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AKTE VAN LEVERING 
met betrekking tot de Reuvenslaan 95-C te 2273 GM Voorburg 

 
zaaknummer: 651423MB  
 
Heden, zeven juli tweeduizend acht verschenen voor mij, 
mr. Jeroen van Brummelen, notaris te Leidschendam-Voorburg: 
1. mevrouw VIONA JOANNE LODDER, zich legitimerend met een 

paspoort genummerd NK0541449, uitgegeven te Leidschendam-
Voorburg op negentien oktober tweeduizend vijf, wonende te 2273 GM 
Voorburg, Reuvenslaan 95-C, geboren te Leidschendam op twee 
februari negentienhonderd tachtig, ongehuwd en nimmer gehuwd 
geweest (toekomstig adres: 3112 ER Schiedam, Eerste Tuinsingel 22); 

 hierna te noemen: "verkoper"; 
2. a. de heer JEROEN ANIL AFZAL ISHAAK, zich legitimerend met een 

paspoort genummerd NJ6009812, uitgegeven te Leidschendam-
Voorburg op zes juli tweeduizend vijf, geboren te Paramaribo 
(Suriname) op twintig december negentienhonderd zesenzestig; 

 b. mevrouw NATASCHA SOENITA PAHLADSINGH, zich 
legitimerend met een paspoort genummerd NMDC2R3D7, 
uitgegeven te Leidschendam-Voorburg op zeven mei tweeduizend 
acht, geboren te 's-Gravenhage op eenentwintig november 
negentienhonderd drieënzeventig; 

 met elkaar gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen, tezamen 
wonende te 2272 VK Voorburg, Via Donizetti 6 en voornemens het 
hierna te vermelden registergoed te gaan bewonen; 

 hierna tezamen te noemen: "koper". 
De verschenen personen verklaarden: 
1. KOOP 
Verkoper en koper hebben op zes juni tweeduizend acht (06-06-2008) een 
koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het hierna te vermelden 
registergoed. 
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die hierna wordt 
aangeduid met "het koopcontract". 
2. LEVERING 
Ter uitvoering van het koopcontract levert verkoper bij deze aan koper, die 
bij deze aanvaardt, ieder voor de helft: 
3. OMSCHRIJVING REGISTERGOED. 
 het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met balkon op de vijfde verdieping met berging op de begane 
grond, plaatselijk bekend Reuvenslaan 95C te 2273 GM Voorburg, 
kadastraal bekend als gemeente Voorburg, sectie D nummer 6493 
A-51, uitmakende het twee/eenhonderdnegentiende (2/119de) aandeel 
in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met het daarop 
gestichte appartementencomplex aan de Reuvenslaan te Voorburg, ten 
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tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als 
gemeente Voorburg, sectie D nummers 6485 tot en met 6488, tezamen 
groot dertien are vijfenveertig centiare;  

hierna aangeduid met "het verkochte". 
4. ROERENDE ZAKEN 
Voor de in het koopcontract omschreven roerende zaken zijn verkoper en 
koper geen koopprijs overeengekomen. 
5. KOOPPRIJS 
De koopprijs van het verkochte is: 
TWEEHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 220.000,00). 
In de koopprijs is begrepen het aandeel van verkoper groot eenduizend 
achthonderdzeventien euro en zevenenzestig eurocent (€ 1.817,67) in het 
reservefonds van de vereniging van eigenaars, waarvan blijkt uit een aan 
deze akte te hechten opgave van/namens het bestuur van die vereniging. 
Uit de opgave blijkt voorts het bedrag dat verkoper op heden aan de 
vereniging van eigenaars schuldig is.  
6. OMZETBELASTING  
Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd. 
7. OVERDRACHTSBELASTING 
Wegens de levering van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd. 
De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper. 
De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waarde van het verkochte, 
die gelijk is aan de netto koopprijs. Onder netto koopprijs wordt verstaan de 
koopprijs verminderd met de waarde van het aandeel van verkoper in het 
reservefonds van de vereniging van eigenaars. 
8. KWIJTING 
Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens het koopcontract 
en deze akte verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening 
ten name van Notariskantoor Van Brummelen, ter uitbetaling op de wijze als 
is vermeld in het koopcontract. 
Verkoper kwiteert koper voor die betaling. 
9. VOORGAANDE VERKRIJGING 
Verkoper verkreeg het verkochte door de inschrijving ten kantore van de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Nederland (afdeling 
Zoetermeer) op dertien oktober tweeduizend drie (13-10-2003) in register 
Hypotheken 4, deel 40213, nummer 159 van een afschrift van een akte van 
levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopprijs, op tien 
oktober tweeduizend drie (10-10-2003) verleden voor mr. A.M. Zwart, 
notaris te Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg). 
10. BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST 
Voor zover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op de 
koop en de levering van toepassing de bepalingen vermeld in het 
koopcontract, waaronder: 
Artikel 1 
Kosten 
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De kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor 
rekening van koper. 
Artikel 2 
Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat. 
1. Verkoper levert aan koper een appartementsrecht dat: 
 a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding 

of aan welke vernietiging dan ook; 
 b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheken of 

inschrijvingen daarvan, dan wel met andere beperkte rechten, 
behoudens de in deze akte vermelde; 

 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, behoudens de in 
deze akte vermelde; 

 d. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, 
behoudens de in deze akte vermelde. 

2. De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte dient heden plaats te 
vinden, vrij van huur en elk ander gebruiksrecht, geheel ontruimd met 
uitzondering van voormelde roerende zaken, in de feitelijke staat waarin 
het verkochte zich op heden bevindt, met dien verstande dat deze staat, 
anders dan door toedoen van koper en behoudens normale slijtage, niet 
minder mag zijn dan de staat waarin het verkochte zich bevond bij het 
tot stand komen van de koop. 

 Hetzelfde geldt voor de aflevering van voormelde roerende zaken. 
Artikel 3 
Baten en lasten, risico. 
Met ingang van heden komen de baten aan koper ten goede, zijn de lasten 
voor zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte. 
Artikel 4 
Titelbewijzen en bescheiden. 
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als 
bedoeld in artikel 7:9 van het Burgerlijk Wetboek zijn, indien en voor zover 
verkoper deze in zijn bezit had, aan koper afgegeven. 
Artikel 5 
Aanspraken. 
Voor zover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad, levert 
verkoper bij deze aan koper, die aanvaardt, alle in het koopcontract 
bedoelde aanspraken die verkoper nu of te eniger tijd kan doen gelden ten 
aanzien van derden, waaronder begrepen architecten, constructeurs, 
bouwers, aannemers, onderaannemers, installateurs en/of leveranciers van 
het verkochte en de meeverkochte roerende zaken, of gedeelte(n) 
daarin/daarvan, alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen, 
garantieregelingen en garantiecertificaten, alles voor zover deze regelingen 
overdraagbaar zijn en zonder dat verkoper tot enige vrijwaring gehouden is. 
Koper is thans bevoegd om de overdracht van de betreffende rechten te 
bewerkstelligen door mededeling te doen aan de personen jegens wie die 
rechten kunnen worden uitgeoefend. 
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Artikel 6 
Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen. 
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere 
lasten en beperkingen, alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die 
voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden 
kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar 
de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. 
11. REGLEMENT VAN SPLITSING 
Te dezen wordt verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen in de 
akte van splitsing in appartementsrechten op elf september tweeduizend 
drie (11-09-2003) verleden voor genoemde notaris Zwart, van welke akte 
een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op twaalf 
september tweeduizend drie (12-09-2003) in register Hypotheken 4, deel 
40196, nummer 91, en het daarin vastgestelde modelreglement, welke 
bepalingen, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing en een 
eventueel huishoudelijk reglement, mede verbindend zijn voor koper. 
12. GARANTIES 
De bepalingen van het koopcontract en met name de in het koopcontract 
door partijen verstrekte garanties blijven onverkort van kracht, voor zover 
daarvan thans niet uitdrukkelijk is afgeweken en voor zover deze nog van 
kracht kunnen zijn. 
13. ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE 
OVEREENKOMSTEN  
Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in het 
koopcontract of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking 
hebben, zijn thans uitgewerkt. 
Noch verkoper noch koper kan zich ter zake van deze koop en levering nog 
op een ontbindende voorwaarde beroepen. 
Koper verklaart dat de bedenktijd van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek is 
verstreken, zonder dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de koop te 
ontbinden. 
14. BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN 
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere 
lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar: 
- voormelde akte van levering de dato tien oktober tweeduizend drie (10-10-
2003), waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende: 
"D. BIJZONDERE VOORWAARDEN 
De verschenen personen verklaarden voorts dat op de overeenkomst van 
toepasisng worden verklaard de bepalingen, zoals deze zijn opgenomen 
onder "A. Algemene Bepalingen" in de Algemene Akte 't Loo, voor zover 
daarvan bij deze akte niet is afgeweken, welke Algemene Akte 't Loo is 
verleden voor genoemde notars Zwart op zestien september tweeduizend 
drie, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de 
Openbare Registers te Zoetermeer, op zeventien september tweeduizend 
drie, in Register Hypotheken 4, deel 40199, nummer 44. 
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De inhoud van deze Algemene Akte wordt geacht woordelijk in deze akte te 
zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken." en 
- naar voormelde Algemene Akte de dato zestien september tweeduizend 
drie (16-09-2003), waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk 
luidende: 
"B. ERFDIENSTBAARHEDEN/KWALITATIEVE 
VERPLICHTINGEN/KETTINGBEDINGEN 
Bij de levering van elke kavel grond aan de kopers zullen worden gevestigd 
en aangenomen: 
1. al zodanige erfdienstbaarheden over en weer ten behoeve van en ten 
laste van de verkochte kavel en de overige tot dit bouwplan behorende 
kavels als waardoor de toestand waarin die percelen met de daarop te 
stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden of zullen bevinden, 
blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de uitvoering van standaard 
meerwerkopties tijdens de bouw, of de uitvoering van deze standaard 
meerwerkopties aangebracht na de oplevering, de aanwezigheid van 
ondergrondse en bovengrondse leidingen, kabels ten behoeve van 
telefoonaansluiting, het centraal antennesysteem en elektriciteit, de afvoer 
van hemelwater, gootwater en faecaliën (door rioleringswerken of 
anderszins), waterslagen, daktrimmen, eventuele inbalking, inankering en 
overbouw, licht en uitzicht, zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te 
bouwen of te verbouwen, terwijl deze erfdienstbaarheden niet geacht 
worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of 
verandering van aard of bestemming van de heersende erven, waarbij met 
name geldt: 
a. de erfdienstbaarheid van licht: 

inhoudende de bevoegdheid om aan en in de op het heersende erf te 
bouwen woning, ramen en lichten te hebben op een kortere afstand van 
het dienende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor een 
van de in de wet genoemde beperkingen geldt; 

b. de erfdienstbaarheid van in- en overbouw: 
inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf te 
dulden dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren van de 
akte van levering bestaande bouwplan eventueel een op het heersend 
erf te bouwen woning gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, casu 
quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingen van de funderingen 
of de bij de betreffende woning behorende leidingen gedeeltelijk in het 
dienend erf zijn aangebracht; 

c. de erfdienstbaarheid van inbalkinq en inankering: 
inhoudende de verplichting van de eigenaars van het dienend erf te 
dulden dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren van de 
akte van levering bestaande bouwplan, balken, ankers enzovoort van 
op een naastgelegen perceel staande woning in zijn perceel zijn of 
worden aangebracht; 

d. de erfdienstbaarheid van afvoer regenwater en drop: 
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overeenkomstig de krachtens het bouwplan tot stand gebrachte casu 
quo tot stand te brengen goten, leidingen en putten, tevens inhoudende 
de verplichting van het dienend erf het overlopende water van de daken 
van de op de heersende erven staande woningen te ontvangen, 

één en ander onder de verplichting voor de eigenaren die van gemeen 
schappelijke werken gebruik maken, deze werken te onderhouden en 
zonodig te vernieuwen. 
Voormelde rechten van erfdienstbaarheid geven aan de eigenaar van het 
heersende erf te allen tijde het recht het dienend erf te betreden, indien dit 
voor het genot van die erfdienstbaarheden en het onderhoud of de 
vernieuwing van de daarmede in verband staande werken nodig is. 
2. De kwalitatieve verplichting om de door Stichting Wooninvest te plaatsen 
erfafscheiding (muurtjes) niet te wijzigen. 
De hiervoor sub 2 gemelde verplichting is een kwalitatieve verplichting als 
bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en worden 
voorzover nodig als kettingbeding opgelegd aan koper.  
Bij niet nakoming van de verplichting is een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd aan Stichting Wooninvest groot vijftigduizend euro (€ 
50.000,00). In iedere akte waarbij het verkochte aan een derde wordt 
overgedragen, dienen de hiervoor vermelde verplichtingen, voorzover zij 
een verplichting om te doen betreffen, aan de opvolgende eigenaar worden 
opgelegd, op straffe van verbeurte van een boete van vijftigduizend euro (€ 
50.000,00), verschuldigd aan Stichting Wooninvest. 
C. Erfdienstbaarheid van voetpad 
Ten laste en ten behoeve van de kavels met de bouwnummers 5 tot en met 
13 en de drie kavels gelegen tussen de kavels 12 en 13, zoals aangegeven 
op gemelde tekening, wordt bij deze onder de opschortende voorwaarde 
van levering aan derde(n) gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad. 
Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid warden bij deze de volgende 
bepalingen vastgesteld: 
1. van het voetpad mag uitsluitend te voet en met aan de hand 

meegevoerde rijwielen of kleine voertuigen met uitgeschakelde motor 
worden gebruik gemaakt; 

2. de erfdienstbaarheid moet op de minst bezwarende wijze worden 
uitgeoefend; 

3. het onderhoud van het pad komt voor gezamenlijke rekening van de 
  eigenaren van de heersende en dienende erven tezamen en wel 

voor gelijke delen naar rato van het aantal woningen. 
D. Algemene Verkoopvoorwaarden 
Op de leveringen zijn voorzover mogelijk, van toepassing de "Algemene 
Verkoopvoorwaarden grond Leidschendam 1995".  
Bij iedere vervreemding van het door de Gemeente geleverde, geheel of 
gedeeltelijk,of bij vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het 
gebruik door een derde wordt verkregen, moeten bedoelde Algemene 
Verkoopvoorwaarden aan de opvolgende verkrijger worden opgelegd en 
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voor hem verbindend worden verklaard. 
Bij niet-nakoming van de in de vorige zin bedoelde verplichting, verbeurt de 
overtreder een direct opeisbare boete aan de Gemeente, gelijk aan de door 
de overtreder bedongen koopprijs." 
15. AANVAARDING DOOR KOPER 
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke 
verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en worden 
die bepalingen 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. 
16. DOORHALING HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN 
Partijen geven volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het 
kantoor van mij, notaris, om zonodig namens hen de afstand van 
hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze thans nog ten laste van 
anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte en voorts 
ter zake alles meer te doen wat te dezen nodig mocht zijn. 
17. GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
Waar in deze akte is vermeld (thans) ongehuwd of nimmer gehuwd geweest 
is daaronder tevens begrepen (thans) niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. 
18. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een 
gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie 
gebouwen. Koper is hiermee akkoord gegaan. 
19. WOONPLAATS 
Verkoper en koper kiezen voor de uitvoering van deze akte, waaronder 
begrepen de inschrijving daarvan in de openbare registers, alsmede voor 
aangelegenheden betreffende de overdrachtsbelasting, woonplaats ten 
kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT AKTE 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Leidschendam-Voorburg op de datum in 
het hoofd van de akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen 
meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven. 
De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te 
hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris om 
negen uur en éénenvijftig minuten. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 
Getekend: mr. J. van Brummelen 
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Ondergetekende, mr. Jeroen van Brummelen, notaris te Leidschendam-
Voorburg, verklaart dat de onroerende zaak, bij deze akte vervreemd in de 
zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een 
aanwijzing ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, 
eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch in een 
voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of 
tweede lid, in samenhang met artikel 6 van die wet. 
 
Getekend: mr. J. van Brummelen 
 
Ondergetekende, mr. Jeroen van Brummelen, notaris te Leidschendam-
Voorburg, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste 
weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. 



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers op 07-07-2008 om 
12:36 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 55022 nummer 65.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
A3426DD080CAAA26915F249BC80A2A0F toebehoort aan Brummelen van 
Jeroen.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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