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AKTE VAN VERDELING EN LEVERING 

Heden, negen december twee duizend negen, verschenen voor mij, mr. Richard_____  
Maurits Dom, notaris te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg:__________  
1. de heer Sander Henrik Joost Peters , werkzaam ten kantore van mij notaris aan de  

Zwartelaan 28, 2271 BR Voorburg, geboren te Hilversum op dertig oktober_____  
negentienhonderd drieënzeventig,___________________________________  

 ten deze handelende als gevolmachtigde van:__________________________  
 de heer Jeroen Anil Afzal Ishaak, houder van rijbewijs met nummer 3187633904,  

wonende te 2273 GM Voorburg, Reuvenslaan 95C, geboren te Paramaribo_____  
(Suriname) op twintig december negentienhonderd zesenzestig, thans ongehuwd_  
en niet geregistreerd partner.______________________________________  

2.  de heer Erasmo Signore, werkzaam ten kantore van mij notaris aan de Zwartelaan  
28, 2271 BR Voorburg, geboren te 's-Gravenhage op zeventien maart_________  
negentienhonderd tweeënzeventig,__________________________________  

 ten deze handelende als gevolmachtigde van:__________________________  
 mevrouw Natascha Soenita Pahladsingh, houdster van paspoort met nummer____  

NMDC2R3D7, wonende te 2272 VK Voorburg, Via Donizetti 6, geboren te 's-__  
Gravenhage op eenentwintig november negentienhonderd drieënzeventig, thans__  
ongehuwd en niet geregistreerd partner;______________________________  

de heer J. A. Ishaak en mevrouw N.S. Pahladsing hierna tezamen te noemen_______  
"deelgenoten";___________________________________________________  
van de volmachten blijkt uit twee onderhandse akte van volmacht, welke aan deze___  
akte is gehecht.__________________________________________________  
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:_______________________  
dat de deelgenoten op twintig juli negentien honderd zevenennegentig te 's-________  
Gravenhage met elkander zijn gehuwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden;  
dat gemeld huwelijk door inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand te____  
Leidschendam-Voorburg op zestien juli twee duizend negen van de beschikking van_  
de Rechtbank te 's-Gravenhage de dato vierentwintig juni twee duizend negen door__  
echtscheiding werd ontbonden;_______________________________________  
dat met uitzondering van het hierna te melden registergoederen de goederen behorend  
tot gemelde gemeenschap in onderling overleg zijn verdeeld respectievelijk nog zullen  
worden verdeeld en dat partijen daarvan in deze akte geen nadere omschrijving_____  
wensen;________________________________________________________  
dat de deelgenoten ieder voor de onverdeelde helft gerechtigd zijn in:____________  
I. a. het woonhuis met tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2272 VK____  

Voorburg,Via Donizetti 6, kadastraal bekend gemeente Voorburg sectie D___  
nummer 6371, groot een aren en zevenendertig centiaren;_______________  

b. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats oorspronkelijk met_  
bouwnummer 13, in de uit één laag bestaande bovengrondse parkeergarage,__  
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plaatselijk bekend Bellinistraatje te Voorburg, kadastraal bekend gemeente__  
Voorburg, sectie D, complexaanduiding 5426-A-13,___________________  

 uitmakende het één/tweeënvijftigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap__  
van het recht van opstal tot het (in eigendom) hebben en houden (vernieuwen_  
daaronder begrepen) van een bovengrondse parkeergarage, bestemd voor____  
tweeënvijftig parkeerplaatsen, met nutsvoorzieningen, vanaf ongeveer______  
zeventig centimeter (0,70 meter) beneden Nieuw Amsterdams Peil tot en met_  
de waterdichte laag op het betondak van de parkeergarage, zijnde ongeveer__  
drie meter en twintig centimeter (3,20 meter) boven Nieuw Amsterdams Peil,_  
zijnde de parkeergarage gelegen onder openbaar gebied en acht (eengezins-)_  
woningen op het perceel grond, plaatselijk bekend Bellinistraatje te Voorburg,  
kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D, nummer 5423, groot veertien  
aren en zesentachtig centiaren;__________________________________  

II. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op_  
de vijfde verdieping met berging op de begane grond, plaatselijk bekend 2273 GM  
Voorburg, Reuvenslaan 95C, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D___  
nummer 6493 A-51, uitmakende het twee/honderd en negentiende aandeel in de__  
gemeenschap, bestaande uiteen perceel grond met het daarop gestichte________  
appartementencomplex aan de Reuvenslaan te Voorburg, ten tijde van de splitsing  
in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Voorburg, sectie D_____  
nummers 6485 tot en met 6488, tezamen groot ongeveer dertien are vijfenveertig_  
centiare;_____________________________________________________  

welk registergoed sub I genoemd de deelgenoten in eigendom hebben verkregen, ieder  
voor de onverdeelde helft, voor wat betreft de grond, door inschrijving ten kantore van  
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer op acht december_  
twee duizend in deel 16989 nummer 16 van het afschrift ener akte van levering,____  
houdende kwijting voor de koopsom, op elf december twee duizend voor mij, notaris,  
verleden en voor wat betreft de opstallen door stichting voor eigen rekening;_______  
dat gemelde registergoed sub I niet anders is belast dan met een hypothecaire______  
inschrijving ten behoeve van Rabohypotheekbank N.V., gevestigd te Amsterdam,___  
respectievelijk Coöperatieve Rabobank Leidschendam-Voorburg, gevestigd te_____  
Leidschendam, in hoofdsom oorspronkelijk groot TWEE HONDERD VIER_______  
DUIZEND TWEE HONDERD EEN EURO (€ 204.201,00), geconstateerd bij akte__  
van geldlening met hypotheekstelling op acht december twee duizend voor mij,_____  
notaris, verleden, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zoetermeer op elf december_  
twee duizend in deel 16058 nummer 48;_________________________________  
welk registergoed sub II genoemd de deelgenoten in eigendom hebben verkregen,___  
ieder voor de onverdeelde helft, door inschrijving ten kantore van de Dienst voor het_  
kadaster en de openbare registers op zeven juli twee duizend acht in deel 55022_____  
nummer 65 van het afschrift ener akte van levering, houdende kwijting voor de_____  
koopsom, op zeven juli twee duizend acht voor mr J. van Brummelen, notaris te____  
Leidschendam-Voorburg, verleden;____________________________________  
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dat gemeld registergoed sub II niet anders is belast dan met een hypothecaire______  
inschrijving ten behoeve van Amstelhuys N.V., gevestigd te Amsterdam, in hoofdsom  
oorspronkelijk groot TWEE HONDERD TWEEËNNEGENTIG DUIZEND ZES ___  
HONDERD EURO (€ 292.600,00), geconstateerd bij akte van geldlening met______  
hypotheekstelling op zeven juli twee duizend acht voor genoemde notaris J. van____  
Brummelen verleden, ingeschreven ten hypotheekkantore op diezelfde dag in deel___  
56603 nummer 121;_______________________________________________  
dat de deelgenoten bij deze akte uitsluitend wensen over te gaan tot de verdeling van_  
de hiervoor gemelde registergoederen, met de daarop rustende hypothecaire schuld,__  
blijkende uit een kopie convenant de dato negentien mei twee duizend negen, welke_  
aan deze akte is gehecht, waarbij als dag van verdeling wordt aangenomen de dag,___  
waarop de echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven in de registers van de_____  
Burgerlijke Stand te Leidschendam-Voorburg.____________________________  
Alsnu overgaande tot verdeling verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:_  
de vooromschreven onroerende zaak sub I genoemd, toe te delen aan de comparante_  
sub 2, zulks onder de verplichting voor haar rekening te nemen en geheel als eigen__  
schuld te voldoen, de hiervoor gemelde op de onroerende zaak sub I rustende______  
hypothecaire schuld en de comparant sub 1, genoemd, te vrijwaren voor elke_______  
namaning te dezer zake.____________________________________________  
de vooromschreven onroerende zaak sub II genoemd, toe te delen aan de comparant_  
sub 1, alsmede de rechten en plichten uit een levensverzekering afgesloten bij Delta__  
Lloyd levensverzekering N.V. onder polisnummer 86160720, zulks onder de_______  
verplichting voor zijn rekening te nemen en geheel als eigen schuld te voldoen, de___  
hiervoor gemelde op de onroerende zaak sub I rustende hypothecaire schuld en de___  
comparante sub 2, genoemd, te vrijwaren voor elke namaning te dezer zake._______  
en____________________________________________________________  
Ter uitvoering van de verdeling verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:_  
de onroerende zaak sub I in eigendom te leveren aan de comparante sub 2, die______  
verklaarde gemelde onroerende zaak in eigendom aan te nemen en de hiervoor_____  
vermelde hypothecaire schuld volledig voor haar rekening te nemen en de comparant_  
sub 2 te vrijwaren voor elke namaning terzake van vermelde hypothecaire schuld.___  
de onroerende zaak sub II, alsmede de rechten en plichten uit een levensverzekering_  
afgesloten bij Delta Lloyd levensverzekering N.V. onder polisnummer 86160720, in_  
eigendom te leveren aan de comparant sub 1, die verklaarde gemelde onroerende zaak  
en polis in eigendom aan te nemen en de hiervoor vermelde hypothecaire schuld____  
volledig voor zijn rekening te nemen en de comparante sub 2 te vrijwaren voor elke__  
namaning terzake van vermelde hypothecaire schuld._______________________  
Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:_________________  
dat hiermede de voormelde onroerende zaak en de daarop rustende hypothecaire____  
schuld naar volkomen genoegen der deelgenoten is verdeeld;__________________  
dat de deelgenoten te dezer zake niets meer van elkander te vorderen hebben,______  
weshalve over en weer kwijting en décharge wordt verleend;__________________  
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dat de onroerende zaak op de nieuwe verkrijger is overgegaan in de staat, waarin deze  
zich op de scheidingsdag bevond, met alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden,_  
rechten en verplichtingen, zoals hierna vermeld en zoals verder uit de kadastrale____  
registers mocht blijken;_____________________________________________  
dat voormeld perceel met toebehoren waarvan het registergoed sub II deel uitmaakt, is  
gesplitst in appartementsrechten, op vijfentwintig juli twee duizend voor een_______  
plaatsvervanger van Mr H.M.I.Th Breedveld, notaris te Rotterdam, verleden, bij____  
afschrift ingeschreven in de openbare registers te Zoetermeer op zesentwintig juli___  
twee duizend in deel 16693 nummer 40;_________________________________  
dat met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of_____  
bijzondere verplichtingen, voor wat registergoed sub I betreft, wordt verwezen naar__  
voormelde titel van aankomst, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:________  
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 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 toepassing 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 notaris 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.______________________________________________________  

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, waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk__  
luidende:_______________________________________________________  
“8. ERFDIENSTBAARHEDEN/KWALITA TIEVE __________________________  

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 faecallën (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___  
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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 inbalking 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: _________________________  

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 gemeenschappelijke  

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  
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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 levering zijn voorzover mogelijk, van toepassing de "Algemene Verkoopvoorwaarden_  

grond Leidschendam 1995" Bij iedere vervreemding van het door de Gemeentegeleverde,___  

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 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." ______________________________________________________  

voor wat registergoed sub II betreft, wordt verwezen naar voormelde titel van______  
aankomst, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: ______________________  
4. Bijzondere lasten en beperkingen.___________________________________  
4.1. Bouwexploitatie Sijtwende levert het Verkochte: ________________________  
(i) vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan; en________  
(ii) vrij van kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten - met uitzondering van_  

erfdienstbaarheden - bijzondere lasten en/of kettingbedingen, een en ander__  
voor zover daarvan niet blijkt uit deze akte._________________________  

4.2. Koper is bekend met het bepaalde voorkomende in:______________________  
 (i) de op vijfentwintig juli tweeduizend voor de waarnemer van mr H.M.I.Th._  

Breedveld, notaris te Rotterdam, verleden akte van vestiging rechten van____  
opstal, waarvan een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare  
registers voor registergoederen te Zoetermeer op zesentwintig juli tweeduizend  
in Register Hypotheken 4, deel 16693, nummer 38, luidende:_____________  

  "D. Voorwaarden en bepalingen Opstalrechten.________________  
  De vestiging van de Opstalrechten geschiedt conform en onder de____  

(terzake relevante) voorwaarden opgenomen in de Gronduitgifte-____  
overeenkomst en geschiedt:_______________________________  

  (i) eeuwigdurend en is ingegaan op heden;____________________  
  (ii) zonder betaling van een retributie; enzovoorts; ______________  
  (iii) onder de verplichting voor de (gezamenlijke) gerechtigde(n) tot de  

Opstalrechten om de Parkeergarages in goede staat (ten behoeve van_  
de sub E omschreven parkeerfunctie voor de Woningen en ten behoeve  
van de op de Parkeergarage te realiseren (eengezins-)woningen) te___  
houden en onderhouden, en zich te onthouden van uitbreiding,______  
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wijziging en/of het maken van een toegang en/of verbinding naar de__  
naastgelegen tunnel, een en ander overeenkomstig de hierna sub E en_  
G omschreven bepalingen.________________________________  

  E. Bestemming en gebruik._______________________________  
  De Parkeergarages kunnen uitsluitend bestemd worden voor de bouw_  

en instandhouding van twee parkeergarages met bijbehorende______  
voorzieningen voor respectievelijk achtenveertig en tweeënvijftig____  
parkeerplaatsen, welke parkeerplaatsen een parkeerfunctie hebben___  
voor de Woningen._____________________________________  

  De Parkeergarages dienen tevens als fundering (onderbouw) voor een  
gedeelte openbaar gebied (voetgangersgebied) en elk als fundering___  
voor acht (eengezins-)woningen.___________________________  

  enzovoorts.___________________________________________  
  G. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Parkeergarages.____  
  G.1. Onderhoud en behoud Parkeergarages/kettingbeding.________  
  De gerechtigde(n) tot/gebruiker(s) van de Parkeergarages is/zijn____  

verplicht de Parkeergarages in goede staat, zoals deze na oplevering_  
door Sijtwende zijn gerealiseerd, te houden, onderhoud en vernieuwing  
daaronder begrepen, zich te onthouden van uitbreiding, wijziging en/of  
het maken van een toegang en/of verbinding naar de naastgelegen___  
tunnel.______________________________________________  

  Sijtwende en haar rechtsopvolger(s) met betrekking tot de_________  
opstalrechten zijn verplicht het in dit sub G.1 bepaalde aan iedere___  
verkrijger, danwel zakelijk gerechtigde, van de Opstalrechten als____  
kettingbeding op te leggen, te bedingen en ten behoeve van de______  
Gemeente en de overige eigenaar(s) Grond Opstalrechten aan te____  
nemen en in elke akte van vervreemding van - danwel vestiging van een  
zakelijk recht op - de Opstalrechten woordelijk over te nemen onder de  
verplichting dat die rechtsopvolger(s) op zijn/hun beurt verplicht zijn_  
het in dit artikel bepaalde als kettingbeding aan de verkrijger(s)_____  
danwel zakelijk gerechtigde(n) van de Opstalrechten op te leggen, te__  
bedingen ten behoeve van de Gemeente en de overige eigenaar(s)____  
Grond Opstalrechten, en in elke akte van vervreemding - danwel____  
vestiging van een zakelijk recht op - de Opstalrechten woordelijk over_  
te nemen, op verbeurte van een onmiddellijk ingaande en opeisbare__  
boete van vijfduizend gulden (NLG 5.000,--) per dag._____________  

  G.2. Dak Parkeergarage.________________________________  
  Het is de Gemeente, als eigenaresse van het op de daken van de_____  

Parkeergarages te realiseren openbaar gebied en Sijtwende als_____  
ontwikkelaar en toekomstig eigenaresse van de op de Parkeergarages_  
te realiseren (eengezins-)woningen, bekend dat de daken van de_____  
Parkeergarages mede dienen als "ondergrond" van:_____________  
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  (i) de zich boven de Parkeergarages te realiseren openbare________  
voetgangersgebieden; en_________________________________  

  (ii) de zich boven de Parkeergarages te realiseren (eengezins-______  
)woningen.___________________________________________  

  Sijtwende is verplicht bij de realisatie van de Parkeergarage de_____  
daarvoor vereiste voorzieningen te treffen en het betondak te voorzien_  
van een waterdichte laag.________________________________  

  Ter uitvoering van het in de Gronduitgifte-overeenkomst bepaalde___  
wordt bij deze gevestigd ten laste van de Opstalrechten - elk als_____  
dienend erf - en ten behoeve van de Grond Opstalrechten - elk als____  
heersend erf - de erfdienstbaarheid erin bestaande dat de__________  
gerechtigde(n) tot/gebruiker(s) van het dienend erf niet bevoegd zijn de  
in de vorige zin bedoelde voorzieningen, de betondaken op de_______  
Parkeergarages en/of de waterdichte laag op die betondaken te_____  
beschadigen danwel wijzigingen aan te brengen.________________  

  Tevens wordt bij deze gevestigd ten laste van de Grond Opstalrechten -  
elk als dienend erf - en ten behoeve van de Opstalrechten - elk als____  
heersend erf - de erfdienstbaarheid erin bestaande dat de__________  
eigenaar(s)/gebruiker(s) van de dienende erven moet(en) dulden dat__  
gebruik wordt gemaakt van de dienende erven en dat zij toegang____  
verlenen tot de dienende erven in verband met het onderhoud en de___  
instandhouding van elk van de Parkeergarages (Opstalrechten) indien  
zulks voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk blijkt te zijn. _  
De uitoefening van de werkzaamheden zal op een zodanige wijze____  
geschieden dat in het algemeen zo weinig mogelijk belemmering,____  
hinder en schade zal worden veroorzaakt, een en ander onverminderd_  
het recht op vergoeding van schade of kosten krachtens wet- en_____  
regelgeving ten behoeve van de eigenaar(s) van de dienende erven.___  

  G.3. Erfdienstbaarheid  bestemming Parkeergarages.____________  
  Ter uitvoering van het in de Overeenkomst bepaalde wordt bij deze___  

gevestigd ten laste van de Opstalrechten - elk als dienend erf - en ten_  
behoeve van de percelen grond behorende tot de Woningen, al dan niet  
belast met (een) opstalrecht(en) en ten behoeve van de eigenaar(s) van  
het tussenliggende openbaar gebied, alle deel uitmakende van het____  
perceel, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D, nummer___  
5425, als heersende erven - de erfdienstbaarheid erin bestaande dat de  
tot de Parkeergarage behorende parkeerplaatsen niet anders bestemd_  
mogen worden dan als parkeervoorziening ten behoeve van de______  
Woningen.___________________________________________  

  De gerechtigde(n) tot/ gebruiker(s) van het dienend erf is/zijn niet____  
bevoegd een parkeerplaats los van één van de Woningen aan (een)___  
andere eigenaar(s) van de heersende erven danwel aan derden te____  
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vervreemden. Een onderlinge ruiling van parkeerplaatsen is niet____  
toegestaan.___________________________________________  

  Iedere individuele gerechtigde tot een heersend erf kan naleving van de  
verplichtingen voortvloeiend uit de hiervoor bedoelde ____________  
erfdienstbaarheid vorderen._______________________________  

  De Opstalrechten zullen worden gesplitst in appartementsrechten. In_  
de akte van splitsing in appartementsrechten zal worden bepaald welke  
parkeerplaatsen bij welke woning horen._____________________  

  G.4. Kwalitatieve verplichtingen Parkeergarages._______________  
  De Gemeente en Sijtwende zijn overeengekomen dat Sijtwende en haar  

rechtsopvolger(s) met betrekking tot de Opstalrechten,____________  
beperktgerechtigde(n) alsmede degene(n) die een recht van gebruik__  
van een Parkeergarage zal/zullen verkrijgen:__________________  

  (i) dient/dienen te dulden dat gebruik wordt gemaakt van de________  
Parkeergarages in verband met het onderhoud, de instandhouding,___  
verbetering en eventuele calamiteiten aan of in de naastgelegen weg__  
met overkluizing/tunnel, indien zulks voor de uit te voeren_________  
werkzaamheden noodzakelijk blijkt te zijn.____________________  

  De uitoefening van de werkzaamheden zal op een zodanige wijze____  
geschieden dat in het algemeen zo weinig mogelijk belemmering,____  
hinder en schade zal worden veroorzaakt, worden uitgevoerd, een en_  
ander met het recht op vergoeding van schade of kosten krachtens wet-  
en regelgeving ten behoeve van de gerechtigde(n) tot de___________  
Parkeergarages;_______________________________________  

  (ii) niet bevoegd is/zijn de Parkeergarage uit te breiden danwel te____  
wijzigen. De Parkeergarage dient in stand gehouden te worden zoals_  
deze wordt gerealiseerd; en_______________________________  

  (iii) niet bevoegd is/zijn een verbinding danwel een toegang te maken_  
naar de naastgelegen weg/tunnel.___________________________  

  Bij niet-nakoming van deze verplichtingen verbeurt/verbeuren de____  
tekortkomende partij(en) een onmiddellijk ingaande en opeisbare boete  
ten behoeve van de Gemeente van vijfhonderd gulden (NLG 500,--) per  
dag, onverminderd het recht van de Gemeente tot het vorderen van___  
schadevergoeding._____________________________________  

  Het in dit artikel bepaalde gaat als kwalitatieve verplichting over op__  
rechtverkrijgende(n) onder bijzondere titel alsmede degene(n) die een_  
recht van gebruik van de Opstalrechten zullen verkrijgen__________  
overeenkomstig het in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek bepaalde.____  

  G.5. Erfdienstbaarheid watermeters.________________________  
  Ter uitvoering van het in de Gronduitgifte-overeenkomst bepaalde___  

wordt bij deze gevestigd ten laste van de Opstalrechten - elk als_____  
dienend erf - en ten behoeve van de Grond Opstalrechten - elk als____  
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heersend erf - de erfdienstbaarheid erin bestaande dat gerechtigde(n)_  
tot/gebruiker(s) van het dienend erf moet(en) dulden dat zich in de___  
technische ruimten van de Parkeergarages watermeters bevinden ten_  
behoeve van de op de Parkeergarages te realiseren woningen.______  

  G.6. Erfdienstbaarheden handhavingsverplichting._____________  
  Ter uitvoering van de Gronduitgifte-overeenkomst worden bij deze___  

gevestigd ten behoeve en ten laste van de Opstalrechten en ten behoeve  
en ten laste van de op de aan deze akte als BIJLAGE I te hechten____  
tekening aangegeven percelen grond met bouwnummers 137 tot en met  
199 alsmede het tussen die percelen gelegen openbaar gebied, al dan_  
niet belast met (een) opstalrecht(en), welke percelen deel uitmaken van  
het perceel, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D, nummer_  
5425 - over en weer als heersende en dienende erven - al zodanige___  
erfdienstbaarheden als noodzakelijk zijn om de feitelijke situatie,____  
voortvloeiende uit de toestand waarin die onroerende zaken met de___  
daarop te realiseren opstallen zich overeenkomstig de geprojecteerde_  
toestand ten opzichte van elkaar zullen bevinden, te handhaven,_____  
respectievelijk eventuele strijdigheden met het burenrecht te________  
legaliseren, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van_________  
ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor______  
rioleringen, kolken, alsmede kabels ten behoeve van_____________  
telefoonaansluitingen en centraal radio- en televisie-antennesysteem,_  
de toevoer van licht en lucht, uitzicht, de afvoer van hemel-, gootwater  
en faecaliën door riolering als anderszins, in- en uitritten en overige__  
voorzieningen ten behoeve van het functioneren van de Parkeergarages  
als parkeergarages, grondwater (drainage), het recht van inbalking,__  
inankering, over- en onderbouw."__________________________  

(ii) de op vijfentwintig juli tweeduizend voor de waarnemer van genoemde notaris___  
Breedveld, verleden akte van splitsing in appartementsrechten, van de sub (i)______  
omschreven opstalrechten, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe_  
bestemde openbare registers voor registergoederen te Zoetermeer op zesentwintig juli  
daarna in register Hypotheken 4, deel 16693, nummer 40, wordende ten deze nog___  
verwezen naar het bepaalde in artikel 28, luidende:_________________________  
 "Artikel 28.________________________________________________  
 1. Ieder appartementsrecht vormt een onverbrekelijk geheel met een bepaalde  

in het Project Sijtwende gebouwde woning (onderdeel uitmakende van de____  
woningen, type eengezins-/waterrandwoningen met de bouwnummers 137 tot_  
en met 231). Ter uitvoering van het hierna in artikel 46 aangehaalde sub G.3.,  
laatste volzin, bepaalde worden de volgende appartementsrechten met de____  
daarachter vermelde indices gekoppeld aan de daarachter genoemde woning:  

 1. appartementsrecht met index 1: woning met bouwnummer 172;_________  
 2. appartementsrecht met index 2: woning met bouwnummer 173;_________  
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 3. appartementsrecht met index 3: woning met bouwnummer 174;_________  
 4. appartementsrecht met index 4: woning met bouwnummer 175;_________  
 5. appartementsrecht met index 5: woning met bouwnummer 144;_________  
 6. appartementsrecht met index 6: woning met bouwnummer 143;_________  
 7. appartementsrecht met index 7: woning met bouwnummer 142;_________  
 8. appartementsrecht met index 8: woning met bouwnummer 141;_________  
 9. appartementsrecht met index 9: woning met bouwnummer 137;_________  
 10. appartementsrecht met index 10: woning met bouwnummer 138;_______  
 11. appartementsrecht met index 11: woning met bouwnummer 205;_______  
 12. appartementsrecht met index 12: woning met bouwnummer 204;_______  
 13. appartementsrecht met index 13: woning met bouwnummer 139;_______  
 14. appartementsrecht met index 14: woning met bouwnummer 140;_______  
 15. appartementsrecht met index 15: woning met bouwnummer 171;_______  
 16. appartementsrecht met index 16: woning met bouwnummer 170;_______  
 17. appartementsrecht met index 17: woning met bouwnummer 169;_______  
 18. appartementsrecht met index 18: woning met bouwnummer 168;_______  
 19. appartementsrecht met index 19: woning met bouwnummer 153;_______  
 20. appartementsrecht met index 20: woning met bouwnummer 137;_______  
 21. appartementsrecht met index 21: woning met bouwnummer 198;_______  
 22. appartementsrecht met index 22: woning met bouwnummer 203;_______  
 23. appartementsrecht met index 23: woning met bouwnummer 202;_______  
 24. appartementsrecht met index 24: woning met bouwnummer 201;_______  
 25. appartementsrecht met index 25: woning met bouwnummer 200;_______  
 26. appartementsrecht met index 26: woning met bouwnummer 214;_______  
 27. appartementsrecht met index 27: woning met bouwnummer 213;_______  
 28. appartementsrecht met index 28: woning met bouwnummer 210;_______  
 29. appartementsrecht met index 29: woning met bouwnummer 209;_______  
 30. appartementsrecht met index 30: woning met bouwnummer 208;_______  
 31. appartementsrecht met index 31: woning met bouwnummer 207;_______  
 32. appartementsrecht met index 32: woning met bouwnummer 206;_______  
 33. appartementsrecht met index 33: woning met bouwnummer 155;_______  
 34. appartementsrecht met index 34: woning met bouwnummer 212;_______  
 35. appartementsrecht met index 35: woning met bouwnummer 180;_______  
 36. appartementsrecht met index 36: woning met bouwnummer 181;_______  
 37. appartementsrecht met index 37: woning met bouwnummer 182;_______  
 38. appartementsrecht met index 38: woning met bouwnummer 183;_______  
 39. appartementsrecht met index 39: woning met bouwnummer 152;_______  
 40. appartementsrecht met index 40: woning met bouwnummer 151;_______  
 41. appartementsrecht met index 41: woning met bouwnummer 211;_______  
 42. appartementsrecht met index 42: woning met bouwnummer 212;_______  
 43. appartementsrecht met index 43: woning met bouwnummer 150;_______  
 44. appartementsrecht met index 44: woning met bouwnummer 149;_______  
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 45. appartementsrecht met index 45: woning met bouwnummer 145;_______  
 46. appartementsrecht met index 46: woning met bouwnummer 146;_______  
 47. appartementsrecht met index 47: woning met bouwnummer 147;_______  
 48. appartementsrecht met index 48: woning met bouwnummer 148;_______  
 49. appartementsrecht met index 49: woning met bouwnummer 179;_______  
 50. appartementsrecht met index 50: woning met bouwnummer 178;_______  
 51. appartementsrecht met index 51: woning met bouwnummer 177;_______  
 52. appartementsrecht met index 52: woning met bouwnummer 176;_______  
 2. Een appartementsrecht kan worden vervreemd, doch niet afzonderlijk van_  

de onder 1 daarbij vermelde woning. Onder vervreemding wordt niet verstaan  
een gedwongen openbare verkoop en een openbare verkoop door een______  
hypotheekhouder ex artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek. _________________  

 Onder vervreemding valt ook toedeling, alsmede vestiging van de beperkte___  
rechten van vruchtgebruik en van gebruik en/of bewoning. ______________  

 Bij overtreding van het vervreemdingsverbod is artikel 29 van____________  
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de vervreemder en de___  
verkrijger voor de betaling van die boete hoofdelijk aansprakelijk zijn."_____  

(iii) de op acht en twintig november voor genoemde notaris mr A.A Schulting te____  
Rotterdam, verleden akte van rectificatie van de akte van splitsing in____________  
appartementsrechten van het recht van opstal met betrekking tot Parkeergarage I, van  
welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers__  
voor registergoederen te Zoetermeer op negen en twintig november daarna in register  
Hypotheken 4, deel 16957, nummer 5, luidende:___________________________  
 " Rectificatie.______________________________________________  
 (i) In verband met het sub A. (vi) bepaalde wordt de akte van splitsing in____  

appartementsrechten casu quo het reglement van splitsing gerectificeerd en__  
wel zodanig dat artikel 28 sub 1 als volgt komt te luiden: _______________  

J. Vervreemding van een appartementsrecht_____________________________  
  "Artikel 28. __________________________________________  
  1. Ieder appartementsrecht vormt een onverbrekelijk geheel met een__  

bepaalde in het Project Sijtwende gebouwde woning (onderdeel_____  
uitmakende van de woningen, type eengezins-/waterrandwoning met de  
bouwnummers 137 tot en met 231). Ter uitvoering van het hierna in__  
artikel 46 aangehaalde sub G.3, laatste volzin, bepaalde worden de__  
volgende appartementsrechten met de daarachter vermelde indices___  
gekoppeld aan de daarachter genoemde woning:________________  

  1. appartementsrecht met index 1: woning met bouwnummer 172;____  
  2. appartementsrecht met index 2: woning met bouwnummer 173;____  
  3. appartementsrecht met index 3: woning met bouwnummer 174;____  
  4. appartementsrecht met index 4: woning met bouwnummer 175;____  
  5. appartementsrecht met index 5: woning met bouwnummer 144;____  
  6. appartementsrecht met index 6: woning met bouwnummer 143;____  
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  7. appartementsrecht met index 7: woning met bouwnummer 142;____  
  8. appartementsrecht met index 8: woning met bouwnummer 141;____  
  9. appartementsrecht met index 9: woning met bouwnummer 137;____  
  10. appartementsrecht met index 10: woning met bouwnummer 138;__  
  11. appartementsrecht met index 11: woning met bouwnummer 205;__  
  12. appartementsrecht met index 12: woning met bouwnummer 204;__  
  13. appartementsrecht met index 13: woning met bouwnummer 139;__  
  14. appartementsrecht met index 14: woning met bouwnummer 140;__  
  15. appartementsrecht met index 15: woning met bouwnummer 171;__  
  16. appartementsrecht met index 16: woning met bouwnummer 170;__  
  17. appartementsrecht met index 17: woning met bouwnummer 169;__  
  18. appartementsrecht met index 18: woning met bouwnummer 168;__  
  19. appartementsrecht met index 19: woning met bouwnummer 153;__  
  20. appartementsrecht met index 20: woning met bouwnummer 223;__  
  21. appartementsrecht met index 21: woning met bouwnummer 198;__  
  22. appartementsrecht met index 22: woning met bouwnummer 203;__  
  23. appartementsrecht met index 23: woning met bouwnummer 202;__  
  24. appartementsrecht met index 24: woning met bouwnummer 201;__  
  25. appartementsrecht met index 25: woning met bouwnummer 200;__  
  26. appartementsrecht met index 26: woning met bouwnummer 214;__  
  27. appartementsrecht met index 27: woning met bouwnummer 213;__  
  28. appartementsrecht met index 28: woning met bouwnummer 210;__  
  29. appartementsrecht met index 29: woning met bouwnummer 209;__  
  30. appartementsrecht met index 30: woning met bouwnummer 208;__  
  31. appartementsrecht met index 31: woning met bouwnummer 207;__  
  32. appartementsrecht met index 32: woning met bouwnummer 206;__  
  33. appartementsrecht met index 33: woning met bouwnummer 170;__  
  34. appartementsrecht met index 34: woning met bouwnummer 212;__  
  35. appartementsrecht met index 35: woning met bouwnummer 180;__  
  36. appartementsrecht met index 36: woning met bouwnummer 181;__  
  37. appartementsrecht met index 37: woning met bouwnummer 182;__  
  38. appartementsrecht met index 38: woning met bouwnummer 183;__  
  39. appartementsrecht met index 39: woning met bouwnummer 152;__  
  40. appartementsrecht met index 40: woning met bouwnummer 151;__  
  41. appartementsrecht met index 41: woning met bouwnummer 211;__  
  42. appartementsrecht met index 42: woning met bouwnummer 212:__  
  43. appartementsrecht met index 43: woning met bouwnummer 150;__  
  44. appartementsrecht met index 44: woning met bouwnummer 149;__  
  45. appartementsrecht met index 45: woning met bouwnummer 145;__  
  46. appartementsrecht met index 46: woning met bouwnummer 146;__  
  47. appartementsrecht met index 47: woning met bouwnummer 147;__  
  48. appartementsrecht met index 48: woning met bouwnummer 148;__  
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  49. appartementsrecht met index 49: woning met bouwnummer 179;__  
  50. appartementsrecht met index 50: woning met bouwnummer 178;__  
  51. appartementsrecht met index 51; woning met bouwnummer 177;__  
  52. appartementsrecht met index 52: woning met bouwnummer 176.""_  
 " (ii) Voor het overige blijft de inhoud van de sub (i) genoemde akte van_____  

splitsing in appartementsrechten en het reglement van splitsing ongewijzigd en  
van volle kracht en waarde;"___________________________________  

(iv) de op acht en twintig november tweeduizend voor genoemde notaris mr A.A.____  
Schulting, verleden akte van rectificatie van de sub (i) omschreven akte van vestiging  
rechten van opstal, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe______  
bestemde openbare registers voor registergoederen te Zoetermeer op negen en twintig  
november in register Hypotheken 4, deel 16957, nummer 4, luidende:____________  
 "Rectificatie._______________________________________________  
 (i) In verband met het sub A. (vi) en (vii) bepaalde wordt de Akte vestiging___  

opstalrechten bij deze gerectificeerd en wel zodanig dat het Recht van Opstal I  
en het Recht van Opstal II als volgt komt te luiden:____________________  

 I. het recht van opstal tot het (in eigendom) hebben en houden (vernieuwen__  
daaronder begrepen) van een bovengrondse parkeergarage, bestemd voor___  
twee en vijftig parkeerplaatsen, met nutsvoorzieningen, vanaf ongeveer niveau  
zeventig centimeter (0,70 meter) beneden Nieuw Amsterdams Peil (hierna:___  
NAP) tot en met de waterdichte laag op het betondak van de parkeergarage,_  
zijnde ongeveer drie meter en twintig centimeter (3,20 meter) boven NAP,___  
zijnde de parkeergarage (na realisatie) gelegen onder openbaar gebied en___  
acht (eengezins-)woningen op het perceel grond, plaatselijk bekend________  
Bellinistraatje (ongenummerd) te Voorburg, kadastraal bekend gemeente____  
Voorburg, sectie D, nummer 5423, groot veertien aren en zes en tachtig_____  
centiaren;_________________________________________________  

 II. het recht van opstal tot het (in eigendom) hebben en houden (vernieuwen__  
daaronder begrepen) van een bovengrondse parkeergarage, bestemd voor___  
acht en veertig parkeerplaatsen met nutsvoorzieningen, vanaf ongeveer_____  
zeventig centimeter (0,70 meter) beneden NAP tot en met de waterdichte laag_  
op het betondak van de parkeergarage, zijnde ongeveer drie meter en twintig_  
centimeter (3,20 meter) boven NAP, zijnde de parkeergarage (na realisatie)__  
gelegen onder openbaar gebied en acht (eengezins-)woningen op het perceel_  
grond, plaatselijk bekend Leoncavallostraatje (ongenummerd) te Voorburg,__  
kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie D, nummer 5424, groot veertien  
aren en twee en twintig centiaren.________________________________  

 (ii) Voor het overige blijft de inhoud van de Akte vestiging opstalrechten____  
ongewijzigd en van volle kracht en waarde."; en_____________________  

(v) de op acht en twintig november voor genoemde notaris mr A.A. Schulting verleden  
akte van levering luidende:__________________________________________  
 " 11. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de op het Verkochte te_____  
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realiseren plein- en tuinwoningen._______________________________  
 11.1 Op Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4, Perceel 5, Perceel 6,____  

Perceel 7 en Perceel 8 worden drie en zestig woningen gerealiseerd, type___  
pleinwoningen, welke hierna worden aangeduid als: Pleinwoning of_______  
Pleinwoningen, en welke op Tekening 1 en Tekening 2 met omlijning zijn____  
aangegeven waarbinnen de bouwnummers 137 tot en met 199 zijn vermeld. Op  
Perceel 9 worden acht woningen gerealiseerd, type tuinwoningen, welke____  
hierna worden aangeduid als: Tuinwoning of Tuinwoningen, en welke op____  
Tekening 2 met omlijning zijn aangegeven waarbinnen de bouwnummers 232_  
tot en met 239 zijn vermeld.____________________________________  

 De Gemeente en Sijtwende zijn met betrekking tot de Plein- en tuinwoningen in  
de Raamovereenkomst Gronduitgifte en de Gronduitgifte-overeenkomst de___  
volgende bijzondere bepalingen overeengekomen, zoals hierna in dit sub 11__  
vermeld.__________________________________________________  

 11.2. In Deelgebied 2 worden twee parkeergarages, gerealiseerd, zijnde____  
Parkeergarage I en Parkeergarage II, bestemd voor (gezamenlijk) honderd__  
parkeerplaatsen ten behoeve van de Pleinwoningen en de waterrandwoningen,  
op Tekening 1 en Tekening 2 met omlijning aangegeven waarbinnen de_____  
bouwnummers 200 tot en met 231 zijn vermeld.______________________  

 Sijtwende en haar rechtsopvolger(s) in de eigendom, beperkt gerechtigde(n),_  
alsmede degene(n) die een recht van gebruik van (een gedeelte van) Perceel 1,  
Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4, Perceel 5, Perceel 6, Perceel 7 of Perceel 8__  
zal/zullen verkrijgen, is/zijn jegens de Gemeente verplicht bij de verkoop en__  
levering van een Pleinwoning tevens tenminste één parkeerplaats in één van__  
de twee hiervoor bedoelde parkeergarages mee te verkopen en te leveren.___  

 11.3. Sijtwende en haar rechtsopvolger(s) in de eigendom, beperkt________  
gerechtigde(n), alsmede degene(n) die een recht van gebruik van (een gedeelte  
van) Perceel 9 zal/zullen verkrijgen, zal/zullen zich ervan onthouden de bij___  
iedere Tuinwoning aangelegde parkeervoorziening(en), anders te gebruiken__  
dan als parkeerplaats(en) en/of afzonderlijk te verkopen en/of afzonderlijk te_  
laten gebruiken en/of te ruilen.__________________________________  

 11.4 Met betrekking tot het uiterlijk van de Pleinwoningen en Tuinwoningen__  
zal/zullen Sijtwende en haar rechtsopvolger(s) in de eigendom, beperkt_____  
gerechtigde(n), alsmede degene(n) die een recht van gebruik van (een gedeelte  
van) het Verkochte, zal/zullen verkrijgen zich onthouden van het aanbrengen_  
van volgens de Gemeente, ongewenste toevoegingen en soortgelijke zaken aan  
hun woning(en), zich ervan zullen onthouden de buitenzijde van een_______  
Pleinwoning en een tuinwoning te veranderen (waaronder begrepen aan- en_  
opbouw) danwel zodanig te wijzigen dat het architectonisch uiterlijk wordt__  
veranderd (daaronder begrepen gevel en kleur). Tevens zal/zullen Sijtwende_  
en haar rechtsopvolger(s)in de eigendom, beperkt gerechtigden, alsmede____  
degene(n) die een recht van gebruik van (een gedeelte van) het Verkochte___  
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verkrijgen, zich er jegens de Gemeente van onthouden (naar de mening van de  
Gemeente) ontsierende bouwsels en/of op- en aanbouwen van bergingen en/of  
erfafscheidingen aan de voor- en/of achterzijde van een Pleinwoning en/of___  
Tuinwoning op te richten en/of te plaatsen._________________________  

 11.5. Het sub 11.2 (voorzoveel mogelijk), 11.3, 11.4 en het sub 11.5 bepaalde_  
gaat als kwalitatieve verplichting over op rechtsverkrijgende(n) onder______  
bijzondere titel met betrekking tot het Verkochte (het sub 11.3 bepaalde alleen  
met betrekking tot Perceel 9), alsmede op degene(n) die een recht van gebruik  
van het Verkochte zullen verkrijgen, overeenkomstig het in artikel 6: 252____  
Burgerlijk Wetboek bepaalde.___________________________________  

 11.6. Sijtwende en haar rechtsopvolger(s) in de eigendom zijn verplicht het__  
sub 11.2, 11.3 en 11.4 bepaalde aan iedere verkrijger, danwel zakelijk______  
gerechtigde, van het Verkochte (het sub 11.2 bepaalde alleen met betrekking_  
tot Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3, Perceel 4, Perceel 5, Perceel 6, Perceel 7_  
en Perceel 8; het sub 11.3 bepaalde alleen met betrekking tot Perceel 9) als__  
kettingbeding op te leggen, te bedingen en ten behoeve van de Gemeente aan_  
te nemen en in elke akte van vervreemding van - danwel vestiging van een___  
zakelijk recht op - het Verkochte woordelijk over te nemen onder de________  
verplichting dat die rechtsopvolger(s) op zijn/hun beurt verplicht is/zijn het__  
hier sub 11 bepaalde als kettingbeding aan de verkrijger(s) danwel zakelijk__  
gerechtigde(n) van het Verkochte op te leggen, te bedingen ten behoeve van de  
Gemeente, in elke akte van vervreemding - danwel vestiging van een zakelijk_  
recht op - het Verkochte over te nemen.____________________________  

 11.7. Bij niet (onverkorte) nakoming van het in sub 11.2, 11.3 en 11.4______  
bepaalde is/zijn Sijtwende, danwel haar rechtsopvolger(s) zoals bedoeld in dit  
artikel 11, een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete aan de__  
Gemeente verschuldigd van vijfhonderd gulden (NLG 500,--) per dag per____  
woning waarvoor de verplichting niet (onverkort) is nagekomen, een en ander  
onverminderd de verdere rechten van de Gemeente waaronder eventuele____  
aanspraken van de Gemeente op schadevergoeding.___________________  

 11.8. Bij niet (onverkorte) nakoming van het in het sub 11.5 en 11.6 bepaalde_  
is/zijn Sijtwende, danwel haar rechtsopvolger(s) zoals bedoeld in dit artikel__  
11, een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete aan de Gemeente  
verschuldigd van honderdduizend gulden (NLG 100.000,--) per woning_____  
waarvoor de verplichting niet (onverkort) is nagekomen, een en ander______  
onverminderd de verdere rechten van de Gemeente waaronder eventuele____  
aanspraken van de Gemeente op schadevergoeding.___________________  

4.3. Voorzover in de bepalingen, bedoeld sub 4.2, verplichtingen, lasten en/of______  
beperkingen voorkomen, waarvan Bouwexploitatie Sijtwende verplicht is deze aan__  
Koper op te leggen, worden die verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan_  
Koper opgelegd.__________________________________________________  
Koper aanvaardt de in de sub 4.2 bedoelde bepalingen voorkomende verplichtingen,_  
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lasten en/of beperkingen uitdrukkelijk.__________________________________  
Voor zover die bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n)_____  
moeten worden bedongen, worden die rechten bij deze uitdrukkelijk door_________  
Bouwexploitatie Sijtwende bedongen en door Bouwexploitatie Sijtwende ten behoeve_  
van die derde(n) aanvaard.__________________________________________  
4.4. Bouwexploitatie Sijtwende garandeert Koper dat er met betrekking tot het_____  
Verkochte geen lasten en/of beperkingen zijn die voortvloeien uit feiten die vatbaar__  
zijn voor inschrijving in de openbare registers en die ten tijde van het sluiten van de_  
Koop-/aannemingsovereenkomsten nog niet waren ingeschreven._______________  
4.5. Koper heeft voor heden een kopie van de splitsingsakte met het van toepassing__  
zijnde reglement van splitsing ontvangen.________________________________  
Koper heeft van de inhoud daarvan kennisgenomen en houdt het ervoor dat deze____  
woordelijk in deze akte zijn opgenomen._________________________________  
11. Erfdienstbaarheden handhavingsverplichting._________________________  
Ter uitvoering van het in de Koop-/aannemingsovereenkomsten bepaalde worden bij_  
deze gevestigd ten behoeve en ten laste van het Verkochte I en ten behoeve en ten laste  
van de percelen op voormelde aan deze akte te hechten tekening aangegeven -_____  
tezamen met het Verkochte I - met de bouwnummers 137 tot en met 144, alle gelegen_  
in het project Sijtwende en alle deel uitmakende van de percelen, kadastraal bekend_  
gemeente Voorburg, sectie D, nummer 5423 en 5425 - over en weer als heersende en_  
dienende erven - al zodanige erfdienstbaarheden als noodzakelijk zijn om de feitelijke  
situatie, voortvloeiende uit de toestand waarin die percelen met de daarop te______  
realiseren opstallen zich overeenkomstig de geprojecteerde toestand ten opzichte van  
elkaar (zullen) bevinden, te handhaven, respectievelijk eventuele strijdigheden met het  
burenrecht te legaliseren, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van_________  
ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen, kolken,__  
alsmede kabels ten behoeve van telefoonaansluitingen en centraal radio- en televisie-  
antennesysteem, de toevoer van licht en lucht, de afvoer van hemel-, gootwater en___  
faecaliën door riolering als anderszins, grondwater (drainage), het recht van______  
inbalking, inankering, over- en onderbouw, wordende hieronder evenwel niet______  
begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, zullende de muren en verdere__  
afscheidingen zoals deze de heersende en dienende erven van elkander zullen______  
afscheiden, tussen de gerechtigde(n) tot de desbetreffende heersende en dienende___  
erven mandelig (gemeen) in eigendom zijn._______________________________  
12. Erfdienstbaarheid achter-/tussenpad._______________________________  
Ter uitvoering van het in de Koop-/aannemingsovereenkomst van het Verkochte I___  
bepaalde wordt bij deze gevestigd ten behoeve en ten laste van het Verkochte I en ten  
behoeve en ten laste van de percelen op voormelde aan deze akte te hechten tekening_  
aangegeven met de bouwnummers 137 en 138 en 140 tot en met 144 alle gelegen in__  
het project Sijtwende en alle deel uitmakende van het/de perceel/percelen, kadastraal  
bekend gemeente Voorburg, sectie D nummers 5423 en 5425 - over en weer als_____  
heersende en dienende erven - de erfdienstbaarheid erin bestaande dat de_________  
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eigenaar(s)/gebruiker(s) van de dienende erven moet(en) dulden dat de__________  
eigenaar(s)/gebruiker(s) van de heersende erven gebruik kunnen maken van het tussen  
de woningen gelegen pad om te komen en te gaan van en naar hun woning en te____  
komen en te gaan van en naar de openbare weg. Deze erfdienstbaarheid wordt_____  
gevestigd onder de volgende bepalingen:________________________________  
a. De erfdienstbaarheid mag slechts worden uitgeoefend te voet en met aan de__  

hand gevoerde kleine voertuigen (rijwielen of motorrijwielen met _________  
uitgeschakelde motor).________________________________________  

b. De eigenaren/gebruikers van de betreffende woningen zijn niet bevoegd_____  
voorwerpen op het achterpad te plaatsen die de uitoefening van de________  
erfdienstbaarheid belemmeren of bezwaren._________________________  

c. De kosten van onderhoud en het behoud van de achterpaden in de daarin____  
opgenomen riolering zullen worden omgeslagen over de eigenaren van de___  
woningen in het betreffende blok en wel ieder voor gelijke delen.__________  

d. Handeling tot gewoon onderhoud of tot behoud van het achterpad kunnen___  
plaatsvinden indien daartoe is besloten door een meerderheid van de_______  
eigenaren van het betreffende blok._______________________________  

13. Doorverkoop tijdens de bouw_____________________________________  
1. Het is de koper niet toegestaan vóór de oplevering van de woning in de zin van___  
artikel 14 lid 4 van de Algemene Voorwaarden de woning aan (een) derde(n) te_____  
verkopen/vervreemden, tenzij Bouwexploitatie Sijtwende schriftelijk goedkeuring____  
verleent aan de verkoop/vervreemding._________________________________  
Bouwexploitatie Sijtwende zal zijn goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren  
en zal een weigering met redenen omkleden, onverminderd het recht van de_______  
ondernemer om ter zake van de overdracht van de woning vóór de oplevering een___  
bedrag van tenminste vijfduizend gulden________________________________  
(ƒ 5.000,00) in rekening te brengen aan de koper in verband met door___________  
Bouwexploitatie Sijtwende te verrichten administratieve werkzaamheden en te maken  
kosten ter zake van de overdracht van de woning vóór de oplevering. Na goedkeuring  
van Bouwexploitatie Sijtwende, is de koper verplicht de in de koop-_____________  
/aannemingsovereenkomst en deze akte aan hem opgelegde verplichtingen aan de___  
nieuwe verkrijger(s) op te leggen en door deze te doen aannemen, danwel worden___  
deze verplichtingen door de nieuwe verkrijger overgenomen en is deze overname van  
verplichtingen in de koop en verkoop begrepen op straffe van een boete als hierna sub  
2 omschreven.___________________________________________________  
2. Ingeval de koper in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde de woning vóór_  
de oplevering verkoopt/vervreemdt aan (een) derde(n) verbeurt de koper aan______  
Bouwexploitatie Sijtwende een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging___  
vatbare boete gelijk aan tien procent (10%) van de koop-/aanneemsom als hiervoor__  
sub 2 vermeld, onverminderd het recht van Bouwexploitatie Sijtwende op vergoeding_  
van de eventuele meerdere schade.____________________________________  
Voor zover in het bovengenoemde bepalingen en verplichtingen voorkomen welke__  
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vervreemder verplicht is aan verkrijger op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een  
en ander bij deze door verkrijger aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten__  
behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door_______  
vervreemder voor die derden aangenomen._______________________________  
dat afstand wordt gedaan van alle rechten om ontbinding casu quo vernietiging van__  
deze verdeling te vorderen;__________________________________________  
dat toestemming wordt verleend tot de inschrijving in de landelijke openbare registers  
van een afschrift of een uittreksel van deze akte;___________________________  
dat de kosten van deze akte, die van de inschrijving van een afschrift of uittreksel in_  
de landelijke openbare registers daaronder begrepen, voor rekening zijn van de_____  
deelgenoten, ieder voor een gelijk deel;_________________________________  
dat partijen voor overdrachtsbelasting een beroep doen op het bepaalde in artikel 3 sub  
b van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer;_________________________  
dat voor alle gevolgen van deze verdeling domicilie wordt gekozen ten kantore van de  
notaris, bewaarder van deze akte.______________________________________  
De comparanten, handelend als gemeld, zijn mij, notaris bekend en de identiteit van_  
de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de____  
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgelegd.________________  
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.____________________  
Waarvan akte in minuut is verleden te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg,  
op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.___________________________  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben  
deze eenparig verklaard tijdig voor het verlijden 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 comparanten en mij, notaris,_  
ondertekend om veertien uur vijfentwintig minuten.________________________  
(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT 
(w.g.) R.M. Dom. 
Ondergetekende, mr. Richard Maurits Dom, notaris te Voorburg, gemeente 
Leidschendam-Voorburg, verklaart dat het registergoed, bij vorenstaande 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. 
(w.g) R.M. Dom. 
Ondergetekende, mr. Richard Maurits Dom, notaris te Voorburg, gemeente 
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 

10-12-2009 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 57578 nummer 93.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met 

nummer 76A4102E01160D30E95B6C69A45A81B3 toebehoort aan 

Dom Richard Maurits.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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