
Ondergetekende, Mr Paul Martin Eversdijk, notaris te 's-Gravenhage, verklaart: 

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk 

waarvan het een afschrift is; 

- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om twaalf uur vijftien minuten (12:15 uur) is 

ondertekend; 

- dat op de onroerende za(a)k(en) waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen 

aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten. 

 

LEVERING 

 

Heden, eenentwintig mei tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr Paul Martin 

Eversdijk, notaris gevestigd te 's-Gravenhage: 

1. a. de heer Petrus Marinus Maria Perdon, geboren te Ankeveen op zes november 

negentienhonderdvijfenzestig, zich identificerende met zijn paspoort, met kenmerk 

NR6CBD7C3, uitgegeven te Culemborg, op acht april tweeduizend zestien; 

 b. mevrouw Brigitta Maria Agterberg, geboren te Utrecht op acht december 

negentienhonderdvijfenzestig, zich identificerende met haar paspoort, met kenmerk 

NPP999LL0, uitgegeven te Culemborg, op eenentwintig juni tweeduizend veertien; 

 gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te 4105 DW Culemborg, Postmastraat 26; 

 hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "verkoper"; en 

2. mevrouw Helena Adriana Maria van der Holst, geboren te Wassenaar op achttien 

november negentienhonderdvierenvijftig, zich identificerende met haar paspoort, met 

kenmerk NT2RJDD71, uitgegeven te 's-Gravenhage, op negenentwintig april tweeduizend 

zestien, niet-hertrouwde weduwe, niet geregistreerd als partner, wonende te 2586 HP 's-

Gravenhage, Gevers Deynootweg 1344; 

 hierna te noemen: "koper". 

De verschenen personen verklaarden: 

KOOP 

Verkoper en koper hebben op achttien april tweeduizend negentien een koopovereenkomst 

gesloten met betrekking tot de hierna te vermelden registergoederen. 

Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte die hierna wordt aangeduid met "de 

Koopovereenkomst". 

LEVERING 

Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert verkoper hierbij aan koper, die hierbij 

aanvaardt: 

OMSCHRIJVING REGISTERGOEDEREN 

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de 

zesde verdieping en verder toebehoren gelegen te 2586 HP 's-Gravenhage, Gevers 

Deynootweg 1274 B, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, 

complexaanduiding 7214, appartementsindex 77, uitmakende het zeventien/tweeduizend 

vijfhonderdveertiende (17/2514) aandeel in de hierna omschreven gemeenschap, 

b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging in de kelder 

en verder toebehoren gelegen te 2586 HP 's-Gravenhage, Gevers Deynootweg 1274 B, 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, complexaanduiding 7214, 

appartementsindex 149, uitmakende het een/tweeduizend vijfhonderdveertiende (1/2514) 

aandeel in de hierna omschreven gemeenschap, 

c. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats en 

verder toebehoren, plaatselijk bekend Gevers Deynootweg 289 te 's-Gravenhage gelegen 

te 2586 HP 's-Gravenhage, Gevers Deynootweg 1274 B, kadastraal bekend gemeente 's-

Gravenhage, sectie V, complexaanduiding 7214, appartementsindex 322, uitmakende het 

twee/tweeduizend vijfhonderdveertiende (2/2514) aandeel in de hierna omschreven 

gemeenschap, 

hierna aangeduid met: "het Verkochte". 

KOOPPRIJS 
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De koopprijs van het Verkochte is: tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). 

ERFPACHTCANON 

De erfpachtcanon van het bij deze Verkochte bedraagt jaarlijks nul euro (€ 0,00). 

WOONPLAATSKEUZE 

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden 

begrepen de inschrijving in de openbare registers, alsmede voor de fiscale gevolgen, wordt 

woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. 

EINDE KADASTERDEEL 

VOLLEDIGE OMSCHRIJVING VAN HET VERKOCHTE 

a. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning op de 

zesde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Gevers Deynootweg 1274 B 

te 2586 HP 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, 

complexaanduiding 7214A appartementsindex 77, 

b. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de berging in de 

kelder en verder toebehoren, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, 

complexaanduiding 7214A appartementsindex 149; en 

c. het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats en 

verder toebehoren, plaatselijk bekend Gevers Deynootweg 289 te 's-Gravenhage, 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, complexaanduiding 7214A 

appartementsindex 322, 

respectievelijk uitmakende het zeventien/tweeduizend vijfhonderd veertiende (17/2.514) 

aandeel, het één/tweeduizend vijfhonderd veertiende (1/2.514) aandeel en het 

twee/tweeduizend vijfhonderd veertiende (2/2.514) aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het recht van erfpacht, geëindigd éénendertig december tweeduizend, van een perceel grond, 

eigendom van- en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Zeekant en Gevers 

Deynootweg, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, 

bestaande uit een flatgebouw bevattende éénhonderd zes flatwoningen met bijbehorende 

afzonderlijke bergingen, een bedrijfsruimte en vijfentachtig parkeerplaatsen, ten tijde van de 

splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie V nummer 

7337, groot twintig are en één centiare (20 a en 1 ca) 

welk recht van erfpacht middels een obligatoire overeenkomst de dato zestien juli 

negentienhonderdzevenennegentig eeuwigdurend is gecontinueerd en waarbij de verplichting 

tot betaling van de canon is afgekocht; 

onder het Verkochte zijn tevens begrepen eventuele aanspraken van verkoper op de vereniging 

van eigenaars of op door die vereniging en/of derde ter zake van het Verkochte gehouden 

reserve- en/of onderhoudsfondsen. 

VOORAFGAANDE VERKRIJGING 

Het Verkochte is door de verkoper, ieder voor de onverdeelde helft, verkregen door de 

inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

zesentwintig oktober tweeduizend vijftien, in deel 67063 nummer 158, van het afschrift van de 

akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op drieëntwintig oktober tweeduizend 

vijftien verleden voor Mr F. Ton, notaris te Culemborg. 

KOOPPRIJS, VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN 

In gemelde koopprijs is begrepen een bedrag ad achtduizend tweehonderdachtenzestig euro en 

twintig cent (€ 8.268,20), zijnde het aandeel van verkoper in de reserve- en onderhoudsfondsen 

conform aan deze akte gehechte opgave van de administrateur van de vereniging van 

eigenaren. 

Derhalve bedraagt de totale koopprijs van het Verkochte tweehonderdvijftigduizend euro 

(€ 250.000,00), welk bedrag door koper aan mij, notaris, is voldaan. 

Verkoper stemt ermee in, dat de notaris de koopprijs onder zich houdt totdat zeker is, dat het 

Verkochte geleverd wordt vrij van hypotheken en beslagen. 

De zakelijke lasten, waaronder begrepen de onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, 

rioolrechten, de service- en exploitatiekosten voorzover verschuldigd en de erfpachtscanon zijn 

verrekend voor wat betreft de lopende termijnen. 

Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs en vooromschreven lasten. 



Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn, voor zover ten deze nog van belang, 

gesloten onder de volgende: 

BEDINGEN 

kosten en belastingen 

Artikel 1 

Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het kadastrale 

recht, zijn voor rekening van koper. 

leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 

Artikel 2 

1. Verkoper is verplicht aan koper een registergoed te leveren dat: 

 a. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan welke vernietiging dan ook; 

 b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan; 

 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen; 

 d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden van welke de 

aan verkoper bekende hierna zullen worden vermeld; 

 e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst. 

2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het Verkochte en/of de verdere omschrijving 

daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent noch verkoper noch koper daaraan rechten. 

3. De privé-ruimte, op het uitsluitend gebruik waarvan het Verkochte recht geeft, wordt 

aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van het sluiten van de 

Koopovereenkomst bevond. 

 Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand komen 

van de Koopovereenkomst tot aan het tijdstip van aflevering wordt geacht geen wijziging te 

hebben gebracht in de staat van het Verkochte. 

tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico 

Artikel 3 

Het Verkochte wordt op heden geheel ontruimd – behoudens de eventueel meeverkochte 

roerende zaken -, vrij van huur of pacht of ander gebruiksrecht aan koper afgeleverd. De baten 

en lasten van het Verkochte alsmede het risico zijn met ingang van heden voor rekening van 

koper. 

titelbewijzen en bescheiden, aanspraken 

Artikel 4 

De op het Verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 

van het Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper 

afgegeven. 

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden 

tegenover derden, waaronder begrepen bouwers, (onder)aannemers, installateurs en 

leveranciers gaan over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als 

kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 van het Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht 

op eerste verzoek van koper aan een overdracht mee te werken. Verkoper is tevens verplicht 

garantiebewijzen welke met betrekking tot het Verkochte mochten bestaan aan koper te 

overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van koper te doen stellen. 

garanties van verkoper 

Artikel 5 

I. Verkoper garandeert het navolgende: 

 a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte; 

 b. het Verkochte is thans geheel vrij van huur/pacht en/of van andere aanspraken tot 

gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd. Het Verkochte is evenmin zonder recht of titel 

in gebruik bij derden; 

 c. het Verkochte is niet ter onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand in 

de zin van de Leegstandswet noch van vordering van het registergoed krachtens de 

Huisvestingswet; 

 d. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van 

een voorkeursrecht, optierecht of recht van wederinkoop; 



 e. op het Verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen 

termijnen zijn voldaan. 

  Verkoper staat er voor in dat de zakelijke lasten over de afgelopen jaren geheel door 

hem zijn voldaan en dat hij de lasten over het lopende jaar eveneens zal voldoen; 

 f. hem zijn geen feiten bekend die er op wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging 

bevat die ten nadele strekt van het omschreven gebruik door koper of die heeft geleid 

of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het registergoed, danwel tot 

het nemen van andere maatregelen. 

  Voorzover aan verkoper bekend zijn in de ondergrond van het Verkochte geen 

ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig. 

  Hem is niet bekend dat in het Verkochte asbest is verwerkt; 

 g. de erfpacht is niet opgezegd en er is geen vordering tot wijziging of opheffing van de 

erfpacht ingesteld of toegewezen. 

II. Verkoper heeft bij het aangaan van de Koopovereenkomst ondermeer nog gegarandeerd 

dat: 

 a. aan hem per dat tijdstip van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen 

betreffende het Verkochte waren voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet 

waren uitgevoerd; 

 b. aan hem op dat tijdstip betreffende het Verkochte geen (lopende adviesaanvraag 

voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving bekend was: 

  1. als Rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet; 

  2. als provinciaal monument of gemeentelijk monument krachtens een provinciale 

verordening, gemeentelijke verordening of bestemmingsplan; 

 aan hem niet bekend is dat het verkochte is gelegen binnen een gebied dat is aangewezen 

of waarvoor een procedure loopt tot aanwijzing: 

  1. als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9.1 lid 1 onder a 

van de Erfgoedwet; 

  2. als beschermd stads- of dorpsgezicht krachtens een provinciale verordening, 

gemeentelijke verordening of bestemmingsplan; 

 c. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het Verkochte was opgenomen in een 

aanwijzing als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten; 

 d. aan hem op dat tijdstip niet bekend was dat ten aanzien van het gekochte 

beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 Wet Bodembescherming genomen 

zijn door het bevoegd gezag. 

Verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van het onder II. a., b., c. en d. 

gestelde sedertdien een verandering heeft voorgedaan. 

AANVULLENDE BEPALINGEN 

Voorts wordt ten deze verwezen naar gemelde overeenkomst van koop en verkoop, waarin 

ondermeer woordelijk het navolgende voorkomt: 

"artikel 25 Ouderdomsclausule 

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat dit pand meer dan 30 jaar oud is, wat betekent dat de 

eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 

woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor 

de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de 

afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam 

etc.) Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in 

artikel 6.3 omschreven woongebruik. 

artikel 26 Materialenclausule 

Het is de koper bekend dat ten tijde van de (ver)bouw van bovenomschreven onroerende zaak 

het normale praktijk was dat materialen werden gebruikt welke thans uit oogpunt van milieu-

aspecten niet meer mogen worden toegepast, waaronder asbesthoudende materialen, loden 

leidingen en dergelijke; voor zover deze materialen aanwezig zijn word dit door koper 

aanvaardt." 

recht van erfpacht 

Artikel 6 



Koper is gehouden tot nakoming van de bepalingen vervat in de akte van uitgifte in erfpacht en 

eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop. 

OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Onder het Verkochte zijn mede begrepen de rechten welke voor verkoper voortvloeien uit 

gemelde obligatoire overeenkomst. Verkoper is na de overdracht van deze rechten verplicht de 

hem bekende gegevens ter zake aan koper te verstrekken en machtigt koper hierbij de 

overdracht van die rechten voor rekening van koper te doen mededelen overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen. Verkoper is ter zake van deze verkoop van rechten aan koper tot geen 

enkele vrijwaring verplicht, uitdrukkelijk behoudens ten aanzien van de rechten welke 

voortvloeien uit gemelde obligatoire overeenkomst. 

De kosten van de notariële akte van heruitgifte in erfpacht conform gemelde obligatoire 

overeenkomst komen voor rekening van koper. 

splitsing in appartementen en splitsingsreglement 

Artikel 7 

1. Het reglement van splitsing luidt thans als is vastgesteld bij de desbetreffende akte van 

splitsing in appartementsrechten, verleden voor destijds notaris Mr G.J.F. Scholten te 's-

Gravenhage op vijfentwintig mei negentienhonderdvierentachtig, van welke akte een 

afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore (thans Dienst voor het Kadaster en de 

Openbare Registers) te Zoetermeer op achtentwintig mei negentienhonderdvierentachtig in 

register Hypotheken 4 in deel 6760, nummer 65, zulks mede in verband met een akte 

houdende rectificatie akte van splitsing op drie oktober negentienhonderd zesennegentig 

verleden voor J.G. Brummelhuis, destijds notaris te Amsterdam. 

2. Koper verklaarde een exemplaar van de genoemde akte van splitsing alsmede van het 

reglement van splitsing te hebben ontvangen en met de inhoud hiervan bekend te zijn. Hij 

onderwerpt zich aan een eventueel huishoudelijk reglement van de Vereniging van 

Eigenaars. 

3. Verkoper verklaarde dat: 

 a. i. de vereniging van eigenaars thans geen andere schulden of verplichtingen heeft 

dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van het gebouw 

met daarbij behorende grond en de exploitatie, verzekering en administratie 

daarvan; 

  ii. de vereniging van eigenaars, blijkens een aan deze akte gehechte verklaring van 

de bestuurders/beheerder van de Vereniging van Eigenaars geen andere 

schulden heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, anders dan vermeld; 

  iii. de vereniging van eigenaars blijkens vermelde aan deze akte gehechte 

verklaring, een reserve- of onderhoudsfonds aanhoudt; 

  iv. de vereniging geen besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van de bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van aanmerkelijke 

omvang voortvloeit. 

 b. aan het Verkochte niet mede verbonden is het lidmaatschap van een andere 

vereniging op de wijze als bedoeld in artikel 5:112 lid 3 Burgerlijk Wetboek; 

 c. hij koper vrijwaart voor de op grond van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid te verhalen 

bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande boekjaar 

van de vereniging van eigenaars opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, 

ingevolge artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Terzake van deze vrijwaring verplicht 

verkoper zich eventuele schade aan de koper te voldoen; 

 d. hij op heden geen achterstallige bijdragen aan de Vereniging van Eigenaars 

verschuldigd is. 

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN 

EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere 

verplichtingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst (67063/158) waarin 

ondermeer woordelijk staat vermeld: 



"5. op het verenigd erfpachtsrecht zullen van toepassing zijn de "Algemeene Voorwaarden voor 

de uitgifte in erfpacht van gronden der Gemeente 's-Gravenhage" (Verzameling 

negentienhonderd drie en twintig, nummer 19); 

6. op het verenigd erfpachtsrecht zullen van toepassing zijn de navolgende bijzondere 

voorwaarden, welke dienen ter vervanging van de huidige Bijzondere voorwaarden op 

voormelde percelen grond: 

BIJZONDERE VOORWAARDEN. 

ARTIKEL 1. 

Bestemming/Opstallen. 

1. De grond mag uitsluitend worden gebruikt voor de bouw van honderd en zes 

koopappartementen met een daarbij behorend restaurant en vijf en tachtig 

parkeerplaatsen. 

2. Indien Burgemeester en Wethouders toestaan, dat wijziging wordt aangebracht in de 

bebouwing en/of het gebruik van de grond en/of de opstallen kunnen Burgemeester en 

Wethouders aan deze toestemming voorwaarden verbinden, welke onder meer van 

financiële aard kunnen zijn (wijziging canon). 

3. Binnen zes maanden na de datum waarop de gemeenteraad tot uitgifte van de grond heeft 

besloten moet met de gehele bouw een aanvang zijn gemaakt. 

4. Uiterlijk een januari negentienhonderd zes en tachtig moeten de op de grond te stichten 

opstallen voor het uiterlijk gereed zijn. 

ARTIKEL 2. 

Transformatorruimte. 

De erfpachter is verplicht om in de begane grond en direct toegankelijk vanaf de buitenzijde van 

de op de grond te stichten opstal een ruimte van maximaal veertig kubieke meter met een 

grondoppervlak van maximaal vier maal vier meter om niet aande Gemeente ter beschikking te 

stellen, voor het daarin aanbrengen en in stand houden van een transformator cum annexis 

voor algemene netdistributie van elektriciteit. 

Het hiervoor in dit artikel gestelde houdt in de bevoegdheid voor de Gemeente om in en aan de 

transformatorruimte alle werkzaamheden te verrichten (waaronder het aanbrengen van 

ventilatieroosters in de buitenmuren), welke Burgemeester en Wethouders nodig achten voor 

de instandhouding van de transformator cum annexis. 

In verband hiermede mag van de in erfpacht uitgegeven grond een strook, grenzende aan de 

buitenmuren van de transformatorruimte en ter breedte van vijftig centimeter, door de erfpachter 

niet worden bebouwd en overbouwd; evenmin mag (in verband met vorenbedoelde 

ventilatieroosters) de vrije luchtcirculatie boven genoemde strook op welke wijze dan ook (ter 

beoordeling van Burgemeester en Wethouders) worden belemmerd. 

De Gemeente behoudt zich de bevoegdheid voor, om indien ten gevolge van plantengroei de 

luchtcirculatie wordt belemmerd, de planten te doen snoeien en/of verwijderen. 

Bij de uitoefening van haar bevoegdheden zal de Gemeente, zoveel mogelijk met de belangen 

van de erfpachter rekening houden. De Gemeente zal in verband met het vorenstaande niet 

gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding uit welken hoofde ook. 

ARTIKEL 3. 

Vervreemding van het recht binnen tien jaren. 

Enzovoorts. 

De in gemelde akte van vereniging erfpachtsrechten onder Artikel 3. vermelde bepalingen 

betreffende een anti-speculatiebeding ten behoeve van de gemeente 's-Gravenhage sorteren 

thans geen effect meer daar zij zijn geëxpireerd door tijdsverloop. 

Voorts verklaart de sub II genoemde comparante in haar gemelde hoedanigheid, dat het haar 

bekend is, dat: 

a. in en op de hiervoor onder 3 bedoelde oppervlakten grond nog kabels, leidingen en 

bestrating liggen, welke in verband met de toevoeging als hiervoor onder 3 bedoeld voor 

rekening van de Linde vanwege de gemeente zullen worden verlegd en verwijderd; 

b. inzake het hiervoor onder a. gestelde de Linde zich in verbinding dient te stellen met de 

Dienst der Gemeentewerken; 

c. in de uitgifte in erfpacht niet is begrepen het zich op de grond bevindende 



transformatorstation; 

d. totdat de in de hierbij behorende “Bijzondere Voorwaarden'' onder artikel 2 bedoelde 

transformatorruimte als zodanig is ingericht, het hiervoor onder c. bedoelde 

transformatorstation tien procent (10%) van de waarde van het erfpachtsrecht, 

onverminderd het recht van de wederpartij nakoming te vorderen. Ingeval de Gemeente 

in gebreke is, is de erfpachter bovendien bevoegd het erfpachtsrecht te vervreemden aan 

de gegadigde en tegen een prijs te zijner keuze echter met inachtneming van het 

gestelde in artikel 28 lid 3 van de Algemene Bepalingen. 

9. Het college van Burgemeester en Wethouders kan al dan niet onder het stellen van 

voorwaarden vrijstelling verlenen van de verplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

Binnen zes werken na indiening van een verzoek tot vrijstelling beslist het college van 

Burgemeester en Wethouders op het verzoek. 

Indien op het verzoek binnen deze termijn niet is gereageerd, wordt de vrijstelling geacht 

te zijn verleend. 

Van de beslissing van het college van Burgemeester en Wethouders op een verzoek tot 

vrijstelling kan de erfpachter beroep instellen bij de gemeenteraad, ingeval van beroep 

op de Gemeenteraad beslist de Gemeenteraad binnen zes weken na het instellen van het 

beroep. 

Indien binnen deze termijn de Gemeenteraad op het beroep niet heeft beslist, wordt de 

vrijstelling geacht te zijn verleend. 

Burgemeester en Wethouders kunnen, indien dit in het belang van de volkshuisvesting 

wordt geacht, gehoord de Commissies voor Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing 

en voor Volkshuisvesting, de werking van de in artikelen 1 tot 8 omschreven bepalingen 

voor een bepaalde tijd opschorten. 

10. Zowel indien de erfpachter niet heeft voldaan aan het bepaalde van lid 1 van dit artikel, als 

indien hij niet heeft voldaan aan het bepaalde van artikel 28 lid 3 van de Algemene Bepalingen 

is hij in afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de Algemene Bepalingen een 

onmiddellijk opeisbare boete aan de Gemeente verschuldigd ter grootte van honderdduizend 

gulden (f. 100.000,00) per overtreding; 

bovendien is de erfpachter, indien hij niet heeft voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit 

artikel, verplicht op eerste aanzegging aan de Gemeente te voldoen het door de 

deskundige bedoeld in lid 5 van dit artikel overeenkomstig die bepaling vastgestelde 

bedrag ter grootte van het verschil tussen de waarde van het erfpachtsrecht en hetgeen 

hij bij aanbieding conform het bepaalde in lid 1 zou hebben ontvangen. ” 

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is 

aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper 

aanvaard. 

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten 

bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN UIT DE KOOPOVEREENKOMST 

Alle rechten, verplichtingen en overige bepalingen uit de Koopovereenkomst die niet zijn 

uitgewerkt blijven, tenzij in deze leveringsakte daarvan uitdrukkelijk is afgeweken, tussen 

partijen onverminderd van kracht. 

AANVAARDING AFSTAND 

Verkoper en koper aanvaarden voor zover nodig bij voorbaat de afstand van: 

a. de rechten van hypotheek die op de in onderhavige akte betrokken registergoederen ten 

laste van verkoper zijn gevestigd, en van 

b. alle pandrechten die ten laste van verkoper zijn gevestigd in verband met de 

zekerheidsverschaffing op de hier bedoelde registergoederen, en geven bij deze volmacht 

aan ieder der medewerkers van het kantoor van mij, notaris, dan wel dat van mijn opvolger 

of waarnemer, om voormelde afstand te aanvaarden, met het recht de aan hem/haar 

verleende volmacht aan een ander te verlenen. 

VERKLARING OVERDRACHTSBELASTING 

Koper verklaart dat terzake de hiervoor omschreven verkrijging aan overdrachtsbelasting dient 

te worden geheven een bedrag gelijk aan: twee procent (2%) berekend over koopsom minus 



verkopers aandeel in het reservefonds, zijnde twee procent (2%) van tweehonderdvijftigduizend 

euro (€ 250.000,00) minus achtduizend tweehonderdachtenzestig euro en twintig cent 

(€ 8.268,20) zijnde vierduizend achthonderdvierendertig euro (€ 4.834,00) (afgerond). 

UITSLUITING/AFSTAND ONTBINDING 

Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de Koopovereenkomst of in nadere 

overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch verkoper noch 

koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde 

beroepen. 

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben 

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van 

de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, 

notaris, ondertekend om twaalf uur vijftien minuten (12:15 uur). 



Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

21-05-2019 om 13:14 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 75626 nummer 159.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van KPN PKIoverheid Organisatie 

CA - G2 met nummer 4748DAA5DF211442 toebehoort aan Paul 

Martin Eversdijk.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.
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