroep, wonende __
te 's-Gravenhage (2586 HN) Gevers Deynootweg 1264 F, _
geboren te Stuttgart Bad Cannstat, op één januari _
negentienhonderd drie en vijftig, gehuwd met de Heer _Hartmut Drews. ----------- _
97. de Heer CORNELIS JOHANNES PETRUS VAN VEEN, zonder _
beroep, wonende te Geervliet (3211 AS) Kerkstraat 9, _geboren te Rotterdam op veertien januari - _
negentienhonderd acht en dertig, in algehele ---- _
gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Gertrudis _Luduina Maria Nefkens. -------- _
98. de Heer JOHANNES LEON~RDUS ARTS,directeur, geboren __
te Deurne op drie september negentienhonderd twee en _
veertig, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd _met Mevrouw Gemma Maria Johanna Dirks; en _
B. Mevrouw GEMMA HENRIEKE DORINE ARTS, medewerkster _
KLM, geboren te Zeist op twee en twintig december _
negentienhonderd vijf en zeventig, ongehuwd, beiden _
wonende te 's-Gravenhage 2587 RS Harstenhoekseweg 172. __
99. de Heer HANS VELDHUIS, horeca-employé, wonende te _
's-Gravenhage (2586 HP) Gevers Deynootweg 1268 H, -- _
geboren te Bremerhaven op vier oktober negentienhonderd _vier en zestig, onder het maken van - _
huwelijksvoorwaarden gehuwd met Mevrouw Maria Paz --- _Durano. --------------- _
100. Mevrouw JOHANNA WILHELMINA POPPE, _
procuratiehouder, wonende te 's-Gravenhage (2586 HP) - _
Gevers Deynootweg 1270 A, geboren te Middelburg op _
zeven en twintig september negentienhonderd negen en _dertig, ongehuwd. ------- _
101. de Heer ANTONIUB WUISMAN, ondernemer, wonende te _
Schiedam (3117 GA) Burgemeester van Haarenlaan 1447, _geboren te Schiedam op één en dertig januari _
negentienhonderd veertig, gehuwd. ----- _
op 's-Gravenhage op 's-Gravenhage op _
102. de Heer RONALD WILLEM MICHIEL MOS, consultant, _
wonende te Zoetermeer (2713 AP) Alexanderstraat 83, _
geboren te 's-Gravenhage op dertig juni -- _
negentienhonderd negen en vijftig, ongehuwd. _
103. de Heer ROBERT MARGARETHA HENDRIKUS MARIA BLOEMEN, _
journalist, wonende te Scheveningen (2586 JJ) Zeekant _
103 H, geboren te Venray op elf juni negentienhonderd _twee en zestig, ongehuwd. --- _
104.A. de Heer HENRICUS ANTONIUS JACOBUS STARMANS, _
arts, wonende te 's-Hertogenbosch (5211 JK) Zuidwal 11- _
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bladzijde 12

m-k, geboren te Maastricht op acht en twintig januari _
negentienhonderd negentien, gehuwd in algehele _
gemeenschap van goederen met Mevrouw Geertruida Alberta _Dorrestein; en ------------- _
B. Mevrouw GEERTRUIDA ALBERTA DORRESTEIN, zonder _
beroep, wonende alsvoren, geboren te Zeist op elf __~ _
september negentienhonderd één en twintig. - ~ _
105. de naamloze vennootschap BRODA INVEBTMENTS N.V., _
gevestigd te Curacao (Nederlandse Antillen), _
Postadres: Amsterdamsestraat 22 (2587 CR) 's- _Gravenhage. --------- _
106. de Heer JAN HENDRIK ANDORKA-GAL, civiel ingenieur, _
wonende te 's-Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 104 C, _
geboren te Almelo op zestien april negentienhonderd _drie en zestig, ongehuwd. - _
107 de Heer JAN FRANSSEN, ambtenaar, wonende te 's- _
Gravenhage (2586 JJ) Zeekant 104 E, geboren te _
Hilversum op elf juni negentienhonderd één en vijftig, __gehuwd. ------------- ~ _
108. A. de Heer WERNER BIEGFRIED LANGNER, ondernemer, _
wonende te 's-Gravenhage (2586 HP) Gevers Deynootweg
1266 D, geboren te Waldenburg (Duitsland) op zestien _
januari negentienhonderd drie en veertig, gehuwd met _Mevrouw Erika Elisabeth Szary; en --- _
B. Mevrouw ERIKA ELISABETH BZARY, voornoemd, zonder _
beroep, wonende alsvoren, geboren te Braach/Rotenburg _
(Duitsland) op vijf en twintig juli negentienhonderd _
drie en veertig; welke eigenaren tezamen vormen de _
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging: _
Vereniging van Eigenaars: ZEEKANT/GEVERS DEYNOOTWEG _
gevestigd te Scheveningen, kantoorhoudende te 's- _
Gravenhage (2585 AN) Javastraat 10 en als zodanig _
genoemde Vereniging van Eigenaars ten deze rechtsgeldig _
vertegenwoordigende; genoemde vereniging van eigenaars __hierna verder ook te noemen "VVE". _
Blijkende van de door de eigenaren verstrekte _
volmachtgevingen uit éénhonderd en vier genoegzaam aan __
mij, notaris bekende onderhandse akten van volmacht, _
welke aan deze akte zullen worden gehecht, alsmede uit __
de door de Kantonrechter te 's-Gravenhage de dato ==__
dertig augustus negentienhonderd zes en negentig _
afgegeven vervangende toestemming, nummer 96/50211, _
waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte door de _
griffier van het Kantongerecht afgegeven grosse. _
De comparant handelend als gemeld verklaarde: _
dat bij akte van splitsing in appartementsrechten de _
dato vijf en twintig mei negentienhonderd vier en _
tachtig verleden voor Mr G.J.F.Scholten ter standplaats _
's-Gravenhage, bij afschrift overgeschreven ten _
Hypotheekkantore (thans genaamd Dienst van het Kadaster _
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bladzijde 13

en Openbare Registers) te 's-Gravenhage op acht en _
twintig mei negentienhonderd vier en tachtig in deel _
6760 nummer 65, door de besloten vennootschap met _
beperkte aansprakelijkheid DE LINDE HOLDING B.V., _
gevestigd te Loosdrecht, laatstelijk bekende adres te _Loosdrecht (1231 CK) Lindelaan 101 A, ----- _
(als zijnde op genoemde datum enig eigenaresse van na _
te melden registergoed) werd gesplitst in appartements- _
rechten: een flatgebouw bevattende éénhonderd en zes _
flatwoningen, bergingen, parkeerplaatsen en een _
bedrijfsruimte aan de Gevers DeynootwegjZeekant te _
Scheveningen, met het erfpachtsrecht tot één en dertig __
december tweeduizend van de percelen eigendom van de _
Gemeente s'-Gravenhage ten tijde van de splitsing in _
appartementsrechten kadastraal bekend Gemeente 's- _
Gravenhage sektie V nummers: 7206, groot zeventien are __
en vier en zeventig centiare; 4599, groot één are en _
zes en zeventig centiare; 7209, groot vijf centiare; _
720B, groot vier centiare; 6226, groot negen en twintig _centiare; en 7207, groot dertien centiare, _
(welke grondpercelen thans kadastraal bekend zijn als _
Gemeente 's-Gravenhage sektie V nummer 7337, groot _twintig are en één centiare). ----- _
Dat reeds bij de eerste vergadering van eigenaars van _
vorengenoemde VVE is gebleken - en voor en namens de _
toenmalige directeur van de Linde Holding B.V. _
voornoemd (welke vennootschap handelde in hoedanigheid __
van directeur van B.V.Beleggingsbouw Maatschappij tot _
het bevorderen van de Woningbouw, destijds gevestigd te _
Loosdrecht) - casu quo de administrateur van de _
vereniging van eigenaars - aan alle destijds bekende _
eigenaren - kenbaar is gemaakt, dat door diverse _
omstandigheden, waaronder verwisseling, alsmede _
afwijkingen tijdens de bouw van de splitsings- _tekeningen: -------------- _
§. diverse appartementsrechten bij de omschrijving van __
de breukdelen - voorkomende op de bladzijden 4B, 49 en __
50 der akte van splitsing - niet juist werden _
ingedeeld; en ----------------- . _
~. van de bij de betreffende akte van splitsing _
behorende splitsingstekeningen, de tekeningen waarop de _
kelder, de begane grond en de eerste verdieping waren _
gesitueerd niet juist zijn weergegeven en op veel _
plaatsen afweken van de feitelijke situatie; _
dat elke eerste eigenaar van de betreffende _
appartementsrechten deel uitmakende van vorenomschreven _gebouw bij de respectieve notariële akten van _
overdracht onherroepelijke volmacht heeft verleend aan __
de Linde Holding B.V. voornoemd, casu quo de toenmalig __
administrateur van vorenomschreven vereniging van _
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eigenaars, teneinde de akte van splitsing te ------------
rectificeren en aan te passen aan de feitelijke ---------situatie; ------------------------------ _
dat bij notariële verklaring de dato negentien augustus -
negentienhonderd zeven en tachtig verleden voor notaris -
J.G.Brummelhuis ter standplaats Amsterdam door de Linde -
Holding B.V. voornoemd werd geconstateerd dat de akte ---
van splitsing rectificatie behoefde en het ---------- _
splitsingsreglement diende te worden aangepast aan de ---
feitelijke situatie, waarbij binnen de daarvoor ---------
gestelde termijn werd geconstateerd dat gebruik zou -----
worden gemaakt van de door de eigenaren verleende -------
onherroepelijke volmachten; -----------------------------
dat de rectificatie van de vorengenoemde akte van -------
splitsing door diverse omstandigheden nimmer notarieel --
werd geëffectueerd, doch wel reeds vanaf de start der ---
vereniging, voor wat betreft de berekening van de -------
service-kosten door de bestuurder (administrateur) van --
de VVE de goede breukdelen werden gehanteerd en de ------
betrokken appartementseigenaren zich vanaf de -----------
ingebruikneming van het gebouw steeds conform de juiste -
breukdelen hebben gedragen, terwijl de parkeerplaatsen --
zich bevindende in de kelder, op de begane grond en op --
de eerste verdieping ter plaatse juist werden ingedeeld -
en conform de feitelijke situatie gebruikt. -------------
De comparant handelende als gemeld verklaarde -----------
vervolgens: ---------------------------------- _
dat in verband met het vorenstaande thans door de sub 1 -
tot en met 108 genoenlde eigenaren is besloten dat de ----
vorenbedoelde akte van splitsing met bijbehorende -------
splitsingstekeningen rectificatie behoeven, casu quo ----
dienen te worden aangepast aan de feitelijke situatie; --
dat door de genoemde eigenaren aan de comparant ---------
handelende ûls gemeld volmacht werd verleend om: --------
~ de bij vorenbedoelde akte van splitsing de dato vijf -
en twintig mei negentienhonderd vier en tachtig ---------
verleden voor notaris Mr G.J.F.Scholten voornoemd -------
behorende tekeningen te rectificeren, casu quo aan te ---
passen aan de feitelijke situatie; en -------------------
~ de in genoemde akte ten gevolge van omwisseling on- -- I

juist omschreven breukdelen juist weer te geven. --------
Dat voormeld omschreven registergoed in verband met de --
voorgenomen rectificatie casu quo aanpassing aan de I

feitelijke situatie sub A opnieuw is uitgelegd in een ---
tekening bestaande uit één blad, als bedoeld in artikel -
109 lid 2 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, welke ------
tekening voldoet aan het bepaalde in artikel 11 lid 5 ---
van de Kadasterwet, aan deze akte zal worden gehecht en -
is goedgekeurd door de bewaarder van de Dienst van het
Kadaster en de Openbare registers te 's-Gravenhage op:
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bladzijde 15

negentienhonderd zes en negentig, met handhaving van de -complexaanduiding 7214 A; -------------- _
op welke tekening de gedeelten van het complex, welke _bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden _
gebruikt duidelijk zijn aangegeven en voorzien van _getallen gevormd door arabische cijfers; --- _
De comparant handelende als gemeld, verklaarde _
vervolgens ter uitvoering van de sub A bedoelde ---- _rectificatie: ------------------ _
1. dat de omschrijving van de appartementsrechten zich __
bevindende in DE KELDER van vorenomschreven gebouw _dient te luiden als volgt: --------- _

~
~:L~~:Cl;;ij~i~~-;;;-~~-~_;~~~~~~~;;~~~~;~-~~~~;~~i~-====
met de volgnummers 108 tot en met 153 (bergingen) _
vermeld op de bladen 18 tot en met 24 van voormelde _

. akte van splitsing blijft ongewijzigd en van volle - _kracht en waarde; ------------------ _
de omschrijving van de appartementsrechten aangeduid _
met de volgnummers 214 tot en met 230 vermeld op - _
bladzijde 33,34,35 en 36 van voormelde akte van ---- _
splitsing bliift ongewiizigd en van volle kracht en ----_waarde; ------------------- _
de omschrijving van de appartementsrechten 231 tot en --_
met 243 vermeld op bladzijde 36, 37 en 38 van voormelde _
akte van splitsing, wordt gewijzigd en dient te luiden __

~
~;~ .v~;ft~p~~;~~;;;;~~;;;~~-;;~;:~~;;;~;-~~-;;;~-==========uitsluitend gebruik van: ------------- _

de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van _., het gebouw aan de Gevers Deynootweg te ----- _
. j Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -231, --------------------- = _

kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nwmner 7214 A- 301, ------------ _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _
7214 A-231 en gemeenschap). ---------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _\ aangegeven met het getal 301. -------- _

\\232. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
<~! ' uitsluitend gebruik van: -------------- _
_ de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van _het gebouw aan de Gevers Deynootweg te -- _

Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer _232, ----------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ---_V nummer 7214 A- 302, ------------ _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-232 en gemeenschap). ------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
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bladzijde 16

aangegeven met het getal 302. ----------- _

~

• Het appartementsrecht rechtgevende op het ---- _uitsluitend gebruik van: --------- _
. e parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van _

/ t gebouw aan de Gevers Deynootweg te ----- _
/ Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -233, --------------- _

kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 303, -------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer - _7214 A-233 en gemeenschap). ------- _
op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _aangegeven met het getal 303. ----- _
Het appartementsrecht rechtgevende op het --- _
uitsluitend gebruik van: ------------ _
de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van _het gebouw aan de Gevers Deynootweg te ---- _
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -234, ------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 304, ----------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-234 en gemeenschap). --- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 304. ----------- _

235. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
uitsluitend gebruik van: ---------- _
de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van _
het gebouw aan de Gevers Deynootweg te --- _
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer _35, ---------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 305, -------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-235 en gemeenschap). ---- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 305. --------- _

236. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
uitsluitend gebruik van: ---------- _
de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van _het gebouw aan de Gevers Deynootweg te - _
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer _236, ---------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _
nummer 7214 A- 306, ------------- _

(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-236 en gemeenschap). --- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _aangegeven met het getal 306. ----- _

De omschrijving van de appartementsrechten aangeduid _
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bladzijde 17

met de volgnummers 237 tot en met 241 op bladzijde _
blijft ongewijzigd en van volle kracht en waarde. ---- _
42. Het appartementsrecht rechtgevende op het -- _

uitsluitend gebruik van: ------------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van -
et gebouw aan de Gevers Deynootweg te ------------_
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -
242, ------------------------------ _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
V nummer 7214 A- 328, ----------------~-- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-242 en gemeenschap). ------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening --- _
aangegeven met het getal 328. ----------------------

243. Het appartementsrecht rechtgevende op het ---------_
uitsluitend gebruik van: ----------------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende in de kelder van -
het gebouw aan de Gevers Deynootweg te -------------
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -
243, --------------------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
V nUlrumer7214 A- 307, ---------------------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-243 en gemeenschap). ------------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening --- _
aangegeven met het getal 307. ---------------------_

2. Dat de omschrijving van de appartementsrechten zich -_
bevindende op DE BEGANE GROND van voormeld gebouw dient -
te luiden als volgt: ------------------------- _
BEGANE GROND ------------------------ _
de omschrijving van de appartementsrechten aangeduid --__
met de volgnummers 2 tot en met 5 (woningen) en 155 tot -
en met 212 (bergingen) vermeld op de bladen 24 tot en ---met 33 van voormelde akte van splitsing blijft _
ongewijzigd en van volle kracht en waarde; ----------- _
de omschrijving van de appartementsrechten aangeduid ---_
met de volqnummers 244 tot en met 255 vermeld op de -----
bladen 38, 39 en 40 van voormelde aJcte van splitsing ---_
blijft ongewijzigd en van volle kracht en waarde; -------
de omschrijving van het appartementsrecht aangeduid met _
het volgnummer 256 als vermeld op bladzijde 40 van ---- __
voormelde akte van splitsing dient te luiden als volgt: -
256. Het appartementsrecht rechtgevende op het ----- _

uitsluitend gebruik van: ---------------------- _
de containerruimte, zich bevindende in de kelder ---
van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te ------- __
Scheveningen, ter plaatse niet nader aangeduid, ----
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
V nummer 7214 A- 256, ------------------ _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening -- _
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aangegeven met het getal 256. -------------- _
de omschrijving van de appartementsrechten aangeduid _
met de volgnummers 257 tot en met 267 {vermeld op de ---_
bladen 40,41 en 42 van voormelde akte van splitsing ----_
blijft ongewijzigd en van volle kracht en waarde; -------
de omschrijving van het appartementsrecht aangeduid met _
het volgnummer 1 als vermeld op bladzijde 3 van --------_
voormelde akte van splitsing dient te luiden als volgt: -
1. Het appartementsrecht rechtgevende op het ----------_ui tslui tend gebruik van: ----------.--- _

~

de woning op de begane grond van het gebouw aan de --
Gevers Deynootweg te Scheveningen, plaatselijk --- _
bekend als Gevers Deybootweg 1262 E te Schevenin- ---
gen, kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage ------_
sektie V nummer 7214 A- 308, -------------------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----_7214 A-1). -------------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening --- _
aangegeven met het getal 308. ------------------ _de omschrijving van de appartement srechten - _

aangeduid met de volgnummers 268 tot en met 276 --------_
vermeld op de bladen 42 en 43 van voormelde akte --- _
van splitsing dient te luiden als volgt: ---------- _
268. Het appartementsrecht rechtgevende op het ----- _

uitsluitend gebruik van: ------------------ _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane ----_
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te --_
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -268, ----------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie --__V nummer 7214 A- 323, -------------- _
(afkomstig van de vervallen kadastrale nummers ----_
7214 A-268 en A-269). ----------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 323. ------------- _

269. Het appartement srecht rechtgevende op het - _
uitsluitend gebruik van: ------------------ _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane --- __
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te -__
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -269, ------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 324, ------------- _
(afkomstig van de vervallen kadastrale nummers --- __7214 A-269 en A-270). ------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening - _
aangegeven met het getal 324. ------------- _
Het appartementsrecht rechtgevende op het ------ _
uitsluitend gebruik van: -------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane --- __
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grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te ---
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -270, ----------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ---_V nummer 7214 A- 325, -------------- _
(afkomstig van de vervallen kadastrale nun~ers ----_
7214 A-270 en A-271). ------------------ _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 325. --------------- _

271. Het appartementsrecht rechtgevende op het --- _
uitsluitend gebruik van: ---------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane ---__
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te --_
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -271, --------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie --__
V nummer 7214 A- 326, ----------------- _
(afkomstig van de vervallen kadastrale nummers ---__
7214 A-271 en A-272). ---------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 326. ------------ _

272. Het appartementsrecht rechtgevende op het --- _
uitsluitend gebruik van: ---------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane ---__
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te -__
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -272, --------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie --__V nummer 7214 A- 327, ------------ _
(afkomstig van de vervallen kadastrale nummers _7214 A-272 en A-273). --------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 327. ----------- _

Het appartementsrecht kadastraal beleend Gemeente 's- _
Gravenhage sektie V nummer 7214 A-273 vervalt en wordt __emeenscha . ------------ _
274. Het appartementsrecht rechtgevende op het - _

uitsluitend gebruik van: --------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane _
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te _
SCheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -274, ---------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 309, --------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-274 en gemeenschap). ------- _
op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 309. ---------- _
Het appartementsrecht rechtgevende op het -- _
uitsluitend gebruik van: ------------- _

j

~

I ~.
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bladzijde 20

de parkeerplaats, zich bevindende op de begane ----_

~

rond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te ---
"- Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer --"" 2~~~s~;~~;-~;;;~~-~;;;;;;~~;-;~~~;~;;;~;;;;-~;;~i;-====

/-/ nummer 7214 A- 310, ---------------------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-275 en gemeenschap). ----------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening ------_
aangegeven met het getal 310. ----------------------

276. Het appartementsrecht rechtgevende op het ----------
uitsluitend gebruik van: ----------------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane -----
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te ---
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het nummer -
276, ------------------------------ _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ---_
V nummer 7214 A- 311, ------------------ _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-276 en gemeenschap). ----------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening ---- _
aangegeven met het getal 311. ------------------- _

de omschrijving van het, appartement srecht aangeduid met _
het volgnummer 277 vermeld op blad 43 van voormelde -----
akte van splitsing blijft ongewijzigd en van volle -----_kracht en waarde; -------------------- _
de omschrijving van een nieuwe parkeerplaats dient te --_
worden ingevoegd achter het volgnummer 277 op bladzijde -
43 van voormelde akte van splitsing luidende: -------- _
277/A. Het appartementsrecht rechtgevende op het -------_

uitsluitend gebruik van: ---------------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de begane ---
grond van het gebouw aan de Gevers Deynootweg te -
Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het ------
nummer 298, ----------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie --
V nummer 7214 A- 312, -------------------- _
(afkomstig van de gemeenschap). --------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 312. ---------------- _

3. Dat de omschrijving van de appartementsrechten zich __
bevindende op DE EERSTE VERDIEPING van voormeld gebouw __dient te luiden als volgt: ------------- _
de omschrijving van de appartementsrechten aangeduid _
met de volgnummers 6 tot en met 14 (woningen) op de -- _
bladen 3,4 en 5 van voormelde akte van splitsing blijft _
ongewijzigd en van volle kracht en waarde; ------- _
Het appartementsrecht aangeduid met het volgnummer 278 --
op bladzijde 43 van voormelde akte van splitsing, en op _
de oorspronkelijke tekening aangeduid met het ----------_
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indexnummer 278 vervalt en word~ gemeenschap. --- _

~

omschrijving van de appartementsrechten aangeduid _
et de volgnummers 279 tot en met 287 (parkeerplaatsen) _
de bladen 43,44 en 45 van voormelde akte van --- _
litsing blijft ongewijzigd en van volle kracht en ----_waarde; -------------------------- _

De appartementsrechten aangeduid met de volgnummers 290 -
op bladzijde 45 en 298 op bladzijde 47 van voormelde --__
akte van splitsing en op de oorspronkelijke tekening _
aangeduid met de indexnummers 290 en 298 vervallen en --_worden gemeenschap. --------------- _
De omschrijving van de appartementsrechten aangeduid _
met de volgnummers 107 en 291 tot en met 297 op de -----_
bladen 45 en 46 van voormelde akte van splitsing dienen _
te luiden als volgt: ------------------- _
107. Het appartement srecht rechtgevende op het ------- _

uitsluitend gebruik van: ------------------- _
de bedrijfsruimte met eigen entree op de eerste ---_
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg -
te Scheveningen, plaatselijk bekend: ------------ _
Zeekant 104-R, ------------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
V nummer 7214 A-· 313, -------------------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-107 en gemeenschap). ------------------ _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening ---- _
aangegeven met het getal 313. ------------------ _

291. Het appartementsrecht rechtgevende op het ------ _

~

uitsluitend gebruik van: ----------------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste -----
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg -

.: "'~~.'m;~~e;~~;n~:~~-~:~~:::~~~~-~~~~:~':~~-~::._~::_=====
~ ~dastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----

, V nummer 7214 A- 314, -------------------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-291 en gemeenschap). ------------------ _
ÓP de vorenbedoelde gerectificeerde tekening ------_
aangegeven met het getal 314. ------------------ _

292. Het appartementsrecht rechtgevende op het ------- _
uitsluitend gebruik van: ------------------------ _
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste -----

~

verdiePing van het gebouw aan de Gevers Deynootweg _
, ~~m;~~e;;~;n::~~-~~~~~::~~~~_~~~~:~':~~-~::-~::_=====

kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
J' V nummer 7214 A- 315, ------------------------- _

(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -- _
7214 A-292 en gemeenschap). -------------- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening -- _
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bladzijde 22

aangegeven met het getal 315. -------------- _
293. Het appartementsrecht rechtgevende op het - _

uitsluitend gebruik van: ---------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste --- __
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg _
te Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het -----nummer 293, -------------------- _
adastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 316, -------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-293 en gemeenschap). ----- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 316. ------------ _

294. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
uitsluitend gebruik van: ----------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste -- _
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg _
te Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het --- __nummer 294, -------------------- _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie --__V nummer 7214 A- 317, ----------- _
afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-294 en gemeenschap). ----- _

Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 317. --------- _

295. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
uitsluitend gebruik van: ------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste - _
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg _

~

~~m:~~e~:~~n~:~~-~:~~::::~~~-~~~:~':~~-~::-~::-=====
--"", kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _

, ~ nummer 7214 A- 31B, ------------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-295 en gemeenschap). ----- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 318. -------- _

296. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
uitsluitend gebruik van: -------------- _
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste _
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg _
te Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het _
nummer 296, ------------------ _
kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie _V nummer 7214 A- 319, ----------- _
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer _7214 A-296 en gemeenschap). ----- _
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening _
aangegeven met het getal 319. -------- _

297. Het appartementsrecht rechtgevende op het _
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bladzijde 23

uitsluitend gebruik van: ---------------------------
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste -----
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg -
te Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het -----
nummer 297, ----------------------------------------kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
V nummer 7214 A- 320, ------------------------------

----~afkomstig van de vervallen kadastrale nummers -----
7214 A-297, 7214 A-298 en gemeenschap). ------------
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening -------
aangegeven met het getal 320. ----------------------

De omschrijving van de appartementsrechten met de -------
volgnummers 288 en 289 op bladzijde 45 van voormelde ----
akte van splitsing dient te luidend als volgt: ----------
288. Het appartementsrecht rechtgevende op het ----------

uitsluitend gebruik van: ---------------------------
de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste -----
verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg -
te Scheveningen, plaatselijk aangeduid met het -----
nummer 288, ----------------------------------------kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----
V nummer 7214 A- 321, ------------------------------
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----

~ 7214 A-288 en gemeenschap). ------------------------
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening -------

\~ aangegeven met het getal 321. ----------------------
\.'\ 289 Het appartementsrecht rechtgevende op het ----------
, , . uitsluitend gebruik van: ---------------------------
\..,'", de parkeerplaats, zich bevindende op de eerste -----
"'~ ~ verdieping van het gebouw aan de Gevers Deynootweg -

\.~ ~~m;~~e;:~:nc~:.~~-~:~~::::~~~-~~~~:~~~~-~:.:-~:.:-=====
.~ ........kadastraal bekend Gemeente 's-Gravenhage sektie ----

V nummer 7214 A- 322, --------.----------------------
(afkomstig van het vervallen kadastrale nummer -----
7214 A-289 en gemeenschap). ------------------------ ,
Op de vorenbedoelde gerectificeerde tekening -------
aangegeven met het getal 322. ----------------------

4. De omschrijving van de appartementsrechten zich ------ ,
bevindende op de TWEEDE TOT EN MET DE ACHTSTE -----------
VERDIEPING VAN VORENBEDOELD GEBOUW EN DE OMSCHRIJVING
VAN DE APPARTEMENTSRECHTEN ZICH BEVINDENDE OP HET DAK ---
VAN VORENBEDOELD GEBOUW, aangeduid met de volgnummers --- ,
15 tot en met 106, alsmede met de volgnummers 299 en ----
300 in voormelde akte van splitsing blijft ongewijzigd --
en van volle kracht en waarde blijft. -------------------
Vervolgens verklaarde de comparant handelende als -------
gemeld ter uitvoering van de sub ~ omschreven -----------
rectificatie: ------------------------------------- _
dat de tekst van blad 48 vanaf lid 1 en blad 49, --------
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alsmede blad 50 tot lid 3 van vorenbedoelde akte van ----
splitsing de dato vijf en twintig mei negentienhonderd --
vier en tachtig verleden voor notaris Mr G.J.F.8cholten -
voornoemd bij deze wordt gerectificeerd en aangepast ----
aan de feitelijke situatie, met dien verstande dat ------
bedoelde tekst dient te worden gelezen als volgt: -------

1. de aandelen waarin de eigenaars in de gemeenschap -
gerechtigd zijn als bedoeld in artikel 2 lid 1 zijn --
als volgt: ---------------------------------------- _
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
10,11,19,20,27,28,33,34,39,40,41,42,47,48,61,62, -----
75,76,89,90, 100 en 101 elk voor zeventien/ ----------
tweeduizend vijfhonderd veertiende (17/2514) aandeel -
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
6,7,8,15,16,17,21,22,25,26,29,30,31,35,36,38, --------
43,44,45,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64, --------
66,67,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,82,83,84,85,86, --
87,91,92,93,94,95,96,97,98,102,103,104,105 en 106 ----
elk voor twintig/ tweeduizend vijfhonderd veertiende -
(20/2514) aandeel. -----------------------------------het appartementsrecht met het indexnummer 4 voor -----
vijftien/ tweeduizend vijfhonderd veertiende ---------
(15/2514) aandeel; -----------------------------------het appartementsrecht met het indexnummer 313 voor ---
twee en zeventig/ tweeduizend vijfhonderd veertiende -
(72/2514) aandeel; -----------------------------------
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
308, 2,3,5,9,18,23,32,37,46,51,60,65,74,79,88 en 99, -
elk voor twee en twintig/tweeduizend vijfhonderd -----
veertiende (22/2514) aandeel; ------------------------
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
12,13,14,24 elk voor vier en twintig/tweeduizend -----
vijfhonderd veertiende (24/2514) aandeel; ------------
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
108 tot en met 213 (bergingen) elk voor --------------
één/tweeduizend vijfhonderd veertiende (1/2514) ------
aandeel; ------------------------------------------ _
de appartementsrechten met de indexnurnrners:----------
214 tot en met 230, 301 tot en met 306, 237 tot en ---
met 241,328, 307, 244 tot en met 255, 257 tot en met -
267, 323 tot en met 327, 309, 310, 311,312, 277, 279 -
tot en met 287, 321,322, alsmede 314 tot en met 320 --
(parkeerplaatsen) elk voor twee/tweeduizend ----------
vijfhonderd veertiende (2/2514) aandeel; -------------
het appartementsrecht met het indexnummer 299 --------
(gedeelte dak voor lichtreclame voor -----------------
negentien/tweeduizend vijfhonderd veertiende ---------
(19/2514) aandeel; en --------------------------------
het appartementsrecht met het indexnummer 300 --------
(gedeelte dak voor lichtreclame voor -----------------
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drie en veertig/tweeduizend vijfhonderd veertiende ---
(43/2514) aandeel; en --------------------------------
Het appartementsrecht aangeduid met het indexnummer --
256 (containerruimte{berging) voor -------------------dertien/tweeduizend vijfhonderd veertiende (13/2514) -
aandeel. ---------------------------------------------
KOSTENVERDEELSLEUTEL ---------------------------------

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 3, ----
zullen de eigenaars alleen bijdragen in de kosten ----
naar evenredigheid als hiervoor sub 1 vermeld, voor --
die kosten welke verband houden met onderhoud en/of --
vernieuwing van de gemeenschappelijke zaken ten ------
behoeve van het gehele gebouw, zoals dak, riolering --
gemeenschappelijk entree en dergelijke, zulks echter -
uitdrukkelijk met uitzondering van de eigenaar -------
(zijnde de Vereniging van Eigenaars Zeekant/Gevers ---
Deynootweg, gevestigd te 's-Gravenhage), van ---------
het appartementsrecht aangeduid met het indexnummer --
256, die aan vorenbedoelde kosten nimmer behoeft bij -
te dragen. -------------------------------------------
De overige (gemeenschappelijke) kosten zullen worden -

_--------gedragen als volgt: --.--------------------------------
de eigenaar/eigenaren van het appartementsrecht ------
aangeduid met het indexnummer 313 (bedrijfsruimte) ---
zal voor wat het buiten-onderhoud betreft van de -----
gevel van die bedrijfsruimte geheel zelfstandig ------
aansprakelijk zijn, alsmede voor het onderhoud en de -
instandhouding van een eventueel later uitsluitend ---
ten behoeve van die bedrijfsruimte aan te brengen ----
entree; ----------------------------------------------
de eigenaar van laatstgemeld appartementsrecht zal ---
niet behoeven bij te dragen aan het schilderwerk, ----
het onderhoud en/of de vernieuwing van trappen, ------
hallen liften, balcons, galerijen en dergelijke ------
zaken, welke uitsluitend de woon-appartementsrechten -
betreffen. ---------- ..--------------------------------

__----rtd-e-eeigenaars van de appartementsrechten met de -------
indexnummers: ----------------------------------------
214 tot en met 230, 301 tot en met 306, 237 tot en ---
met 241,328, 307, 244 tot en met 255, 257 tot en met -
267, 323 tot en met 327, 309, 310, 311,312, 277, 279 -
tot en met 287, 321, 322, alsmede 314 tot en met 320 -
(parkeerplaatsen), zullen ieder voor een gelijk deel -
aansprakelijk zijn voor het onderhoud en de instand- -
houding van de parkeergarage; ------------------------
deze eigenaars zullen niet behoeven bij te dragen in -
de kosten van het schilderwerk onderhoud en/or de ----
vernieuwing van trappen, hallen, liften, hydrofoor- --
installatie, balcons, galerijen en dergelijke zaken, -
welke uitsluitend de woon-appartementsrechten --------
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betreffen; -------------------------------------------de eigenaars van de appartementsrechten aangeduid ----
met de indexnummers 308 en 2 tot en met 106 (woon- ---
appartementsrechten) en 108 tot en met 213 -----------
(bergingen), zullen bijdragen in de kosten van het ---
schilderwerk, onderhoud en/of de ---------------------
vernieuwing van trappen, hallen, liften, balcons, ----
galerijen en dergelijke zaken, welke uitsluitend de --
woon-appartementsrechten betreffen, (waarbij het -----
aandeel van de bergingen is opgenomen in het aandeel -
van de respectieve woningen) als volgt: --------------
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
10,11,19,20,27,28,33,34,39,40,41,42,47,48,61,62, -----
75,76,89,90, 100 en 101 elk voor achttien/ -----------
tweeduizend tweehonderd en vijfde (18/2205) aandeel --
de appartementsrechten met de indexnummers: ----------
6,7,8,15,16,17,21,22,25,26,29,30,31,35,36,38, --------
43,44,45,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,63,64, --------
66,67,68,69,70,71,72,73,77,78,80,81,82,83,84,85,86, --
87,91,92,93,94,95,96,97,98,102,103,104,105 en 106 ----
elk voor één en twintig/ tweeduizend tweehonderd en --
vijfde (21/2205) aandeel. ----------------------------
het appartementsrecht met het indexnummer 4 voor -----
zestien/ tweeduizend tweehonderd en vijfde -----------
(16/2205) aandeel; -----------------------------------
de appartementsrechten met de indexnummers: -.---------
308, 2,3,5,9,18,23,32,46,60,74,88,99,37,51,65,79 elk -
voor drie en twintig/tweeduizend vijfhonderd --------- I

veertiende (23/2205) aandeel; ------------------------
de appartement srechten met de indexnummers: ----------
12,13,14,24 elk voor vijf en twintig/tweeduizend -----
tweehonderd en vijfde (25/2205) aandeel; -------------
de eigenaar van het appartementsrecht met het -------- I

indexnummer 299 (gedeelte dak voor lichtreclame) zal -
geheel zelfstandig aansprakelijk zijn voor het -------
onderhoud en de vernieuwing van dat gedeelte van het -
dak dat door deze eigenaar wordt gebruikt; -----------
de eigenaar van het appartementsrecht met het --------
indexnummer 300 (gedeelte dak voor lichtreclame) zal -
geheel zelfstandig aansprakelijk zijn voor het -------
onderhoud en de vernieuwing van dat gedeelte van het -
dak dat door deze eigenaar wordt gebruikt. -----------
Tevens zullen de eigenaars van de appartements- ------
rechten met de indexnummers 299 en 300 aansprakelijk -
zijn voor alle schade aan het overige gedeelte van ---
het dak enlof deel van het gebouw toegebracht, -------
voortvloeiende uit het niet juist, casu quo ----------
ondeskundig aanbrengen van lichtbakken en ------------
installaties ten behoeve van aan te brengen reclamel -
borden, bakken en dergelijke; ------------------------
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deze eigenaars zullen niet behoeven bij te dragen in -
de kosten van het schilderwerk, onderhoud en/of de ---
vernieuwing van trappen, hallen, liften, balcons, ----
galerijen en dergelijke zaken, welke uitsluitend de --
woon-appartementsrechten betreffen. ------------------

overigens blijft de tekst van voormelde akte van --------
splitsing in appartementsrechten vanaf ------------------
bladzijde 50 lid 3 ongewijzigd en van volle kracht en ---
waarde. -------------------------------------------------TOESCHEIDING/LEVERING GERECTIFICEERDE CASU QUO NIEUW ----
ONTSTANE APPARTEMENTSRECHTEN ----------------------------
De comparant handelende als gemeld, verklaarde ----------
vervolgens, voorzover de nieuw ontstane kadastrale ------
aanduidingen afkomstig zijn van vervallen kadastrale ----
aanduidingen en/of gemeenschap voor en namens de sub 1
tot en met 108 genoemde eigenaren (tezamen vormende de --
rechtspersoonlijkheid bezittende VVE voornoemd) toe te --
scheiden en voor zoveel nodig in eigendom te leveren ----
aan de betreffende eigenaren; en ------------------------
voor en namens de aldaar genoemde respectieve eigenaren -
te aanvaarden als volgt: --------------------------------
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente -----
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 301 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-231 en gemeenschap), ----
eigendom van de volmachtgever sub 1 voornoemd. ---------- '
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente -----
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 302 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-232 en gemeenschap), ----
eigendom van de volmachtgever sub 16 voornoemd. ---------
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente -----
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 303 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-233 en gemeenschap), ----
eigendom van de volmachtgever sub 66 voornoemd. ---------
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente ----- '
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 304 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-234 en gemeenschap), ----
eigendom van de volmachtgevers sub 89 A en B voornoemd,
ieder voor de onverdeelde helft. ------------------------
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente ----- I

's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 305 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-235 en gemeenschap), ----
eigendom van de volmachtgever sub 23 voornoemd. ---------
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente -----
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 306 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-236 en gemeenschap),
eigendom van de volmachtgever sub 80 voornoemd. ---------
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente ----- ,
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 307 (afkomstig ----
van het vervallen nummer 7214 A-243 en gemeenschap), ----
eigendom van de volmachtgever sub 29 voornoemd. ---------
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� het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 308 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-I), eigendom van de _volmachtgever sub 20 voornoemd. - _
~ het appartement srecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 309 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-274 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 65 A voornoemd. _
10. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 310 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-275 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 54 voornoemd. _
~ het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 311 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-276 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 59 voornoemd. _
12. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 312 (afkomstig _
van gemeenschap), eigendom van de VVE (doch zal bij _
afzonderlijke akte van levering door de VVE worden _
geleverd aan de lastgeefster sub 12 genoemd). _
13. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 313 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-1Q7 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 91 voornoemd. _
14. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 314 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-291 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 75 voornoemd. _
15. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 315 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-292 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 77 voornoemd. --_______ I

16. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 316 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-293 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 85 voornoemd. _
17. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 317 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-294 en gemeenschap), I

eigendom van de volmachtgever sub 78 voornoemd. _
18. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 318 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-295 en gemeenschap), ---_ I
eigendom van de volmachtgever sub 35 voornoemd. _
19. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 319 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-296 en gemeenschap), ---- I

eigendom van de volmachtgever sub 79 voornoemd. _
20. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
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's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 320 (afkomstig _
van het vervallen nummer 7214 A-297, 7214 A-298 en _
gemeenschap), eigendom van de volmachtgever sub 52 - _voornoemd. ----------------- _
21. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 321 (afkomstig - _
van het vervallen nummer 7214 A-288 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 46 voornoemd. _
22. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 322 (afkomstig - _
van het vervallen nummer 7214 A-289 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub B voornoemd. _
23. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 323 (afkomstig _
van de vervallen nummers 7214 A-268 en 7214 A-269), _
eigendom van de volmachtgever sub 42 voornoemd. _
24. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 324 (afkomstig - _
van de vervallen nummers 7214 A-269 en 7214 A-270), _
eigendom van de volmachtgevers sub 40 A en B voornoemd, _ieder voor de onverdeelde helft. --------- _
25. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 325 (afkomstig --__
van de vervallen nummers 7214 A-270 en 7214 A-271), _
eigendom van de volmachtgever sub 88 voornoemd. -- _
26. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 326 (afkomstig ---_
van de vervallen nummers 7214 A-271 en 7214 A-272), _
eigendom van de volmachtgever sub 105 voornoemd. --- _
27. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente - _
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 327 (afkomstig --__
van de vervallen nummers 7214 A-272 en 7214 A-273), - _
eigendom van de volmachtgever sub 68 voornoemd. -- _
28. het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente
's-Gravenhage sektie V nummer 7214 A- 328 (afkomstig --__
van het vervallen nummer 7214 A-242 en gemeenschap), _
eigendom van de volmachtgever sub 99 voornoemd. _
De comparant handelend als gemeld, verklaarde -- _tenslotte: -------------------- _
A. mij, notaris, te machtigen om voor en namens zijn _
respectieve lastgevers een afschrift dezer akte te doen -
inschrijven ten kantore van de Dienst van het Kadaster __
en Openbare Registers te 's-Gravenhage, teneinde de _
voor omschreven rectificatie juridisch te effectueren; -__
B. voor alle daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging __
dezer akte woonplaats te kiezen ten kantore van de -- _
wettige bewaarder van deze akte. -------------- _
Van de kennisname en toestemming tot vorenomschreven _
rectificatie door de betreffende hypotheekhouders van -__
vorenomschreven appartementsrechten blijkt uit veertien -
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aan deze akte gehechte verklaringen. _
De comparant is mij, notaris, bekend. _
Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op de _datum in het hoofd dezer akte vermeld. _
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de __
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud _
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige _
voorlezing van het geheel geen prijs te stellen. _
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de __comparant en mij, notaris, ondertekend, om: _elf uur en veertig minuten. _
(was getekend A.G.J.M.KIESENBERGi J.G.BRUMMELHUIS, _notaris. --------- _

VOOR AFSCHRIFT

Ondergetekende Johannes Gerhardus Brummelhuis, notaris __ter standplaats Amsterdam, wonende te Amsterdam, _
verklaart dat vorenomschreven wijziging splitsing in _
appartementsrechten niet in strijd is met artikel 33 _
van de Wet van één oktober negentienhonderd twee en _
negentig, houdende regelen met betrekking tot _woonruimte (Huisvestingswet). _

Ondergetekende Johannes Gerhardus Brummelhuis, notaris __
ter standplaats Amsterdam, verklaart dat het register _
goed betrokken bij vorenstaande akte van wijziging _
splitsing in appartementsrechten, in de zin van de Wet __
voorkeursrecht Gemeenten, niet is opgenomen in een _
aanwijzing ex artikelen 2 of 8, noch in een voorstel ex _artikel 6 of artikel 8a van die Wet. _
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