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VEILINGVOORWAARDEN
Lloydtoren te Rotterdam

Op drie november tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Meindert------
Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------
mevrouw Alexandra Josina de Jel, werkzaam te 3012 CN Rotterdam, Weena ----
690, geboren te Dordrecht op zeventien april negentienhonderd zesenzeventig, --
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van FGH Bank N.V., een ---
naamloze vennootschap, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te 3511 SB --
Utrecht op het adres Leidseveer 50 (ingeschreven in het handelsregister onder --
nummer 30049557). ----------------------------------------------------------------------
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende. ----------------
Definities. ---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. ----------------------------------------------------------------------------------
In de akte wordt verstaan onder: --------------------------------------------------------
- Algemene Veilingvoorwaarden: ---------------------------------------------------

de Algemene Veilingvoorwaarden vastgesteld bij akte op -----------
eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. -----
M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is
ingeschreven in de Openbare Registers, in register Hypotheken 4, -
deel 65530, nummer 153; ------------------------------------------------

- Eigenaar: -----------------------------------------------------------------------------
Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V., de rechthebbende tot -
het Registergoed; ----------------------------------------------------------

- Hypotheek: ---------------------------------------------------------------------------
het recht van hypotheek ten behoeve van de Verkoper tot een -------
bedrag groot veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00), alsmede tot --
een bedrag groot vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) -----
voor rente en kosten, derhalve in totaal tot een bedrag groot --------
vierenzestig miljoen euro (€ 64.000.000,00), gevestigd bij akte van
hypotheekverlening op drieëntwintig juli tweeduizend acht ---------
verleden voor mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, van welke --
akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op -----
vierentwintig juli tweeduizend acht in register Hypotheken 3, deel -
56679, nummer 118; ------------------------------------------------------

- Openbare Registers: -----------------------------------------------------------------
de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden 
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ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare ---------
registers; --------------------------------------------------------------------

- Pandrecht: ----------------------------------------------------------------------------
het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk ---------
Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde ---------
vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; -------

- Registergoed: ------------------------------------------------------------------------
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik

van de auto-parkeerplaats, gelegen op laag-2 van de ------------
parkeergarage, met toebehoren, gelegen te Rotterdam, aan de -
Kratonkade, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend ------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 54, uitmakende het driehonderd vijftig/één 
honderd achtduizend zeshonderd vijfentwintigste ---------------
(350/108.625ste) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het 
appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, --
sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 1, ----
uitmakende het negenduizend tweeënzeventig/ ------------------
tweeënzeventigduizend negenhonderd negenenzestigste --------
(9.072/72.969ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap ------
bestaande uit het perceel grond met het daarop gelegen ---------
complex gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, bestaande --
uit de percelen kadastraal bekend: ---------------------------------
- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 543, groot vijf ---

are vijftien centiare, welk perceel grond is bezwaard met -
een opstalrecht tot het in eigendom hebben en houden van 
de openbare weg die de Kratonkade verbindt met de -------
Lloydkade en het daaraan grenzende voetgangersgebied, --
omvattende alle zaken die door de gerechtigde tot het -----
opstalrecht in verband met de openbare weg en/of het -----
voetgangersgebied op en boven de ondergrondse -----------
parkeergarage worden aangebracht; --------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 544, groot --------
tweeëndertig are en zeventig centiare; ------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 545, groot vijf ---
are achtenzestig centiare, welk perceel grond is bezwaard -
met een opstalrecht tot het in eigendom hebben en houden 
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van de openbare weg die de Kratonkade verbindt met de --
Lloydkade, omvattende alle zaken die door de gerechtigde
tot het opstalrecht in verband met de openbare weg op en -
boven de ondergrondse parkeergarage worden --------------
aangebracht; -----------------------------------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 548, groot acht --
are en eenenveertig centiare; ----------------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 549, groot zes ---
are achtenveertig centiare; -------------------------------------

en de volgende opstallen: -------------------------------------------
- een parkeergarage, gelegen in de kelder (niveau -2 en -----

niveau -1) met driehonderd eenentwintig parkeerplaatsen/-
boxen respectievelijk bergingsboxen; ------------------------

- een binnenhof/tuin; ---------------------------------------------
- een gebouw (Bodega) met eenendertig woningen en -------

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw (Duavista) met achtendertig woningen en -----

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw met negenentwintig woningen en --------------

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw (Bonaventura) met vijfentwintig woningen en

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw met drieëndertig woningen en bijbehorende --

bergingen en voorts een ruimte van ongeveer ---------------
negenendertig vierkante meter (39m²) bestemd voor -------
overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de -----------
woonfuncties; ---------------------------------------------------

- een gebouw met twaalf woningen en bijbehorende ---------
bergingen en voorts een ruimte van ongeveer tweehonderd
achtenveertig vierkante meter (248m²) bestemd voor ------
overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de -----------
woonfuncties; ---------------------------------------------------

- een gebouw met achtentachtig woningen en bijbehorende -
bergingen en voorts een ruimte van ongeveer tweehonderd
tweeënzeventig vierkante meter (272m²) bestemd voor ----
overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de -----------
woonfuncties; ---------------------------------------------------
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2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de box, gelegen op laag-2 van de parkeergarage, met ------
toebehoren, gelegen te Rotterdam, aan de Kratonkade, ---------
plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend gemeente ---------
Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---------------
appartementsindex 161, uitmakende het uitmakende het --------
vierhonderd vijfentwintig/één honderd achtduizend -------------
zeshonderd vijfentwintigste (425/108.625ste) aandeel in de ----
hiervoor onder 1 omschreven gemeenschap; ---------------------

3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de auto-parkeerplaats, gelegen op laag-2 van de ------------
parkeergarage, met toebehoren, gelegen te Rotterdam, aan de -
Kratonkade, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend ------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 163, uitmakende het uitmakende het --------
driehonderd vijftig/één honderd achtduizend zeshonderd -------
vijfentwintigste (350/108.625ste) aandeel in de hiervoor onder 
1 omschreven gemeenschap; ---------------------------------------

4. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de auto-parkeerplaats, gelegen op laag-2 van de ------------
parkeergarage, met toebehoren, gelegen te Rotterdam, aan de -
Kratonkade, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend ------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 166, uitmakende het uitmakende het --------
driehonderd vijftig/één honderd achtduizend zeshonderd -------
vijfentwintigste (350/108.625ste) aandeel in de hiervoor onder 
1 omschreven gemeenschap; ---------------------------------------

5. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de auto-parkeerplaats, gelegen op laag-2 van de ------------
parkeergarage, met toebehoren, gelegen te Rotterdam, aan de -
Kratonkade, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend ------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 186, uitmakende het uitmakende het --------
driehonderd vijftig/één honderd achtduizend zeshonderd -------
vijfentwintigste (350/108.625ste) aandeel in de hiervoor onder 
1 omschreven gemeenschap; ---------------------------------------

6. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
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van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als ------
nevenfunctie van de woonfunctie, op de begane grond, gelegen
te Rotterdam aan de Lloydkade, plaatselijk ongenummerd, ----
kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, --------------
complexaanduiding 551-A,  appartementsindex 660, -----------
uitmakende het achtendertig/elf duizend achthonderd -----------
veertiende (38/11.814de) aandeel in de gemeenschap -----------
bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend ---------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 458, uitmakende het elfduizend -------------
achthonderdveertien/veertienduizend achthonderd --------------
zesendertigste (11.814/14.836ste) aandeel in de gemeenschap -
bestaande uit het appartementsrecht kadastraal bekend ---------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 6, welk appartementsrecht recht geeft op --
het vierendertigduizend zevenhonderd ----------------------------
zevenenveertig/tweeënzeventigduizend negenhonderd ----------
negenenzestigste (34.747/72.969ste) onverdeeld aandeel in de 
gemeenschap bestaande uit het perceel grond met het daarop --
gelegen complex gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, -----
bestaande uit de percelen kadastraal bekend: ---------------------
- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 543, groot vijf ---

are vijftien centiare, welk perceel grond is bezwaard met -
een opstalrecht tot het in eigendom hebben en houden van 
de openbare weg die de Kratonkade verbindt met de -------
Lloydkade en het daaraan grenzende voetgangersgebied, --
omvattende alle zaken die door de gerechtigde tot het -----
opstalrecht in verband met de openbare weg en/of het -----
voetgangersgebied op en boven de ondergrondse -----------
parkeergarage worden aangebracht; --------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 544, groot --------
tweeëndertig are en zeventig centiare; ------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 545, groot vijf ---
are achtenzestig centiare, welk perceel grond is bezwaard -
met een opstalrecht tot het in eigendom hebben en houden 
van de openbare weg die de Kratonkade verbindt met de --
Lloydkade, omvattende alle zaken die door de gerechtigde
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tot het opstalrecht in verband met de openbare weg op en -
boven de ondergrondse parkeergarage worden --------------
aangebracht; -----------------------------------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 548, groot acht --
are en eenenveertig centiare; ----------------------------------

- gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 549, groot zes ---
are achtenveertig centiare; -------------------------------------

en de volgende opstallen: -------------------------------------------
- een parkeergarage, gelegen in de kelder (niveau -2 en -----

niveau -1) met driehonderd eenentwintig parkeerplaatsen/-
boxen respectievelijk bergingsboxen; ------------------------

- een binnenhof/tuin; ---------------------------------------------
- een gebouw (Bodega) met eenendertig woningen en -------

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw (Duavista) met achtendertig woningen en -----

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw met negenentwintig woningen en --------------

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw (Bonaventura) met vijfentwintig woningen en

bijbehorende bergingen; ---------------------------------------
- een gebouw met drieëndertig woningen en bijbehorende --

bergingen en voorts een ruimte van ongeveer ---------------
negenendertig vierkante meter (39m²) bestemd voor -------
overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de -----------
woonfuncties; ---------------------------------------------------

- een gebouw met twaalf woningen en bijbehorende ---------
bergingen en voorts een ruimte van ongeveer tweehonderd
achtenveertig vierkante meter (248m²) bestemd voor ------
overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de -----------
woonfuncties; ---------------------------------------------------

- een gebouw met achtentachtig woningen en bijbehorende -
bergingen en voorts een ruimte van ongeveer tweehonderd
tweeënzeventig vierkante meter (272m²) bestemd voor ----
overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de -----------
woonfuncties; ---------------------------------------------------

7. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als ------
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nevenfunctie van de woonfunctie, op de begane grond, gelegen
te Rotterdam aan de Lloydkade, plaatselijk ongenummerd, ----
kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, --------------
complexaanduiding 551-A,  appartementsindex 661, -----------
uitmakende het zevenendertig/elf duizend achthonderd ---------
veertiende (37/11.814de) aandeel in de hiervoor onder 6. ------
omschreven gemeenschap; ------------------------------------------

8. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als ------
nevenfunctie van de woonfunctie, op de begane grond, gelegen
te Rotterdam aan de Lloydkade, plaatselijk ongenummerd, , ---
kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, --------------
complexaanduiding 551-A , appartementsindex 662, -----------
uitmakende het negenennegentig/elf duizend achthonderd -----
veertiende (99/11.814de) aandeel in de hiervoor onder 6. ------
omschreven gemeenschap; ------------------------------------------

9. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als ------
nevenfunctie van de woonfunctie, op de begane grond, gelegen
te Rotterdam aan de Lloydkade, plaatselijk ongenummerd, ----
kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, --------------
complexaanduiding 551-A,  appartementsindex 663, -----------
uitmakende het achtennegentig/elf duizend achthonderd -------
veertiende (98/11.814de) aandeel in de hiervoor onder 6. ------
omschreven gemeenschap; ------------------------------------------

10. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als ------
nevenfunctie van de woonfunctie, op de begane grond, gelegen
te Rotterdam aan de Loods Holland 3, kadastraal bekend ------
gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, ---
appartementsindex 665, uitmakende het --------------------------
negenendertig/elfduizend achthonderd veertiende ---------------
(39/11.814de) aandeel in de hiervoor onder 6. omschreven ----
gemeenschap; ---------------------------------------------------------

Roerende Zaken: ---------------------------------------------------------------------
de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake ----
waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het --------------
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Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te ---------
executeren; -----------------------------------------------------------------

- Schuldenaar: -------------------------------------------------------------------------
de schuldenaar van de vordering waarvoor de Hypotheek tot -------
waarborg strekt; -----------------------------------------------------------

- Veiling: -------------------------------------------------------------------------------
de executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk -----
Wetboek van het Registergoed en de Roerende Zaken; --------------

- Veilingnotaris: -----------------------------------------------------------------------
een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen ------
B.V.; ------------------------------------------------------------------------

- Verkoper: -----------------------------------------------------------------------------
FGH Bank N.V. -----------------------------------------------------------

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of -
meervoud worden gebruikt. -------------------------------------------------------------
Veiling. ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. ----------------------------------------------------------------------------------
De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling. ---
Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar. Splitsing in --------------
appartementsrechten. -------------------------------------------------------------------
Artikel 3. ----------------------------------------------------------------------------------
1. De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen: ----------------------------------

- deels door inschrijving in de Openbare Registers op één november -----
tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 50946, nummer 81, van
een afschrift van de op eenendertig oktober tweeduizend zes voor mr. --
J.T. Anema, destijds notaris te Rotterdam, verleden akte van levering. -

- deels door inschrijving in de Openbare Registers op vierentwintig juli --
tweeduizend acht in register Hypotheken 4, deel 55033, nummer 142, --
van een afschrift van de op drieëntwintig juli tweeduizend acht voor ---
mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, verleden akte van levering. ----

2. De kadastrale percelen Delfshaven, sectie G, nummers 543, 544, 545, 548 --
en 549 zijn gesplitst in appartementsrechten bij akte op eenendertig oktober 
tweeduizend zes voor mr. J.T. Anema, destijds notaris te Rotterdam, --------
verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare -------
Registers op een november tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel -
50946, nummer 79, juncto de op drieëntwintig juli tweeduizend acht voor --
mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, verleden akte houdende rectificatie
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tekening hoofdsplitsing en aanvulling op het reglement hoofdsplitsing, van -
welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op --------
vierentwintig juli tweeduizend acht in Register 4, deel 55033 nummer 143. -
Het bij de splitsing in appartementsrechten ontstane appartementsrecht met 
index 1 is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte op eenendertig ----
oktober tweeduizend zes voor mr. J.T. Anema, destijds notaris te ------------
Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de -----
Openbare Registers op een november tweeduizend zes in register ------------
Hypotheken 4, deel 50946, nummer 80. ------------------------------------------
Het bij de splitsing in appartementsrechten ontstane appartementsrecht met 
index 6 is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte op drieëntwintig --
juli tweeduizend acht voor mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, ----------
verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare -------
Registers op vierentwintig juli tweeduizend acht in register Hypotheken 4, -
deel 55033, nummer 144, waarbij zijn ontstaan de appartementsindices 458 
en 459. --------------------------------------------------------------------------------
Het bij de ondersplitsing in appartementsrechten ontstane appartementsrecht
met index 458 is onder-ondergesplitst in appartementsrechten bij akte op ---
tweeëntwintig oktober tweeduizend acht voor mr. H.M. Kolster, notaris te --
Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de -----
Openbare Registers op drieëntwintig oktober tweeduizend acht in register --
Hypotheken 4, deel 55561, nummer 174, ter zake van welke akte een proces
verbaal van verbetering kennelijke misslag is opgemaakt op zeventien maart
tweeduizend elf voor mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, verleden, van 
welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op --------
achttien maart tweeduizend elf in register Hypotheken 4, deel 59706, --------
nummer 11. ---------------------------------------------------------------------------

Hypotheek en Pandrecht. Verzuim. --------------------------------------------------
Artikel 4. ----------------------------------------------------------------------------------
1. Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn ------

belast met het Pandrecht. -----------------------------------------------------------
2. De Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de -

Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en zodoende maakt de --
Verkoper gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:268 -----------
Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de 
Roerende Zaken. ---------------------------------------------------------------------

Wettelijke voorschriften. ---------------------------------------------------------------
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Artikel 5. ----------------------------------------------------------------------------------
Voldaan is casu quo zal worden aan de wettelijke voorschriften, waaronder: -----
- aanzegging van Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van ------------

Burgerlijke Rechtsvordering; ------------------------------------------------------
- vaststelling van de website en gedurende welke periode er geboden kan -----

worden en schriftelijke kennisgeving daarvan overeenkomstig artikel 515 --
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; --------------------------------------

- bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van ---
Burgerlijke Rechtsvordering. ------------------------------------------------------

Vaststelling veilingvoorwaarden. -----------------------------------------------------
Artikel 6. ----------------------------------------------------------------------------------
De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed --------------
en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene ------------------
Veilingvoorwaarden en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene ------
Veilingvoorwaarden, de navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende 
bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen -
vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald.
In aanvulling casu quo afwijking van: --------------------------------------------------
- Begrippen: ----------------------------------------------------------------------------

- omvat het begrip “Bieder” tevens diegene die een bieding als bedoeld --
in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt;

- omvat het begrip “Bieding” tevens een bieding als bedoeld in artikel ---
547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; ----------------------

- blijkt het Biedprotocol ook uit informatie op de Website; -----------------
- omvat het begrip “Gunning” tevens de enkele acceptatie door de --------

Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van -----
Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als ------
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt; -------

- omvat het begrip “Koopovereenkomst” tevens een koopovereenkomst -
als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek; --------------------

- omvat het begrip “Koopsom” tevens de koopsom van een ----------------
koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk ----------
Wetboek; ------------------------------------------------------------------------

- wordt onder “Onderhandse Verkoop” verstaan een onderhandse --------
verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek; ----------

- Artikel 1. (Omschrijving Registergoed. Objectinformatie): --------------------
- is de Verkoper niet gehouden publiekrechtelijke lasten en beperkingen -
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te vermelden voor zover deze: ------------------------------------------------
- kenbaar zijn uit de openbare registers voor registergoederen; of ----
- niet het Registergoed in het bijzonder betreffen, waaronder ---------

begrepen doch niet beperkt tot publiekrechtelijke beperkingen van -
algemene strekking zoals beleidsregels, verordeningen of -----------
bestemmingsplannen; -----------------------------------------------------

- ontslaat de eventuele vermelding van de publiekrechtelijke bestemming
van het Registergoed de Koper niet van zijn onderzoeksplicht naar deze
bestemming; --------------------------------------------------------------------

- Artikel 4. (De Veiling): -------------------------------------------------------------
- indien er tijdens de Afslag wordt afgemijnd, is het hoogste Bod gelijk --

aan het totaal van de Inzetsom en het Afmijnbedrag; ----------------------
- zal de Verkoper de appartementsrechten met de indices 54, 166, 186 en

660 tot en met 663 gezamenlijk doen inzetten en afslaan; -----------------
- zal de Verkoper de appartementsrechten met de indices 161, 163 en ----

665 gezamenlijk doen inzetten en afslaan; ----------------------------------
- zal de Verkoper alle tot het Registergoed behorende ----------------------

appartementsrechten ook nog gezamenlijk doen afslaan (combinatie); --
- dient, bij de afslag van alle tot het Registergoed behorende ---------------

appartementsrechten gezamenlijk, het Bod hoger te zijn dan de som van
de Inzetsommen respectievelijk afslagsommen op de afzonderlijke -----
delen; ----------------------------------------------------------------------------

- gelden de onderscheiden Inzetsommen als hoogste Bod als er niet ------
wordt afgemijnd; ---------------------------------------------------------------

- Artikel 5 (Het Bod): -----------------------------------------------------------------
- is een Bieder niet meer aan zijn Bod gebonden, indien de ----------------

Veilingnotaris hem heeft bericht dat de Koper de waarborgsom heeft ---
voldaan; -------------------------------------------------------------------------

- wordt de Inzet automatisch verlengd met twee minuten indien er in de -
laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt --
gedaan met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de --
Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde ---
eindtijd eindigt; -----------------------------------------------------------------

- Artikel 7 (Inzetpremie): -------------------------------------------------------------
- bedraagt de inzetpremie één procent (1%) van de Inzetsom; --------------

- Artikel 8 (Bieder voor een ander): -------------------------------------------------
- heeft een Bieder niet het recht te verklaren dat hij de Bieding heeft -----
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uitgebracht namens één of meer anderen; -----------------------------------
- Artikel 9 (Gunning, beraad, niet Gunning en afgelasting): ---------------------

- heeft de Verkoper ook het recht om te gunnen aan een andere Bieder ---
dan de Hoogste Bieder ingeval de Koopovereenkomst met de Hoogste -
Bieder door de Verkoper is ontbonden overeenkomstig het in artikel 23
lid 2 sub b bepaalde; -----------------------------------------------------------

- is de Verkoper, tot het moment van betaling van de Koopsom, bevoegd 
de tot stand gekomen Koopovereenkomst te ontbinden door middel van
een schriftelijke mededeling aan de Koper, indien een Nederlandse -----
rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet -----
bevoegd is om over te gaan tot de Veiling; ----------------------------------

- zijn, ingeval de Koper een maatschap, vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap is: ----------------------------------------------
- de maten van de maatschap; ---------------------------------------------
- de vennoten van de vennootschap onder firma;  of --------------------
- de beherend vennoten van de commanditaire vennootschap, --------
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de Koper
voortvloeien uit de Koopovereenkomst; -------------------------------------

- Artikel 10 (Belasting en kosten): --------------------------------------------------
- worden voor zover verschuldigd uitsluitend aan de Koper in rekening --

gebracht: -------------------------------------------------------------------------
a. de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie

(in geval van Gunning in combinatie het totaal van de aan de -------
Inzetters op grond artikel 7 verschuldigde inzetpremies), exclusief -
de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting; ----------------

b. de verschuldigde overdrachtsbelasting tegen een tarief van zes -----
procent (6%); --------------------------------------------------------------

c. het notariële honorarium voor de Veiling groot vierduizend euro ---
(€ 4.000,00) per levering (in geval van Gunning in combinatie: ----
zesduizend euro (€ 6.000,00)), exclusief omzetbelasting; voor ------
kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te
declareren honorarium in rekening worden gebracht; -----------------

d. de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder, in -
totaal groot vijfentwintig euro en zesenveertig cent (€ 25,46) per ---
appartementsrecht, exclusief omzetbelasting; --------------------------

e. zeventig euro (€ 70,00) per appartementsrecht, exclusief de ---------
daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting, voor het ---------
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opvragen van informatie bij de gemeente waarin de over te dragen 
appartementsrechten zijn gelegen; --------------------------------------

f. de kosten van de kadastrale recherches ter zake van het --------------
Registergoed, in totaal groot zesenveertig euro (€ 46,00) per --------
appartementsrecht, exclusief omzetbelasting; --------------------------

g. het kadastrale recht ter zake van de levering, groot eenhonderd -----
zesentwintig euro (€ 126,00) per levering; -----------------------------

h. de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl, --
groot drieëndertig euro en vijf cent (€ 33,50) per ---------------------
appartementsrecht, exclusief omzetbelasting; --------------------------

i. de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de ------
Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing,
Platformnotaris), groot drieduizend eenhonderd vijftig euro en -----
zevenentwintig cent (€ 3.150,27) per levering (in geval van ---------
Gunning in combinatie: zesduizend driehonderd euro en ------------
tweeënvijftig cent (€ 6.300,52)), exclusief omzetbelasting, met dien
verstande dat ingeval van een onderhandse verkoop als bedoeld in -
artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, door het Veilinghuis voor --
de Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, handeling, ---------
marketing en Platformnotaris), tweeduizend zeshonderd -------------
tweeëndertig euro en zevenenzeventig cent (€ 2.632,77) per --------
levering (in geval van Gunning in combinatie: vijfduizend ----------
tweehonderd vijfenzestig euro en drieënvijftig cent (€ 5.265,53)), --
exclusief omzetbelasting, in rekening wordt gebracht; ---------------

j. een bedrag aan rente berekend over de Koopsom op basis van de --
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek ---
over de periode die begint op de dag van Gunning --------------------
(dan wel de dag van goedkeuring van de Koopovereenkomst door -
de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als ------
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) -------------------
en eindigt op de dag van betaling van de Koopsom, met dien -------
verstande dat als de dag van betaling van de Koopsom gelegen is --
later dan de dag gelegen zes (6) weken na de Gunning, terwijl de --
oorzaak daarvan niet aan de Koper is te wijten, de periode ----------
waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag gelegen zes (6)
weken na de Gunning; ----------------------------------------------------

k. het notarieel honorarium voor de afgifte van op verzoek van de ----
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Koper aan de Koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd ----
tachtig euro (€ 180,00), exclusief omzetbelasting; voor --------------
kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te
declareren honorarium in rekening worden gebracht; -----------------

l. het bedrag aan door de eigenaar verschuldigde bijdragen als --------
bedoeld in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek, waarvoor de ----
Koper op grond van artikel 5:122 lid 4 Burgerlijk Wetboek ---------
hoofdelijk aansprakelijk is en waarvan de hoogte blijkt uit de -------
opgave als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek; ------

- geldt in plaats van het genoemde bedrag voor kadastraal recht, de -------
kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder en de door 
het Veilinghuis in rekening te brengen kosten, het werkelijk -------------
verschuldigd bedrag indien, bijvoorbeeld als gevolg van een -------------
tariefswijziging, het werkelijk verschuldigde bedrag afwijkt van het ----
genoemde bedrag; --------------------------------------------------------------

-     zijn alle niet aan de Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de
Veiling, kosten van de executie als bedoeld in artikel 3:270 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek, die uit de Koopsom worden voldaan; ---------------------------------
- blijft artikel 3 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968, overeenkomstig ---

het besluit van de staatssecretaris van Financiën de dato negentien ------
september tweeduizend dertien, met kenmerk BLKB2013/1686M, ------
buiten toepassing, omdat: -----------------------------------------------------
- alle betrokken partijen dat volgen en de daarbij behorende ----------

gevolgen voor de omzetbelasting accepteren; -------------------------
- de Notaris omzetbelasting zal voldoen over het notarieel ------------

honorarium ter zake van de Veiling; en --------------------------------
- de Koper geldt als directe afnemer bij de toepassing van de ---------

verlegging als bedoeld in artikel 12 lid 5 Wet op de omzetbelasting
1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel d of e Uitvoeringsbesluit --
omzetbelasting 1968, -----------------------------------------------------

met dien verstande dat de eigenaar geacht wordt stilzwijgend in te ------
stemmen met het, overeenkomstig het besluit van de staatssecretaris ---
van Financiën de dato negentien september tweeduizend dertien, met --
kenmerk BLKB2013/1686M, buiten toepassing blijven van artikel 3 lid
5 Wet op de omzetbelasting 1968 en de gevolgen daarvan voor de ------
omzetbelasting; -----------------------------------------------------------------

- is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting --
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verschuldigd omdat, voor zover de levering niet kwalificeert als een ----
overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen als ---
bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968: -------------------
- het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in -

gebruik genomen zijn; ----------------------------------------------------
- er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van -

artikel 3 Wet op de omzetbelasting 1968 als levering aangemerkt --
dient te worden, geopteerd zal worden voor een met omzetbelasting
belaste levering van het Registergoed; en ------------------------------

- er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van -
artikel 3 lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 lid 1
letter b ten vijfde laatste volzin van de Wet op de omzetbelasting --
1968 als verhuur aangemerkt dient te worden, een verzoek als ------
bedoeld in artikel 6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 -
zal worden gedaan, om te worden uitgezonderd van de vrijstelling -
van omzetbelasting op de verhuur van het Registergoed, -------------

met dien verstande dat onder “levering” in dit verband uitsluitend ------
bedoeld wordt de relevante levering in de zin van de Wet op de ---------
Omzetbelasting 1968; ----------------------------------------------------------

- voor het geval de levering van het Registergoed kwalificeert als een ----
overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen als ---
bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968: -------------------
- is de Koper verplicht de exploitatie van het Registergoed als --------

ondernemer in de zin van de omzetbelasting voort te zetten; en -----
- gaan eventuele lopende omzetbelasting-herzieningstermijnen, als --

bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 Wet op de omzetbelasting 1968 -
juncto artikel 11 tot en met 13a Uitvoeringsbeschikking -------------
omzetbelasting 1968, als gevolg van toepassing van artikel 37d ----
Wet op de omzetbelasting 1968 over op de Koper; -------------------

- hoeft de Koper alleen dan minder overdrachtsbelasting dan de hiervoor 
bedoelde zes procent (6%) over de gehele Koopsom te storten op de ---
Kwaliteitsrekening, als hij tijdig vóór de Levering: ------------------------
- de schriftelijke bevestiging van de bevoegde inspecteur van de -----

Belastingdienst; of --------------------------------------------------------
- alle stukken met objectieve bewijzen, ----------------------------------
heeft overhandigd aan de Notaris waaruit ten genoegen van de Notaris -
blijkt dat is voldaan aan alle voorwaarden die: -----------------------------
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- blijkens de vrijstelling als bedoeld in de Wet belastingen van -------
rechtsverkeer waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor het
inroepen van die vrijstelling; of -----------------------------------------

- blijkens de goedkeuring in een besluit van de Staatsecretaris van ---
Financiën waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor een ---
beroep op die goedkeuring; of -------------------------------------------

- volgens het Ministerie van Financiën zijn vereist voor de ------------
toepasselijkheid van het verlaagde tarief als bedoeld in artikel 14 --
lid 2 Wet belastingen van rechtsverkeer, -------------------------------

met dien verstande dat wanneer het voldoen aan alle voorwaarden ------
slechts betrekking heeft op een gedeelte van het Registergoed, de -------
Koper tevens tijdig vóór de Levering de stukken aan de Notaris dient te
overhandigen die blijkens het Ministerie van Financiën zijn vereist voor
de vaststelling van de toerekening van een gedeelte van de grondslag --
voor de overdrachtsbelasting aan het betreffende gedeelte van het ------
Registergoed; -------------------------------------------------------------------

- zal de Notaris namens de Koper aangifte doen voor de --------------------
overdrachtsbelasting voor het op de Kwaliteitsrekening aan --------------
overdrachtsbelasting ontvangen bedrag en dit bedrag conform de -------
aangifte afdragen; --------------------------------------------------------------

- is, uitsluitend ter bepaling van de hoogte van de grondslag voor de -----
overdrachtsbelasting, het aandeel van de eigenaar in de reserve- en/of --
onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaren in de Koopsom ---
begrepen voor een bedrag gelijk aan de door de vereniging van ---------
eigenaren op te geven waarde van dit aandeel; -----------------------------

- wordt: ----------------------------------------------------------------------------
- ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek -

van Burgerlijke Rechtsvordering aan de Notariële Verklaring van -
Betaling; en ----------------------------------------------------------------

- ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 
Burgerlijk Wetboek aan de akte van levering, -------------------------

een tijdig door de Notaris ontvangen verklaring van het bestuur van de -
vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk ---
Wetboek gehecht; --------------------------------------------------------------

- Artikel 11 (Tijdstip van betaling): -------------------------------------------------
- worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering 

van het Registergoed, indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd 
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als bedoeld in de Faillissementswet, opgeschort tot vijf (5) dagen na de 
datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de ------
Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelingsperiode met betrekking tot -
het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de overige --------
verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een -----
waarborgsom, niet worden opgeschort; --------------------------------------

- worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering 
van het Registergoed, indien van overheidswege of op grond van een --
rechterlijke beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot -----
opschorting van de executoriale verkoop terwijl er reeds een -------------
koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed tot stand is -----
gekomen, opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de --------------
Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is ------------
geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met ------
betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de 
overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van 
een waarborgsom, niet worden opgeschort; ---------------------------------

- heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien -
de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde afkoelingsperiode het
Registergoed niet meer kan of mag leveren, met dien verstande dat -----
ontbinding van de koopovereenkomst mogelijk is tot de vijfde dag na --
de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de --
Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of opschortingsperiode is -
geëindigd; -----------------------------------------------------------------------

- Artikel 12 (Wijze van betaling, kwijting): ----------------------------------------
- wordt de Koper geacht een verschuldigd bedrag niet te hebben voldaan,

ondanks dat de Kwaliteitsrekening is gecrediteerd met het betreffende -
bedrag, indien het bedrag is overgemaakt van een rekening die niet op -
naam van de Koper staat, totdat de Notaris een verklaring heeft ---------
ontvangen van de houder van de rekening, waarvan het bedrag is -------
overgemaakt, waarin deze rekeninghouder verklaart het betreffende ----
bedrag onvoorwaardelijk aan de Koper ter beschikking te hebben -------
gesteld ter betaling van het door de Koper verschuldigde bedrag; -------

- Artikel 13 (Waarborgsom): ---------------------------------------------------------
- zal de Notaris eventuele negatieve rente, die de financiële instelling bij 

wie de Notaris de Kwaliteitsrekening aanhoudt, ter zake van de ---------
waarborgsom in rekening brengt, in mindering brengen op de -----------
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waarborgsom; -------------------------------------------------------------------
- dient de Koper een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien --------

procent (10%) van de Koopsom, met een minimum van tienduizend ----
euro (€ 10.000,00); -------------------------------------------------------------

- Artikel 16 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen): ------------------
- is de Verkoper bekend met verplichtingen, lasten en/of beperkingen ----

voorkomende in: ----------------------------------------------------------------
a. de op drieëntwintig juli tweeduizend acht voor mr. H.M. Kolster, --

notaris te Rotterdam, verleden akte van levering, van welke akte ---
een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op -----------
vierentwintig juli tweeduizend acht in register Hypotheken 4, deel -
55033, nummer 142, woordelijk luidende als volgt: ------------------
“Algemene Voorwaarden Eigendom -----------------------------------
De Algemene Voorwaarden voor de verkoop en levering van -------
Onroerende Zaken van de Gemeente in beheer bij het ---------------
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, vastgesteld bij besluit van het ----
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente van ---
vijf december tweeduizend zes en neergelegd in een akte op ---------
negentien januari tweeduizend zeven verleden voor Mr H.M.I.Th. --
Breedveld, notaris te Rotterdam, welke akte bij afschrift is ----------
ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te ----
Rotterdam op tweeëntwintig januari tweeduizend zeven in register -
Hypotheken 4, deel 51527 nummer 49.” --------------------------------
enzovoorts ------------------------------------------------------------------
“Artikel 2 -------------------------------------------------------------------
Aflevering en aanvaarding ----------------------------------------------
Staat van aflevering ------------------------------------------------------
2.1. De Gemeente levert bij deze de Onroerende Zaak af in de staat

en onder de condities zoals vermeld in: ---------------------------
a. Beoordeling bodemonderzoek op de locatie Lloydkwartier,

Lloydstraat (ongenummerd) te Rotterdam, kenmerk: --------
RT059902197/T123, TC- nummer 06-05-02; en --------------

b. Afspraken bij aflevering. -----------------------------------------
Een kopie van dit rapport en een exemplaar van de Afspraken 
bij aflevering van de grond worden als BIJLAGE 2 en 3 aan --
de Akte gehecht. ------------------------------------------------------

2.2. De Eigenaar aanvaardt de in het vorige lid van dit artikel -----
bedoelde aflevering, zulks met in achtneming van het bepaalde
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in het eerder in de Akte speciaal aangehaalde artikel 4 van de 
Algemene Voorwaarden Eigendom respectievelijk artikel 5 ----
van de Algemene Voorwaarden Eigendom.” ----------------------

Enzovoorts -----------------------------------------------------------------
“Artikel 5. ------------------------------------------------------------------
Bouwplicht. ----------------------------------------------------------------
De Koper is verplicht om op locaties A.1, A.2 en A.3, welke ---------
locaties zijn aangeduid op de Tekening, de gebouwen en werken te-
realiseren die zijn omschreven in de hiervoor in deze akte ----------
opgenomen definitie Appartementsrecht-Locatie A, een en ander --
overeenkomstig het bouwplan waarvoor de bouwvergunning is ----
verleend en dat bij de Gemeente bekend is onder dossiernummer --
2007/00-5104/33/01, zulks met inachtneming van de notitie ---------
"Technische Randvoorwaarden, Uit te geven gebied Lloydpier" ----
projectcode KKV 27 december 2005, versienummer 0.3, opgesteld 
door de dienst Gemeentewerken van de Gemeente. -------------------
Artikel 6. -------------------------------------------------------------------
Bestemming en gebruik --------------------------------------------------
De woningen, parkeerplaatsen en de boxen waarvan de eigenaar --
van de Koopappartementen het uitsluitend recht van gebruik heeft,-
zijn bestemd om te worden gebruikt voor: -----------------------------
- bewoning; -------------------------------------------------------------
- de stalling van personenauto’s en motorfietsen; -----------------
- berging, ---------------------------------------------------------------
en dienen als zodanig gebruikt te worden. -----------------------------
Artikel 7. -------------------------------------------------------------------
Bijzondere lasten en beperkingen --------------------------------------
Ter zake van bestaande lasten en beperkingen wordt verwezen -----
naar een op éénendertig oktober tweeduizend zes voor genoemde --
notaris Anema verleden akte van levering, waarvan een afschrift is
ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor ------
registergoederen op één november tweeduizend zes in register -----
Hypotheken 4, deel 50946 nummer 81, waarin het volgende --------
woordelijk voorkomt: -----------------------------------------------------
Artikel 7. -------------------------------------------------------------------
Erfdienstbaarheden ------------------------------------------------------
Ter uitvoering van de Koopovereenkomst wensen de Gemeente en -
de Koper thans over te gaan tot de vestiging en aanvaarding van --
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de volgende erfdienstbaarheden. ----------------------------------------
Overbouwing (balkons) ---------------------------------------------------
De Gemeente vestigt hierbij en de Koper neemt hierbij aan: --------
drie erfdienstbaarheden ten laste van het perceel kadastraal --------
bekend gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 550 (dienend erf), 
welke respectievelijk strekken ten behoeve van het --------------------
Appartementsrecht-B.1, het Appartementsrecht-Duavista en het ----
Appartementsrecht-Bonaventura (al welke appartementsrechten ---
derhalve een heersend erf zijn), -----------------------------------------
welke erfdienstbaarheden voor de eigenaar van het dienend erf de -
verplichting inhoudt te dulden dat de gerechtigden tot het -----------
betreffende heersend erf voor eigen rekening en risico boven het ---
dienend erf een overbouwing bestaande uit balkons heeft, een en --
ander overeenkomstig het eerder in de Akte vermelde bouwplan en-
die overbouwing in stand houdt. -----------------------------------------
Stootplaten -----------------------------------------------------------------
De Koper en de Gemeente enerzijds, handelend in hun --------------
hoedanigheid van gezamenlijk gerechtigden tot het -------------------
Appartementsrecht-Parkeren, vestigen hierbij, hetgeen de ----------
Gemeente anderzijds, in haar hoedanigheid van gerechtigde tot de-
hierna als heersend erf aan te duiden perceel grond, hierbij --------
aanneemt: ------------------------------------------------------------------
een erfdienstbaarheid ten laste van het Appartementsrecht- ---------
Parkeren (dienend erf) en ten behoeve van het perceel kadastraal -
bekend gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 550 (heersend erf),
welke erfdienstbaarheid voor de eigenaar van het dienend erf de --
verplichting inhoudt om te dulden dat de eigenaar van het ----------
heersend erf voor eigen rekening en risico aan de parkeergarage --
stootplaten bevestigt en in stand houdt, welke stootplaten -----------
stevigheid geven aan de grond onder het door de Gemeente aan te 
leggen wegdek, zulks op de plekken waar dit wegdek grenst aan het
wegdek dat door de Gemeente wordt aangelegd boven de -----------
parkeergarage en voorts ter hoogte van de in- en uitgang van de --
Parkeergarage en de doorgangen naar de binnentuinen. ------------
Doorgang naar aangrenzende parkeergarage(s) ----------------------
Garagedeel C --------------------------------------------------------------
De Koper en de Gemeente enerzijds, handelend in hun --------------
hoedanigheid van gezamenlijk gerechtigden tot het -------------------
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Appartementsrecht-Parkeren, en de Gemeente anderzijds, in haar -
hoedanigheid van gerechtigde tot het hierna bedoelde, met de ------
letter C aangeduide, perceel grond, vestigen hierbij over en weer --
en nemen hierbij over en weer aan: -------------------------------------
een erfdienstbaarheid ten laste respectievelijk ten behoeve van het 
Appartementsrecht-Parkeren, zulks ten behoeve respectievelijk ten -
laste van het op BIJLAGE 1 met de letter C aangegeven perceel ---
grond, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend-
gemeente Delfshaven, sectie G, nummers 550, 546 en 400, welk ----
perceel grond onder meer bestemd is om te worden bebouwd met --
een parkeergarage (de aangrenzende parkeergarage) die grenst ---
aan de parkeergarage waarop het Appartementsrecht-Parkeren het
uitsluitend recht van gebruik geeft, welke erfdienstbaarheid voor --
de eigenaar van het Appartementsrecht-Parkeren de verplichting --
inhoudt om te dulden dat de eigenaar van de aangrenzende ---------
parkeergarage zich via de parkeergarage, waarop het ---------------
Appartementsrecht-Parkeren het uitsluitend recht van gebruik -----
geeft, begeeft van en naar de in- en uitrit die zich bevindt in de -----
parkeergarage waarop het Appartementsrecht-Parkeren het --------
uitsluitend recht van gebruik geeft, naar en van de aangrenzende --
parkeergarage, en welke erfdienstbaarheid voor de eigenaar van --
de aangrenzende parkeergarage de verplichting inhoudt om te -----
dulden dat de eigenaar van het Appartementsrecht-Parkeren zich --
via de aangrenzende parkeergarage begeeft van en naar de --------
parkeergarage, waarop het Appartementsrecht-Parkeren het -------
uitsluitend recht van gebruik geeft, alsmede naar en van de zich ---
eventueel in de aangrenzende parkeergarage te realiseren in- en/of
uitrit. ------------------------------------------------------------------------
Vermelde over en weer gevestigde erfdienstbaarheid houdt voor ---
beide eigenaars tevens de verplichting te dulden dat de --------------
aangrenzende parkeergarage en de parkeergarage waarop het -----
Appartementsrecht-Parkeren het uitsluitend recht van gebruik -----
geeft, met elkaar middels een doorgang worden verbonden zodanig
dat één grote parkeergarage ontstaat. ----------------------------------
Garagedeel D --------------------------------------------------------------
De hiervoor in dit artikel 7, onder Garagedeel C, gevestigde -------
erfdienstbaarheid wordt hierbij op de zelfde wijze gevestigd en -----
aanvaard ten laste respectievelijk ten behoeve van het ---------------
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Appartementsrecht-Parkeren ten behoeve en ten laste van het ------
perceel grond dat op BIJLAGE 1 met de letter D is aangegeven, ---
uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend ---------
gemeente Delfshaven, sectie G, nummers 550, 546 en 400, welk ----
perceel grond eveneens onder meer bestemd is om te worden -------
bebouwd met een parkeergarage, welke parkeergarage mogelijk ---
eveneens wordt verbonden met de parkeergarage, waarop het ------
Appartementsrecht-Parkeren het uitsluitend recht van gebruik -----
geeft, alsmede de hiervoor bedoelde aangrenzende parkeergarage.
Gararagedeel E -----------------------------------------------------------
De hiervoor in dit artikel 7, onder Garagedeel C, gevestigde -------
erfdienstbaarheid wordt hierbij voorts op de zelfde wijze gevestigd-
en aanvaard ten laste respectievelijk ten behoeve van het -----------
Appartementsrecht-Parkeren ten behoeve en ten laste van het ------
perceel grond dat op BIJLAGE 1 met de letter E is aangegeven, ---
uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend ---------
gemeente Delfshaven, sectie G, nummers 550, 546en 400, welk ----
perceel grond eveneens onder meer bestemd is om te worden -------
bebouwd met een parkeergarage, welke parkeergarage mogelijk ---
eveneens wordt verbonden met de parkeergarage, waarop het ------
Appartementsrecht-Parkeren het uitsluitend recht van gebruik -----
geeft, alsmede de hiervoor bedoelde aangrenzende -------------------
parkeergarage.” -----------------------------------------------------------
Enzovoorts. ----------------------------------------------------------------
“Artikel 8 -------------------------------------------------------------------
Kwalitatieve verplichting straatmeubilair -----------------------------
8.1. De Gemeente en de Koper komen hierbij overeen dat de Koper

jegens de Gemeente verplicht is te dulden dat de Gemeente in -
het openbaar gebied boven de Parkeergarage straatmeubilair 
en verlichtingswerken aanbrengt dat/die wordt/worden --------
verankerd in de bovenzijde van de Parkeergarage, welke ------
verankering zodanig dient te geschieden dat deze de ------------
waterdichtheid van de Parkeergarage niet beschadigt. ---------

8.2. De Gemeente en Koper komen hierbij overeen dat de in artikel
8.1 opgenomen verplichtingen van Koper zullen overgaan op -
degenen die een Appartementsrecht-Parkeren/B.1, een ---------
Appartementsrecht-Parkeren/Bonaventura, een -----------------
Appartementsrecht-Parkeren/Duavista dan wel een -------------
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Appartementsrecht-Parkeren/Vrij, onder bijzondere titel zullen
verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van -
de rechthebbende een recht tot gebruik daarvan zullen ---------
verkrijgen, een en ander als bedoeld in artikel 6:252 -----------
Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------------------

8.3. Indien en voor zover de in artikel 8.1 vermelde verplichtingen 
niet kwalificeren als een kwalitatieve verplichting als bedoeld 
in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, zijn Koper en zijn ---------
rechtsopvolgers ter zake van de appartementsrechten als in ---
artikel 8.2. bedoeld, bij vervreemding van zodanig --------------
appartementsrecht jegens de Gemeente verplicht de in artikel -
8.1 vermelde verplichtingen ten behoeve van de Gemeente als 
een kettingbeding aan de betreffende verkrijger op te leggen --
en voor hem verbindend te verklaren en de daaruit voor de ----
Gemeente voortvloeiende rechten voor en namens de -----------
Gemeente te aanvaarden, in verband waarmee de betreffende -
vervreemder jegens de Gemeente verplicht is het in dit artikel -
8 bepaalde -waaronder het bepaalde in deze zin - in de akte ---
van levering letterlijk aan te halen, een en ander op straffe van
een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare, jegens --
de Gemeente door degene die het in dit artikel 8.3 bepaalde ---
niet nakomt, te verbeuren boete van eenhonderd duizend euro
(€ 100.000,=). --------------------------------------------------------

8.4. Onder vervreemding als hiervoor bedoeld wordt tevens --------
verstaan de vestiging van een beperkt recht met uitzondering --
van de rechten van pand en hypotheek. ---------------------------

8.5. Wat betreft de woonplaatskeuze ter zake van deze kwalitatieve-
verplichting wordt verwezen naar de woonplaatskeuze in het --
slot van de Akte. ------------------------------------------------------

Artikel 9 --------------------------------------------------------------------
Kwalitatieve verplichting parkeerplaatsen ----------------------------
9.1. De Gemeente en de Koper komen hierbij overeen dat de Koper

jegens de Gemeente verplicht is na te laten om artikel 62 van -
het reglement dat van toepassing is verklaard bij de hiervoor -
in artikel 4.4. vermelde akte van hoofdsplitsing in zes ----------
appartementsrechten, welke artikel een aanbiedingsregeling --
bevat voor de situatie dat de eigenaar van een -------------------
appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend recht van -
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gebruik van een parkeerplaats, voornemens is dit ---------------
appartementsrecht separaat te vervreemden, zonder ------------
toestemming van de Gemeente te wijzigen. -----------------------

9.2. De Gemeente en Koper komen hierbij overeen dat de in artikel
9.1 opgenomen verplichtingen van Koper zullen overgaan op -
degenen die een Appartementsrecht-Parkeren/B.1, een ---------
Appartementsrecht-Parkeren/Bonaventura, een -----------------
Appartementsrecht-Parkeren/Duavista dan wel een -------------
Appartementsrecht-Parkeren/Vrij, onder bijzondere titel zullen
verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van -
de rechthebbende een recht tot gebruik daarvan zullen ---------
verkrijgen, een en ander als bedoeld in artikel 6:252 -----------
Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------------------

9.3. Indien en voor zover de in artikel 9.1 vermelde verplichtingen 
niet kwalificeren als een kwalitatieve verplichting als bedoeld 
in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, zijn Koper en zijn ---------
rechtsopvolgers ter zake van de appartementsrechten als in ---
artikel 9.2. bedoeld, bij vervreemding van zodanig --------------
appartementsrecht jegens de Gemeente verplicht de in artikel -
9.1 vermelde verplichtingen ten behoeve van de Gemeente als 
een kettingbeding aan de betreffende verkrijger op te leggen --
en voor hem verbindend te verklaren en de daaruit voor de ----
Gemeente voortvloeiende rechten voor en namens de -----------
Gemeente te aanvaarden, in verband waarmee de betreffende -
vervreemder jegens de Gemeente verplicht is het in dit artikel -
9 bepaalde - waaronder het bepaalde in deze zin - in de akte --
van levering letterlijk aan te halen, een en ander op straffe van
een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare, jegens --
de Gemeente door degene die het in dit artikel 9.3 bepaalde ---
niet nakomt, te verbeuren boete van eenhonderd duizend euro
(€ 100.000,=). --------------------------------------------------------

9.4. Onder vervreemding als hiervoor bedoeld wordt tevens --------
verstaan de vestiging van een beperkt recht met uitzondering --
van de rechten van pand en hypotheek. ---------------------------

9.5. Wat betreft de woonplaatskeuze ter zake van deze kwalitatieve-
verplichting wordt verwezen naar de woonplaatskeuze in het --
slot van de Akte. ------------------------------------------------------

Artikel 10 ------------------------------------------------------------------
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Kettingbeding warmtelevering ------------------------------------------
De Gemeente en Koper hebben met de naamloze vennootschap NV-
Eneco, statutair gevestigd te Rotterdam, afspraken gemaakt inzake-
de warmtelevering ten behoeve van onder meer het Lloydkwartier. 
Op grond van deze afspraken is de Gemeente verplicht om bij ------
gronduitgifte de hierna te vermelden verplichtingen in de -----------
betreffende akte op te nemen en te bedingen dat die bepalingen bij 
vervreemding van het registergoed waarop de verplichtingen ------
betrekking hebben, respectievelijk bij de verlening van een ---------
gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar respectievelijk ---
beperkt gerechtigde of gebruiker, ten behoeve van NV Eneco zullen
worden opgelegd en woordelijk in de betreffende akte zullen -------
worden opgenomen. -------------------------------------------------------
Ter uitvoering van vermelde verplichting legt de Gemeente hierbij 
de volgende verplichtingen op aan Koper, die deze verplichtingen -
hierbij aanvaardt, welke verplichtingen zijn ontleend aan artikel ---
4.1 van de overeenkomst waarin de hiervoor bedoelde afspraken --
zijn vastgelegd: ------------------------------------------------------------

De situering van het warmtenet wordt in overleg tussen de ----
Gemeente en N.V. Eneco en waar nodig met Koper -------------
vastgesteld. Het warmtenet, voor zover gelegen op of in de ----
uitgegeven grond, blijft eigendom van en wordt onderhouden -
en eventueel vervangen door het energiebedrijf. Voor zover ---
gelegen op of in openbare grond gelden de gebruikelijke -------
richtlijnen van de Gemeente. Wanneer gedurende de looptijd -
van deze overeenkomst nieuwe richtlijnen worden opgesteld --
treden partijen in overleg over de gevolgen en toepasbaarheid
hiervan op de in deze overeenkomst gemaakte afspraken. Het -
gaat hierbij om zowel tijdelijke voorzieningen ten behoeve van
de bouwfase, als definitieve voorzieningen. -----------------------

Indien nodig voor de goede uitvoering van deze overeenkomst, -----
werken partijen, voor zover het warmtenet is gelegen op of in de ---
uitgegeven grond, mee aan de vestiging van beperkt zakelijke ------
rechten ten behoeven van N.V. Eneco, waarbij -indien van ----------
toepassing tussen de Gemeente en N.V. Eneco, de in de Gemeente -
geldende gebruikelijke voorwaarden worden gehanteerd. -----------
Het warmtenet, voor zover gelegen op of in private grond en -------
gebouwen, blijft eigendom van en wordt onderhouden en eventueel
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vervangen door N.V. Eneco. Hiertoe werken partijen mee aan de --
vestiging van beperkt zakelijke rechten ten behoeve van N.V. Eneco
waarbij de Algemene Voorwaarden bij vestiging van een zakelijk --
recht zoals deze per juni negentienhonderd vijfennegentig of in de -
toekomst luiden van N.V. Eneco van toepassing zijn. In overleg ----
kunnen partijen van deze voorwaarden afwijken. N.V. Eneco legt --
een wijziging van vermelde Algemene Voorwaarden ter kennis -----
voor aan de Gemeente en aan Koper, waarbij een minimale termijn
van dertig dagen geldt voor inwerkingtreding. Koper en zijn -------
rechtsopvolgers ter zake van de Koopappartementen dan wel van --
een gedeelte daarvan, zijn jegens NV Eneco verplicht om bij -------
vervreemding van de Koopappartementen of een gedeelte daarvan,
dan wel bij de vestiging een gebruiks- of genotsrecht, de hiervoor -
vermelde verplichtingen alsmede het in deze zin bepaalde in iedere
betreffende akte van levering respectievelijk vestiging beperkt recht
woordelijk aan te halen en op te opleggen aan de betreffende ------
verkrijger en de hieruit voor NV Eneco voortvloeiende rechten -----
voor en namens NV Eneco aan te nemen -------------------------------
Ter uitvoering van vermelde overeenkomst met NV Eneco legt de --
Gemeente de in de vorige zin vermelde verplichtingen hierbij op ---
aan Koper, die zulks en aanvaardt, en neemt de Gemeente, de ------
belangen van NV Eneco waarnemend, de hieruit voor NV Eneco ---
voortvloeiende rechten hierbij namens NV Eneco aan. ---------------
Artikel 11 ------------------------------------------------------------------
Erfdienstbaarheden ------------------------------------------------------
Ter uitvoering van de Koopovereenkomst vestigt de Gemeente -----
hierbij ten laste van het perceel kadastraal bekend als gemeente ---
Delfshaven, sectie G, nummer 572, zulks ten behoeve van het -------
appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Delfshaven, ---
sectie G, complexaanduiding 551A, index 6 de erfdienstbaarheid --
van overluifeling die hierbij door de Koper wordt aanvaard en die 
voor de eigenaar van vermeld dienend erf de verplichting inhoudt -
te dulden dat de eigenaar van vermeld heersend erf een luifel heeft-
boven de hoofdingang naar de woningen en voorts boven de --------
ruimten waarvan de beoogde bestemming "commerciële ruimten" -
is.” --------------------------------------------------------------------------
Enzovoorts -----------------------------------------------------------------
“Artikel 13. ----------------------------------------------------------------
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Derdenwerking ------------------------------------------------------------
13.1Partijen beogen uitdrukkelijk een derdenwerking ten aanzien -

van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Akte, -----
daaronder begrepen de Algemene Voorwaarden Eigendom. ---

13.2Alle verplichtingen van een Partij uit hoofde van de Akte en de
Algemene Voorwaarden Eigendom, om iets te dulden of niet te
doen ten aanzien van een Koopappartement respectievelijk de 
Onroerende Zaak, casu quo de gebouwen en de -----------------
Parkeergarage voorzover de eigenaar van het Verkochte ------
daarvan het uitsluitend recht van gebruik heeft, zullen ---------
overgaan op degenen die een Koopappartement/respectievelijk
een appartementsrecht waarin een Koopappartement is --------
ondergesplitst verkrijgen. -------------------------------------------
Ook degenen die een recht van gebruik verkrijgen van de ------
rechthebbende zullen daaraan gebonden zijn. --------------------
Sprake is van kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel
6:252 Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------

13.3Voor zover sprake is van verplichtingen om te doen zal de -----
Eigenaar bij vervreemding van een Koopappartement terzake -
van de levering van het Verkochte, zijn verplichtingen uit ------
hoofde van de Akte en de Algemene Voorwaarden Eigendom --
ten behoeve van de Gemeente opleggen aan zijn -----------------
rechtsopvolger en deze namens en ten behoeve van de ----------
Gemeente aannemen. ------------------------------------------------

13.4De boetebepaling vermeld in artikel 17 van de Algemene ------
Voorwaarden Eigendom is wat betreft het Verkochte -----------
overeenkomstig van toepassing.” ----------------------------------

Enzovoorts -----------------------------------------------------------------
“Artikel 16. ----------------------------------------------------------------
Informatie ter zake van het gebruik van de Lloydkade --------------
De Koper is ermee bekend dat de Lloydkade deel uitmaakt van het 
Rotterdamse havengebied en dat schepen aan de Lloydkade mogen
aanmeren. Ter zake van dit aanmeren geldt een aantal door HBR -
aangegeven randvoorwaarden, woordelijk luidende als volgt: ------

“Algemeen: ----------------------------------------------------------
Voor het gebruik van de ligplaatsen langs de Lloydkade is -----
toestemming van of namens de Havenmeester noodzakelijk. ---
Bij de aanvraag voor toestemming voor het gebruik van de ----
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ligplaats kan aan de hand van de te verstrekken gegevens -----
beoordeeld worden of een schip mogelijk last kan veroorzaken.
Hierbij zijn een aantal criteria van belang: ----------------------
- soort schip; -------------------------------------------------------
- beladingstoestand; -----------------------------------------------
- gebruik generator; -----------------------------------------------
De maximale verblijfstijd op een ligplaats mag maximaal ------
tweeënzeventig (72) uren bedragen. Deze maximale ------------
verblijfstijd mag slechts in bijzondere gevallen overschreden --
worden. ----------------------------------------------------------------
Zeeschepen: -----------------------------------------------------------
De ligplaatsen zijn bestemd voor zeeschepen met een -----------
maximale lengte van honderd vijfendertig (135) meter. ---------
Zeeschepen mogen slechts één breed langs de kade afmeren. --
Voor zeeschepen is het toegestaan om bunkers of stores in te --
nemen, mits dit niet ’s nachts geschiedt. Ladinghandelingen ---
zijn niet toegestaan. --------------------------------------------------
Binnenvaartschepen: ------------------------------------------------
De ligplaatsen zijn eveneens bestemd voor -----------------------
binnenvaartschepen met een lengte van maximaal honderd ----
vijfendertig (135) meter. Binnenvaarschepen mogen twee (2) --
breed afmeren, mits het totale breedtebeslag niet groter is dan
vierentwintig (24) meter. --------------------------------------------
Koppelverbanden welke langer zijn dan honderd vijfendertig -
(135) meter mogen slechts ligplaats nemen wanneer zij over de
volle lengte gestrekt tegen de kadeconstructie kunnen liggen, -
dit betreft het deel van de kade tussen de oeverfrontnummers --
228-230. ---------------------------------------------------------------
Voor binnenvaartschepen is het toegestaan om bunkers in te --
nemen mits dit niet ’s nachts geschiedt. Ladinghandelingen ---
zijn niet toegestaan”. ------------------------------------------------

In de brief waarin HBR de hiervoor aangehaalde --------------------
randvoorwaarden bekend heeft gemaakt, staat voorts het volgende-
vermeld: --------------------------------------------------------------------

“Ook de randvoorwaardelijke voorzieningen ten behoeve van-
de scheepvaart zullen eveneens onderdeel moeten zijn van het 
Ontwerp-Bestemmingsplan. ----------------------------------------
Hierbij moet gedacht worden aan stroomaansluitingen, --------
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mogelijkheid tot afgeven afval, en dergelijke. Deze --------------
voorzieningen kunnen een bijdrage leveren ter beperking van -
de mogelijke “overlast” van de schepen langs de kade. --------
Het verdient aanbeveling deze voorzieningen, gelijktijdig met -
de inrichting van Lloydpier, te realiseren. ------------------------
Indien HBR op enig moment in de toekomst ten behoeve van --
het aanmeren aan de Lloydkade andere voorwaarden gaat ----
hanteren, kunnen Contractant en/of haar rechtsopvolgers in de
eigendom van het Complex noch jegens de Gemeente, noch ---
jegens HBR aan de hiervoor vermelde aanhalingen rechten ---
ontlenen.” -------------------------------------------------------------

b. de akte van vestiging opstalrechten op éénendertig oktober ---------
tweeduizend zes verleden voor mr. J.T. Anema, destijds notaris te -
Rotterdam, van welke akte op één november tweeduizend zes een -
afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers in Register ------
Hypotheken 4, deel 50946 nummer 78, waarbij: ---------------------
- een recht van opstal is gevestigd op het in de ---------------------

appartementensplitsing betrokken perceel kadastraal bekend --
gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 545 tot het in ---------
eigendom hebben en houden van de openbare weg die de ------
Kratonkade verbindt met de Lloydkade, omvattende alle zaken
die door de gerechtigde tot het opstalrecht in verband met de --
openbare weg op en boven de ondergrondse parkeergarage ----
worden aangebracht; en ---------------------------------------------

- een recht van opstal is gevestigd op het in de ---------------------
appartementensplitsing betrokken perceel kadastraal bekend --
gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 543 tot het eigendom 
hebben en houden van de openbare weg die de Kratonkade ----
verbindt met de Lloydkade en het daaraan grenzende -----------
voetgangersgebied, omvattende alle zaken die door de ---------
gerechtigde tot het opstal recht in verband met de openbare ----
weg en/of het voetgangersgebied op en boven de ondergrondse
parkeergarage worden aangebracht, -------------------------------

welke opstalrechten thans toebehoren aan de gemeente Rotterdam, 
in welke akte het volgende woordelijk voorkomt: ---------------------
“2. Bepalingen ------------------------------------------------------------
Artikel 1 --------------------------------------------------------------------
Duur ------------------------------------------------------------------------
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De Opstalrechten zijn eeuwigdurend. -----------------------------------
Artikel 2 --------------------------------------------------------------------
Tegenprestatie/Retributie ------------------------------------------------
2.1. De Opstalrechten zijn ten behoeve van de Contractant ---------

verleend onder de verplichting voor de Contractant om de -----
Opstalrechten aan de Gemeente terug te leveren terstond ------
nadat de Gemeente één van de appartementsrechten die zullen
ontstaan als gevolg van de splitsing in appartementsrechten ---
van het Complex, heeft geleverd aan de Contractant of een ----
derde, en wel onder zodanige voorwaarden en bepalingen als -
de Gemeente en de Contractant ter zake van die teruglevering 
zijn overeengekomen. ------------------------------------------------

2.2. Ter zake van de Opstalrechten is geen Retributie verschuldigd.
Artikel 3 --------------------------------------------------------------------
Aflevering en aanvaarding. Staat van aflevering --------------------
De percelen grond waarop de Opstalrechten betrekking hebben ---
worden (tezamen met de overige tot het Complex behorende --------
percelen grond) ten behoeve van de realisatie van het Complex ----
door de Gemeente aan de Contractant afgeleverd in de staat en ----
onder de condities zoals vermeld in: ------------------------------------
a. Beoordeling bodemonderzoek op de locatie Lloydkwartier, ---

Lloydstraat (ongenummerd) te Rotterdam, kenmerk: ------------
RT059902197/T123, TC- nummer 06-05-02; en -----------------

b. Afspraken bij aflevering. --------------------------------------------
Een kopie van bedoelde beoordeling en een exemplaar van de ------
Afspraken bij aflevering van de grond worden als BIJLAGEN 2 en 
3 aan de Akte gehecht. ----------------------------------------------------
Artikel 4 --------------------------------------------------------------------
Aanlegplicht ---------------------------------------------------------------
Zodra het Complex is gerealiseerd zal de Opstaller voor haar ------
rekening en risico zorg dragen voor de aanleg van de Openbare ---
Weg conform een door de Opstaller en de Blooteigenaar in ---------
onderling overleg vast te stellen inrichtingsplan. ---------------------
Artikel 5 --------------------------------------------------------------------
Milieu ----------------------------------------------------------------------
De milieutechnische staat van de Openbare Weg komt geheel voor 
rekening en risico van de Opstaller. ------------------------------------
Artikel 6. -------------------------------------------------------------------
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Bestemming. Gebruik en beheer ---------------------------------------
6.1. De Openbare Weg is bestemd om door de Opstaller te worden-

gebruikt als een voor het publiek openbaar toegankelijke weg -
en voetgangersgebied en dient door de Opstaller als zodanig -
te worden gebruikt, beheerd, onderhouden en in stand ---------
gehouden. -------------------------------------------------------------
Schade die de Blooteigenaar of een derde lijdt als gevolg van -
ondeugdelijk beheer en/of ondeugdelijk onderhoud van de -----
Openbare Weg komt geheel voor rekening en risico van de ----
Opstaller. -------------------------------------------------------------

6.2. De Opstaller is jegens de Blooteigenaar verplicht om zich bij -
de aanleg, het beheer en het onderhoud van de Openbare Weg
te onthouden van al zodanige handelingen respectievelijk het -
aanbrengen van al zodanige zaken die schade kunnen ----------
toebrengen aan de Parkeergarage, zulks tenzij de Opstaller ---
hiertoe gerechtigd is krachtens een ten behoeve van haar ------
overeen te komen kwalitatieve verplichting of een ander aan --
haar te verlenen recht. ----------------------------------------------

6.3. De Opstaller is jegens de Blooteigenaar verplicht ---------------
aanduidingsborden te plaatsen waarop de maximaal -----------
toegestane belasting van de Openbare Weg staat aangegeven.

6.4. Eventuele schade aan de Parkeergarage als gevolg van de ----
aanleg van de Openbare Weg respectievelijk als gevolg van ---
het beheer en/of onderhoud aan de Openbare Weg dan wel als
gevolg van de niet nakoming van het hiervoor onder 6.3 -------
bepaalde komt geheel voor rekening en risico van de -----------
Opstaller. -------------------------------------------------------------

6.5. De Opstaller is jegens de Blooteigenaar, die eveneens de ------
eigenaar zal zijn van de Parkeergarage en de boven de --------
Parkeergarage te realiseren opstallen (alle deel uitmakend ----
van het in een splitsing in appartementsrechten te betrekken --
Complex), tevens aansprakelijk voor schade als gevolg van het
niet naleven van het hiervoor bepaalde aan de Parkeergarage-
en/of aan bedoelde boven de Parkeergarage te realiseren -----
opstallen. Voor zoveel nodig wordt deze --------------------------
aansprakelijkheidsstelling hierbij aanvaard door de ------------
Contractant, daarbij handelend zowel voor zich in zijn ---------
hoedanigheid van Blooteigenaar als namens de toekomstige ---
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eigenaars respectievelijk erfpachters van de ---------------------
appartementsrechten waarin het Complex wordt gesplitst, de -
belangen van die eigenaars en erfpachters hierbij vrijwillig, en
bij voorbaat, waarnemend. -----------------------------------------

6.6. De Opstaller is niet aansprakelijk voor schade die niet het -----
gevolg is van nalatigheid in de nakoming van de hiervoor -----
vermelde verplichtingen van de Opstaller en die uit dien -------
hoofde niet aan haar kan worden toegerekend. ------------------

6.7. Het in dit artikel 6 bepaalde – zulks met inbegrip van het in dit
artikel 6.7 bepaalde – zal bij iedere overdracht van het --------
Opstalrecht, woordelijk in de akte van levering van het --------
Opstalrecht worden opgenomen en aan de opvolgende ---------
Opstaller worden opgelegd en door de leverende Opstaller ----
namens en ten behoeve van degenen die aan die verplichting --
rechten kunnen ontlenen worden aanvaard. Indien en voor ----
zover het in dit artikel 6 bepaalde niet kwalificeert als een -----
Opstalrecht voorwaarde, moet het in de vorige zin bepaalde --
worden aangemerkt als een kettingbeding.” ----------------------

c. het bepaalde voorkomende in: -------------------------------------------
- de in artikel 3 lid 2 van deze akte vermelde akte van ------------

hoofdsplitsing met deel 50946 en nummer 79, juncto de in ----
artikel 3 lid 2 van deze akte vermelde akte houdende -----------
rectificatie tekening hoofdsplitsing en aanvulling op het --------
reglement hoofdsplitsing met deel 55033 en nummer 143; -----

- de in artikel 3 lid 2 van deze akte vermelde akte van ------------
ondersplitsing van het appartementsrecht met index 1 met deel
50946 en nummer 80; -----------------------------------------------

- de in artikel 3 lid 2 van deze akte vermelde akte van ------------
ondersplitsing van het appartementsrecht met index 6 met deel
50033 en nummer 144; ----------------------------------------------

- de in artikel 3 lid 2 van deze akte vermelde akte van onder- ----
ondersplitsing van het appartementsrecht met index 458 met --
deel 55561 en nummer 174; ----------------------------------------

en de daarin opgenomen reglementen van splitsing, met in het ------
bijzonder het bepaalde in artikel 62 van de hiervoor vermelde akte 
van hoofdsplitsing waarin het volgende woordelijk voorkomt: ------
“R. Aanbiedingsregeling Appartementsrecht-Parkeren -------------
Artikel 62 ------------------------------------------------------------------
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62.1 De eigenaar van een Appartementsrecht-Parkeren – hierna te
noemen: “Aanbieder” – kan zijn Appartementsrecht-Parkeren
slechts vervreemden (daaronder mede te verstaan: bezwaren -
met een goederenrechtelijk genotsrecht) met inachtneming van
het hierna bepaalde: -------------------------------------------------
(i) Indien de Aanbieder zijn Appartementsrecht-Parkeren

wil vervreemden zal hij het Bestuur hiervan per -------
aangetekende brief in kennis stellen onder opgave van
alle relevante gegevens, waaronder in ieder geval zijn
begrepen een vermelding van de voorwaarden en -----
bepalingen, waaronder hij zijn Appartementsrecht- ---
Parkeren wil vervreemden. -------------------------------

(ii) Het Bestuur is verplicht om binnen drie weken na de -
ontvangst van de sub (i) bedoelde brief aan de ---------
eigenaars van de Appartementsrechten-Wonen een ---
brief te sturen waarbij het betreffende ------------------
Appartementsrecht-Parkeren wordt aangeboden, -----
zulks onder vermelding van de sub (i) bedoelde -------
voorwaarden en bepalingen. -----------------------------

(iii) De Ondereigenaar die de sub (ii) bedoelde brief ------
ontvangt en van de aanbieding gebruik wil maken ----
moet binnen vier werken na ontvangst van de sub (ii) -
bedoelde brief per aangetekende brief aan het Bestuur
laten weten dat hij van het sub (ii) bedoelde aanbod --
gebruik wil maken. -----------------------------------------
Een Ondereigenaar die het in de vorige zin vermelde -
nalaat wordt geacht van het aan hem gedane aanbod -
geen gebruik willen te maken. ----------------------------
Binnen twee weken na verloop van de hiervoor sub ---
deze (iii) bedoelde termijn van vier werken laat het ---
Bestuur per aangetekende brief aan elk van de --------
Ondereigenaars die van het aanbod gebruik willen ---
maken weten of hij de enige gegadigde is dan wel -----
sprake is van meer gegadigden tussen wie de hierna --
sub (v) bedoelde loting zal plaatsvinden, in welk ------
laatste geval de brief tevens de datum en het tijdstip --
waarop de loting gehouden zal worden, zal ------------
vermelden. --------------------------------------------------
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Degene die van het aanbod gebruik wil maken en -----
zulks tijdig kenbaar heeft gemaakt hierna te noemen: -
“Gegadigde”. ----------------------------------------------

(iv) De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd zijn aanbod -
in te trekken, in welk geval hij verplicht is de kosten --
gemaakt in verband met zijn aanbod aan de betrokken
verenigingen van eigenaars te vergoeden. --------------

(v) Indien sprake is van: --------------------------------------
- slechts één Gegadigde, zal de Aanbieder de -------

overeenkomst tot vervreemding sluiten met deze --
Gegadigde; ---------------------------------------------

- meer dan één Gegadigde zal, in aanwezigheid van
de Gegadigden, door het Bestuur een loting -------
worden gehouden, zulks binnen vier weken na -----
verloop van de hiervoor (iii) bedoelde termijn van
vier werken; --------------------------------------------

De Gegadigde die aldus door het lot wordt -------------
aangewezen is de persoon met wie de Aanbieder de --
overeenkomst tot vervreemding zal sluiten. Indien één
of meer van de bij een loting betrokken Gegadigden --
dit wenst zal de loting plaatsvinden onder notarieel ---
toezicht. De aan dit toezicht verbonden kosten worden
gedragen door de Gegadigde(n) die het notarieel -----
toezicht wenst/wensen. ------------------------------------

(vi) Indien sprake is van slechts één Gegadigde, zal het ---
Bestuur binnen één week nadat de hiervoor sub (iii) --
bedoelde termijn van vier weken is verstreken per -----
aangetekende brief laten weten wie de Gegadigde is. -
Indien sprake is van meer dan één Gegadigde, zal het-
Bestuur binnen één week nadat door loting is komen -
vast te staan met welke Gegadigde de Aanbieder de --
overeenkomst tot vervreemding zal aangaan, zulks ----
aan de Aanbieder per aangetekende brief meedelen. --

(vii) Deelt de Aanbieder niet binnen één week na ontvangst
van de sub (vi) bedoelde brief per aangetekende brief 
aan het Bestuur mee dat hij zijn aanbod intrekt dan is-
de overeenkomst van vervreemding tussen de ----------
Aanbieder en de desbetreffende Gegadigde tot stand -
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gekomen per de datum die volgt op de dag waarop de-
Aanbieder de in deze zin bedoelde brief uiterlijk aan -
het Bestuur had moeten verzenden. ----------------------

(viii) Indien geen van de Ondereigenaars als Gegadigde ---
kan worden aangemerkt, is de Vereniging bevoegd, ---
mits de Vergadering een daartoe strekkend besluit ----
heeft genomen, om het betreffende -----------------------
Appartementsrecht-Parkeren te verwerven. ------------
Het besluit om tot die verwerving over te gaan moet --
het Bestuur aan de Aanbieder kenbaar maken binnen 
twee weken na het verstrijken van de hiervoor sub (iii)
bedoelde termijn van vier weken. ------------------------

(ix) Indien geen van de Ondereigenaars als Gegadigde ---
kan worden aangemerkt, en ook het Bestuur niet te ---
kennen heeft gegeven dat de Vereniging het ------------
Appartementsrecht-Parkeren wil verwerven, is de -----
Aanbieder gedurende éénhonderdentachtig dagen, te -
rekenen vanaf de datum waarop de hiervoor sub (iii) -
bedoelde termijn van vier weken is geëindigd, ---------
gerechtigd om het betreffende Appartementsrecht------
Parkeren te vervreemden onder de hiervoor sub (i) ---
bedoelde voorwaarden en bepalingen (en wat betreft -
de prijs: voor tenminste de prijs die uit bedoelde ------
voorwaarden en bepalingen blijkt). ----------------------

62.2. Het sub 62.1 bepaalde is niet van toepassing: --------------
(i) ingeval een Appartementsrecht-Parkeren wordt ---

vervreemd door de te Weert gevestigde besloten --
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -----
Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V.; -------

(ii) ingeval een Appartementsrecht-Parkeren tezamen-
met een Appartementsrecht-Wonen wordt ----------
vervreemd; ---------------------------------------------

(iii) ingeval een Appartementsrecht-Parkeren wordt ---
vervreemd aan een (rechts)persoon die -------------
goederenrechtelijk gerechtigd is tot één of meer --
Appartementsrechten-Wonen; -----------------------

(iv) ingeval van een executoriale verkoop door de -----
hypotheekhouder met gebruikmaking van het ------
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bepaalde in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek. -----
62.3. Het in dit artikel 62 bepaalde is mutatis mutandis van -----

toepassing ingeval de eigenaar van een ----------------------
Appartementsrecht-Parkeren wil overgaan tot --------------
ingebruikgeving aan een derde van het privé gedeelte -----
waarop zijn Appartementsrecht-Parkeren betrekking ------
heeft. --------------------------------------------------------------
In dit verband moet de in: -------------------------------------
- Artikel 62.2.(iii) bedoelde uitzondering worden ---

gelezen als volgt: ingeval een Appartementsrecht--
Parkeren in gebruik wordt gegeven aan een -------
(rechts)persoon die goederenrechtelijk gerechtigd
is tot, dan wel huurder is van, één of meer ---------
Appartementsrechten-Wonen, met dien verstande -
dat indien de overeenkomst tot ingebruikgeving ---
van een Appartementsrecht-Parkeren wordt -------
aangegaan met de huurder van een -----------------
Appartementsrecht-Wonen de overeenkomst tot ---
ingebruikgeving ter zake van het --------------------
Appartementsrecht-Parkeren eindigt zodra de -----
huurovereenkomst ter zake van het ------------------
Appartementsrecht-Wonen eindigt, en dat indien -
de overeenkomst tot ingebruikgeving van een ------
Appartementsrecht-Parkeren wordt aangegaan ---
met de eigenaar van een Appartementsrecht--------
Wonen de overeenkomst tot ingebruikgeving ter --
zake van het Appartementsrecht-Parkeren eindigt 
zodra de betreffende eigenaar zijn ------------------
Appartementsrecht-Wonen vervreemdt aan een ---
derde,tenzij de Aanbieder de overeenkomst tot ----
ingebruikgeving ter zake van het --------------------
Appartementsrecht-Parkeren wil voortzetten met -
de derde aan wie het Appartementsrechten-Wonen
is vervreemd; -------------------------------------------

- Artikel 62.2.(ii) bedoelde uitzondering worden ---
gelezen als volgt: ingeval een Appartementsrecht--
Parkeren tezamen met een Appartementsrecht- ----
Wonen in gebruik wordt gegeven en het einde van-
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het recht van gebruik van het Appartementsrecht- -
Wonen tevens het recht van gebruik van het -------
Appartementsrecht-Parkeren doet eindigen.” ------

d. akten waarbij appartementsrechten door de rechthebbende zijn -----
overgedragen onder meer blijkende uit een akte van levering op ---
achtentwintig november tweeduizend acht verleden voor een -------
waarnemer van mr. F.H.C. Jansen, destijds notaris te Rotterdam, ---
van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare --------
Registers op één december tweeduizend acht in register -------------
Hypotheken 4, deel 55870 nummer 5, woordelijk luidende als ------
volgt: ------------------------------------------------------------------------
“KWALITATIEVE VERPLICHTING WARMTELEVERING. ---
KETTINGBEDING ------------------------------------------------------
Ingevolge de hierna te vermelden Overeenkomst Warmtelevering --
Katendrecht & Lloydkwartier, waarvan Koper, zodra de ------------
betreffende overeenkomst door alle betrokken partijen is ------------
ondertekend, van Verkoper een kopie zal ontvangen, dienen in de --
akten van levering aan de kopers van woningen op de Lloydpier de
volgende bepalingen te worden opgenomen: --------------------------
""Inleiding -----------------------------------------------------------------
NV Eneco (hierna ‘het energiebedrijf’), de gemeente Rotterdam ---
(hierna ‘de gemeente’) en de Verkoper (hierna ‘ontwikkelaar’), ----
hebben afspraken gemaakt met betrekking tot de aanleg en ---------
instandhouding van een warmte-infrastructuur en de levering van -
warmte ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater op --
de locaties Katendrecht & Lloydkwartier. Vermelde partijen zijn --
ondermeer overeengekomen dat de hierna te vermelden -------------
bepalingen, die in de overeenkomst zijn opgenomen, moeten --------
worden opgelegd aan de (toekomstige) eigenaren van de grond, die
verplicht zijn deze regels na te leven. Hierna is telkens cursief (en -
tussen haakjes) aangeven op welke artikelen van de Overeenkomst -
Warmtelevering Katendrecht & Loydkwartier de verplichting ------
betrekking heeft. -----------------------------------------------------------
Algemeen -------------------------------------------------------------------
A. Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers verplichten --

zich de rechten en plichten voortvloeiend uit de -----------------
“Overeenkomst Warmtelevering Katendrecht & -----------------
Lloydkwartier”, alsmede ter uitvoering en nakoming van deze 
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overeenkomst te maken afspraken tussen partijen, als de hunne
te erkennen. -----------------------------------------------------------

B.1. Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers verplichten --
zich dat bij elke vervreemding, gedeeltelijke vervreemding, van het-
verkochte met de daarop te stichten of gestichte bebouwing of de --
vestiging van de beperkte rechten daarop, de in artikel A t/m G ----
opgenomen bepalingen aan elke rechtsopvolger(s) worden ----------
opgelegd, ten behoeve van het energiebedrijf worden bedongen en 
aangenomen en in elke akte van vervreemding woordelijk worden -
opgenomen. ----------------------------------------------------------------

(art 9). ----------------------------------------------------------------
B.2 Bij verhuur dienen de verplichtingen genoemd onder A t/m G, -
zoveel als mogelijk en nodig te worden opgenomen in de ------------
huurovereenkomsten. -----------------------------------------------------
Aansluiting en levering ---------------------------------------------------
C.1 Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers verplichten --
zich alle woningen en overige gebouwen aan te sluiten en tot 31 ---
december 2039 aangesloten te laten zijn, op de warmtevoorziening
van het energiebedrijf en hiervoor over te gaan tot eenmalige ------
betaling van de aansluitbijdrage (BAK) aan het energiebedrijf. ----
(art. 2.4.1.1 en art. 2.5). --------------------------------------------------

C.2 Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers -----------
verplichten zich de onder C.1 genoemde aansluitplicht na 31 --
december 2039 voort te zetten tot een door gemeente en -------
energiebedrijf nader overeen te komen datum, wanneer dit als-
zodanig door de gemeente en het energiebedrijf in het kader --
van het in artikel 16 ‘Duur van de overeenkomst’ genoemde ---
overleg is overeengekomen. De aansluitplicht na 1 januari ----
2040 kan betrekking hebben op de warmtevoorziening of een -
alternatieve energievoorziening. (art 16). ------------------------

D. Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers aanvaarden ---
dat op de warmteaansluiting van en de warmtelevering door het ---
energiebedrijf de ‘Aansluitvoorwaarden Warmte ENECO Energie’
en de ‘Algemene Voorwaarden ENECO voor warmte’ van ----------
toepassing zijn. (art 2.4.2) -----------------------------------------------
Technische voorwaarden -------------------------------------------------
E. Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers verplichten --

zich de op de verkochte onroerende zaak te bouwen woningen 
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en overige gebouwen geschikt te maken en te houden voor -----
aansluiting op de warmtevoorziening, door: ---------------------
(i) de rijwoningen te voorzien van kruipruimten. (art 2.3) --
(ii) de kruipruimte tijdens de aanleg van het warmtenet vrij-

van grondwater te houden (art 2.3) ------------------------
(iii) bij de ontwikkeling van vrijstaande en twee-onder-één--

kap woningen met het energiebedrijf te overleggen over
de eenvoudigste wijze van aanleg van het warmtenet. ---
(art 2.3) --------------------------------------------------------

(iv) hoogbouw zoveel mogelijk uit te voeren met --------------
(parkeer)kelders en/ of kruipruimten. (art 2.3) -----------

(v) voorafgaand aan plaatsing van zonneboilers bij het -----
energiebedrijf te informeren naar de voorwaarden voor
aansluiting van de zonneboilers op de ---------------------
warmtevoorziening van het energiebedrijf. (art 2.2.4) --

(vi) de verwarmingsinstallatie te baseren op een Lage of ----
Midden Temperatuur Systeem. Het Midden ---------------
Temperatuur Systeem gaat uit van een --------------------
aanvoertemperatuur van minimaal 70°C en een ---------
retourtemperatuur van maximaal 40°C. De --------------
ontwikkelaars kunnen voor eigen rekening en risico een
Lage Temperatuur Systeem (bijvoorbeeld -----------------
vloerverwarming) toepassen. (art 2.4.4) ------------------

(vii) de ontwerptekeningen van de verwarmingsinstallatie en
de transmissieberekeningen van het gebouw ter ---------
informatie aan te bieden aan het energiebedrijf. (art ----
2.4.4) -----------------------------------------------------------

(viii) voor eigen rekening en risico bouwkundige ---------------
voorzieningen ten behoeve van de warmteleidingen en --
installaties voor de warmtevoorziening te treffen, zoals -
sparingen en schachten voor de leidingen en een --------
opstelruimte voor de warmtewisselaar. (art 4.2) ---------

(ix) (voorzieningen voor) technische bedrijfsruimten en ------
overige opstallen zoveel mogelijk geïntegreerd -----------
(inpandig) en volgens de Aansluitvoorwaarden Warmte -
ENECO Energie aan te leggen en hiervoor de benodigde
ruimte ter beschikking te stellen. Aanleg, onderhoud en -
beheer van de technische ruimte zijn voor rekening en ---
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risico van de gebouweigenaar. (art 4.2) --------------------
Eigendom -------------------------------------------------------------------
F. Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers zijn verplicht-

door het energiebedrijf te verrichten aanleg, onderhoud en ----
vervanging van de voorzieningen en leidingen met --------------
bijbehorende werken en apparatuur, dienende tot een goede --
werking van de warmtevoorziening van het energiebedrijf in --
het algemeen en de warmteaansluiting van het gebouw in het -
bijzonder, toe te staan en te gedogen. (art 2.4.3.1, art. 4.1 en --
art. 4.2) ----------------------------------------------------------------

G. Ontwikkelaar, koper(s) en diens rechtsopvolgers dienen mee te
werken aan de vestiging van beperkt zakelijke rechten ten -----
behoeve van het energiebedrijf voor het gedurende de ----------
contracttermijn in eigendom hebben en houden van de ---------
aangelegde leidingen en voorzieningen voor de -----------------
warmtevoorziening (waaronder het warmtapwaterapparaat), -
waarbij de ‘Algemene Voorwaarden bij vestiging van een -----
zakelijk recht’ van het energiebedrijf het uitgangspunt vormen.
(art. 4.1)"" ------------------------------------------------------------

"Verkoper en Koper komen hierbij overeen dat de hiervoor ---------
opgenomen verplichtingen van Koper zullen overgaan op degenen 
die het Verkochte of een gedeelte daarvan onder bijzondere titel ---
zullen verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van
de rechthebbende een recht tot gebruik daarvan zullen verkrijgen, -
een en ander als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. ------
Indien en voor zover de hiervoor vermelde verplichtingen niet -----
kwalificeren als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel
6:252 Burgerlijk Wetboek, zijn Koper en zijn rechtsopvolgers ter --
zake van het Verkochte jegens NV Eneco verplicht om bij -----------
vervreemding van het Verkochte of een gedeelte daarvan, dan wel -
bij de vestiging een gebruiks-of genotsrecht, de hiervoor vermelde -
verplichtingen alsmede het in deze zin bepaalde in iedere -----------
betreffende akte van levering respectievelijk vestiging beperkt recht
woordelijk aan te halen en op te opleggen aan de betreffende ------
verkrijger en de hieruit voor NV Eneco voortvloeiende rechten -----
voor en namens NV Eneco aan te nemen, zulks op straffe van -------
verbeurte jegens NV Eneco van een boete van eenhonderdduizend -
euro, onverminderd het recht van NV Eneco om volledige -----------
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schadevergoeding te vorderen. ------------------------------------------
Ter uitvoering van vermelde overeenkomst met NV Eneco legt de --
Verkoper de in de vorige zin vermelde verplichtingen hierbij op ----
aan Koper, die zulks en aanvaardt, en neemt de Verkoper, de -------
belangen van NV Eneco waarnemend, de hieruit voor NV Eneco ---
voortvloeiende rechten hierbij namens NV Eneco aan.” -------------

e. de op tweeëntwintig oktober tweeduizend acht voor mr. H.M. ------
Kolster, notaris te Rotterdam, verleden akte in onder- ----------------
ondersplitsing in appartementsrechten van welke akte een afschrift 
is ingeschreven in de Openbare Registers in Register Hypotheken 4
op drieëntwintig oktober tweeduizend acht in deel 55561 en --------
nummer 174, woordelijk luidende als volgt: ---------------------------
“KWALITATIEVE VERPLICHTING --------------------------------
STADSVERWARMINGSRUIMTE ------------------------------------
In de hiervoor vermelde akte van splitsing waarbij het ---------------
appartementsrecht met index 458 is ontstaan is de volgende --------
bepaling opgenomen: -----------------------------------------------------
KWALITATIEVE VERPLICHTING ----------------------------------
Het bepaalde in Artikel 17.3 van het hiervoor in deze akte ----------
opgenomen Reglement neemt Ontwikkelingsmaatschappij -----------
Lloydpier B.V. voornoemd, hierbij op zich als een op het ------------
appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Delfshaven sectie -
G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 458 rustende ----
kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk ---
Wetboek, zulks ten behoeve van de eigenaars van de andere --------
appartementsrechten die ontstaan of zijn ontstaan door de splitsing
en ondersplitsing in appartementsrechten van het Complex, ten ----
behoeve van welke eigenaars Ontwikkelingsmaatschappij -----------
Lloydpier B.V., voornoemd, deze kwalitatieve verplichting hierbij -
aanvaardt, de belangen van die eigenaars daarbij vrijwillig --------
waarnemend. ---------------------------------------------------------------
Vermelde kwalitatieve verplichting gaat bij overdracht van een bij 
deze akte ontstaan onderappartementsrecht derhalve van -----------
rechtswege over op de betreffende verkrijger van dat ----------------
appartementsrecht.” ------------------------------------------------------

f. de vermelding in de Openbare Registers dat ter zake de in de -------
splitsing betrokken percelen grond een melding, bevel, beschikking
of vordering als bedoeld in de Wet bodembescherming is -----------
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ingeschreven; --------------------------------------------------------------
g. akten waarbij appartementsrechten door de rechthebbende zijn -----

overgedragen, bijvoorbeeld de akte van levering op achtentwintig -
november tweeduizend acht verleden voor een waarnemer van mr. 
F.H.C. Jansen, destijds notaris te Rotterdam, van welke akte een ---
afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op één -----------
december tweeduizend acht in register Hypotheken 4, deel 55870 -
nummer 5, waarin woordelijk staat vermeld: --------------------------
“BESTEMMINGSWIJZIGING RUIMTEN BEGANE GROND -
Koper is ermee bekend dat de beoogde bestemming van de ruimten
waarvan de appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente -
Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A indices 660 tot en-
met 665 het recht van uitsluitend gebruik geven een commerciële --
is. ----------------------------------------------------------------------------
Koper zal geen bezwaar maken tegen de voorgenomen wijziging ---
van de huidige publiekrechtelijke bestemming teneinde bedoelde ---
ruimten te kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden, ---------
waaronder horeca. --------------------------------------------------------
MEDEWERKING/VOLMACHT LEVERING -----------------------
RESERVEPARKEERPLAATSEN ------------------------------------
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat in de tot het Complex ----
behorende parkeergarage vier parkeerplaatsen zijn gepland, die --
niet als zodanig kunnen worden gebruikt indien de tot het Complex
behorende parkeergarage niet wordt doorgebroken naar de --------
parkeergarage die te zijner tijd wordt gerealiseerd ten oosten van -
de tot het Complex behorende parkeergarage. ------------------------
Voor het geval de parkeergarage niet wordt doorgebroken in de ---
zin als hiervoor vermeld, verklaart Verkoper hierbij reeds bij ------
voorbaat zijn medewerking en voor zover nodig volmacht te --------
verlenen aan de Vereniging van Eigenaars Parkeergarage ----------
Lloydpier (fase I) om de appartementsrechten kadastraal bekend --
als gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -----
indices 324, 325, 326 en 327, elk onder meer recht gevende op het 
uitsluitend gebruik van een hiervoor bedoelde parkeerplaats, op ---
eerste verzoek van Verkoper om niet in eigendom te verwerven. ----
VOLMACHT VOOR AANPASSING ----------------------------------
SPLITSINGSTEKENINGEN ------------------------------------------
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de contouren van de ------
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gebouwen waarop het appartementsrecht met index 6 het -----------
uitsluitend recht van gebruik geeft zijn gewijzigd. --------------------
In verband hiermede is de bij de hoofdsplitsing behorende ----------
splitsingstekening gerectificeerd bij de hiervoor gemelde akte ------
onder meer houdende rectificatie tekening hoofdsplitsing, met als -
gevolg dat de bij de ondersplitsingen behorende ----------------------
splitsingstekeningen dienovereenkomstig gewijzigd casu quo -------
gerectificeerd moeten worden. -------------------------------------------
Koper geeft hierbij volmacht aan Verkoper om mede namens hem -
een akte van wijziging casu quo rectificatie van de akten van -------
ondersplitsing dan wel van wijziging casu quo rectificatie van de --
bij die akten behorende splitsingstekeningen in de zin als hiervoor -
vermeld te passeren. ------------------------------------------------------
Voorts geeft Koper hierbij volmacht aan Verkoper om mede --------
namens hem een akte van wijziging casu quo rectificatie van de ----
akten van splitsing dan wel van wijziging casu quo rectificatie van 
de splitsingstekeningen te passeren, mits sprake is van een ----------
wijziging van ondergeschikte aard van ofwel de gebouwen waarop-
het appartementsrecht met index 6 het uitsluitend recht van gebruik
geeft dan wel van een van de andere tot het Complex behorende ---
gebouwen. ------------------------------------------------------------------
Wijzigingen die aanleiding zijn om de aandelen in een ---------------
gemeenschap te wijzigen kunnen niet worden aangemerkt als een --
wijziging van ondergeschikte aard. -------------------------------------
VOLMACHT RECHTEN NUTSVOORZIENINGEN --------------
Koper geeft hierbij volmacht aan Verkoper om - mede namens -----
Koper - ten behoeve van nutsbedrijven kwalitatieve verplichtingen 
aan te gaan respectievelijk beperkte rechten te vestigen zulks ten --
laste van het Verkochte respectievelijk ten laste van de --------------
appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Delfshaven, -
sectie G, complexaanduiding 551-A, indices 6 en 458. ---------------
KETTINGBEDING ------------------------------------------------------
Ingeval van verkoop van een bij deze akte aan Koper ----------------
overgedragen appartementsrecht zijn Koper en zijn ------------------
rechtsopvolgers ter zake van het Verkochte jegens de Verkoper ----
verplicht om ervoor zorg te dragen dat de betreffende verkrijger bij
de akte van levering: ------------------------------------------------------
- aan hem - Verkoper - de hiervoor vermelde volmachten --------
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verleent en dat hij verklaart zijn volledigemede werking te -----
zullen verlenen aan de rechtshandelingen waarop de -----------
volmachten betrekking hebben; en ---------------------------------

- dezelfde verklaring aflegt als hiervoor door Koper is gedaan --
onder “BESTEMMINGSWIJZIGING RUIMTEN BEGANE ----
GROND”. -------------------------------------------------------------
In verband met het in de vorige zin bepaalde zijn Koper en zijn
rechtsopvolgers ter zake van het Verkochte jegens Verkoper ---
verplicht het in de vorige en deze zin bepaalde in iedere akte --
van levering op te nemen en de betreffende verplichtingen aan-
de verkrijger op te leggen en namens Verkoper aanvaarden. --

Dit kettingbeding vervalt zodra van de volmachten tot levering -----
gebruik is gemaakt respectievelijk wat betreft de volmacht tot ------
wijziging nadat het Complex volledig is gerealiseerd en wijziging -
van de akte van splitsing dan wel de splitsingstekening niet nodig is
gebleken. -------------------------------------------------------------------
Wat betreft de hiervoor vermelde verplichting inzake de -------------
bestemmingswijziging geldt dat vermeld kettingbeding vervalt ------
zodra de beoogde publiekrechtelijke bestemming tot stand is -------
gekomen.” ------------------------------------------------------------------
in verband met welke bepalingen de Koper, onder de opschortende-
voorwaarde dat de levering van het Registergoed aan hem ----------
plaatsvindt, verklaart: -----------------------------------------------------
-      zich bewust te zijn van de beschreven problematiek en de -----
daaruit voor hem voortvloeiende gevolgen uitdrukkelijk te ----------
aanvaarden; ----------------------------------------------------------------
-    de bedoelde verklaringen aan de rechthebbende te verstrekken;
-     de bedoelde medewerking en voor zover nodig volmacht aan -

de Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Lloydpier (fase I) 
voor de levering van reserveparkeerplaatsen te verlenen;  ------

-      de bedoelde verplichtingen, anders dan bedoeld in het ----------
kettingbeding, op zich te nemen ten opzichte van de -----------------
rechthebbende; en ---------------------------------------------------------
-      de bedoelde verplichtingen, voortvloeiende uit het --------------
kettingbeding, op zich te nemen ten opzichte van de -----------------
rechthebbende, met dien verstande dat de volmacht aan Vereniging
van Eigenaars Complex Lloydpier/Kratonkade (de vereniging van -
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eigenaren van de hoofdsplitsing) verleend zal moeten worden; -----
en in verband met welke bepalingen de Koper, aangezien de --------
rechthebbende geen initiatief zal nemen tot en ook op geen enkele -
wijze gehouden is om de hierboven bedoelde: -------------------------
-      wijziging casu quo rectificatie van de ondersplitsingen te ------
bewerkstelligen; en/of ----------------------------------------------------
-      kwalitatieve verplichtingen ten behoeve van nutsbedrijven aan
te gaan respectievelijk beperkte rechten ten behoeve van ------------
nutsbedrijven te vestigen, ------------------------------------------------
onder de opschortende voorwaarde dat de levering van het ----------
Registergoed aan hem plaatsvindt, de bedoelde volmacht voor -----
aanpassing splitsingstekeningen niet aan de rechthebbende maar ---
aan Vereniging van Eigenaars Complex Lloydpier/Kratonkade (de 
vereniging van eigenaren van de hoofdsplitsing) verleent, -----------
uitdrukkelijk met het recht van substitutie, zodat de ------------------
gevolmachtigde desgewenst de volmachten kan doorgeven; ---------

- Artikel 18 (Levering): ---------------------------------------------------------------
- machtigt de Koper de Veilingnotaris om namens hem de verklaring te -

verzoeken als bedoeld in artikel 3:273 lid 2 Burgerlijk Wetboek en deze
verklaring na ontvangst in te schrijven in de daartoe bestemde openbare
registers; -------------------------------------------------------------------------

- Artikel 20 (Aflevering): -------------------------------------------------------------
- staat de verschuldigdheid van de op grond van artikel 9 bedoelde rente -

los van de verschuldigdheid van de op grond van artikel 20 lid 2 --------
bedoelde rente, met dien verstande dat de over de periode vanaf de dag 
van Aflevering tot en met de dag van betaling van de Koopsom ---------
verschuldigde rentes in totaal niet meer zullen bedragen dan de ---------
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek; ------

- Artikel 22 (Huur / gebruik): --------------------------------------------------------
- zullen: ----------------------------------------------------------------------------

- essentialia; ----------------------------------------------------------------
- overeenkomsten; ---------------------------------------------------------
- andere schriftelijke stukken, --------------------------------------------
met betrekking tot de verhuursituatie van de appartementsrechten met -
de indices 660 tot en met 663, voor zover bekend bij de Verkoper casu 
quo in bezit van de Verkoper, niet worden vermeld in deze akte, maar -
worden vermeld casu quo worden opgenomen in de Objectinformatie; -
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- zal de door de huurder van de appartementsrechten met de indices 660 -
tot en met 663 aan de rechthebbende betaalde waarborgsom aan de -----
Koper betaald worden nadat de Levering heeft plaatsgevonden; ---------

- is de Verkoper niet bekend met ter zake van de appartementsrechten ---
met de indices 54, 69, 106, 161, 163, 166, 186 en 665 bestaande --------
huurovereenkomsten en laat de Verkoper de bevoegdheid over aan de --
Koper om eventueel toch ter zake van de appartementsrechten met de --
indices 54, 69, 106, 161, 163, 166, 186 en 665 bestaande -----------------
huurovereenkomsten te vernietigen op grond van artikel 3:264 ----------
Burgerlijk Wetboek, zonder dat de Verkoper instaat voor het bestaan ---
van deze bevoegdheid; ---------------------------------------------------------

- komt de Verkoper niet de bevoegdheid toe om de bestaande -------------
huurovereenkomsten met betrekking tot de appartementsrechten met de
indices 660 tot en met 663 te vernietigen met een beroep op artikel -----
3:264 Burgerlijk Wetboek; ----------------------------------------------------

-     wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de 
huurovereenkomst waarin de Levering valt, niet tussen de Verkoper en de --
Koper verrekend, ook niet als de Verkoper de betreffende huurtermijn heeft
ontvangen; ----------------------------------------------------------------------------

- Artikel 23 (Niet nakoming): --------------------------------------------------------
- bedraagt de in artikel 23 lid 2 onder b bedoelde boete minimaal ---------

tienduizend euro (€ 10.000,00); ----------------------------------------------
- is de in artikel 23 lid 2 bedoelde boete van drie promille (3‰) van de --

Koopsom met een minimum van in elk geval eenduizend euro ----------
(€ 1.000,00) in geval van niet nakoming door de Koper ook -------------
verschuldigd indien de niet nakoming door de Koper niet aan de Koper 
is toe te rekenen; ----------------------------------------------------------------

- bestaat het in de tweede volzin van artikel 23 lid 3 bedoelde recht van --
de Koper alleen indien: --------------------------------------------------------
- de beschadiging van en/of het gebrek aan het Registergoed is -------

ontstaan vóór het tijdstip van de risico overgang als bedoeld in -----
artikel 19; ------------------------------------------------------------------

- de Koper vóór de betaaldatum bij aangetekend schrijven aan de ----
Verkoper heeft medegedeeld dat sprake is van een zodanige --------
beschadiging van en/of een zodanig gebrek aan het Registergoed; -
en ----------------------------------------------------------------------------

- de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de ----------



Pagina 47 van 52

koopovereenkomst is nagekomen, --------------------------------------
met dien verstande dat de hoogte van de vergoeding zal worden ---------
vastgesteld in overleg tussen de Verkoper en de Koper, bij gebreke -----
waarvan die vergoeding zal worden vastgesteld door de daartoe ---------
bevoegde rechter. ---------------------------------------------------------------

- Artikel 27 (Slotbepalingen): --------------------------------------------------------
- garandeert de Koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het 

bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de --------
Koopovereenkomst niet van toepassing is; ----------------------------------

- de in de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde Website is: -----------
www.bog-auctions.com. -------------------------------------------------------

       -      is, uitsluitend ter bepaling van de hoogte van de grondslag voor de ter -
zake van de verkrijging van het Registergoed verschuldigde -------------
overdrachtsbelasting, het aandeel van de eigenaar in de reserve- en/of --
onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaren in de Koopsom ---
begrepen voor een bedrag gelijk aan de door de vereniging van ---------
eigenaren op te geven waarde van dit aandeel; -----------------------------

- is de vereniging van eigenaars niet actief zodat er geen bestuur is om ---
een verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek af -
te geven; -------------------------------------------------------------------------

- Onderhandse Verkoop: -------------------------------------------------------------
- zijn in aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden de navolgende 

bepalingen van toepassing op een Onderhandse Verkoop: ----------------
1. Tot veertien (14) dagen vóór de voor de Veiling bepaalde dag, kan 

onderhands op het Registergoed worden geboden door middel van 
een aan de Veilingnotaris, gerichte schriftelijke verklaring. De -----
Bieder die na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien -
(14) dagen het hoogste onderhandse Bod heeft gedaan, heeft geen -
recht op de inzetpremie. --------------------------------------------------

2. Een onderhands Bod wordt geacht niet te zijn uitgebracht indien ---
dat onder voorwaarde of voorbehoud is gedaan of herroepelijk is, --
tenzij de Bieder op eerste verzoek van de Veilingnotaris en vóór de
indiening van het verzoekschrift de voorwaarde, het voorbehoud of
de herroepelijkheid schriftelijk intrekt. ---------------------------------

3. Door aanvaarding van het onderhandse Bod door de Verkoper, de -
hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal -
beslaglegger, komt de Koopovereenkomst tot stand met -------------
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inachtneming van het bepaalde in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk -------
Wetboek. -------------------------------------------------------------------
De Bieder met wie de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, ---
heeft niet het recht te verklaren dat hij zijn onderhandse Bod heeft -
uitgebracht namens één of meer anderen. ------------------------------

4. Ingeval van aanvaarding van het onderhandse Bod door de ---------
Verkoper, zullen de Verkoper en de Koper zich ieder inspannen het
verzoek tot Onderhandse Verkoop, voor zover deze Onderhandse --
Verkoop niet reeds is ontbonden door het in vervulling gaan van ---
een in lid 8 van dit artikel bedoelde ontbindende voorwaarde, ------
binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke --------------
Rechtsvordering bedoelde termijn in te dienen bij de -----------------
voorzieningenrechter van de rechtbank, in welk kader de Koper ----
tijdig voor het verloop van die termijn een onderhandse -------------
koopovereenkomst zal tekenen en de handtekening(en) van (de ----
rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van) de Koper zal laten ---------
legaliseren door een Nederlandse notaris, met dien verstande dat ---
het eventueel niet of niet tijdig tekenen of laten legaliseren op geen
enkel wijze aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst op --
in de weg staat. ------------------------------------------------------------

5. Bij een Onderhandse Verkoop zijn de voorwaarden die gelden voor
de Veiling van het Registergoed van overeenkomstige toepassing, -
tenzij de aard van een Onderhandse Verkoop zich daartegen verzet 
of daarvan in dit artikel wordt afgeweken. Ingeval de ----------------
hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal -
beslaglegger het verzoek als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 ----------
Burgerlijk Wetboek heeft ingediend, is het niet mogelijk in de ------
Koopovereenkomst af te wijken van de voorwaarden die gelden ---
voor de Veiling van het Registergoed, waaronder met name --------
begrepen doch niet beperkt tot de bepalingen van dit artikel. --------

6. In afwijking van artikel 11 dient: ----------------------------------------
- de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de Koper te --

worden betaald uiterlijk twee (2) dagen nadat hem is bericht --
dat zijn onderhandse Bod is geaccepteerd, op welke termijn in 
afwijking van artikel 27 lid 1 de Algemene Termijnenwet niet 
van toepassing is; ----------------------------------------------------

- dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 bedoelde -------



Pagina 49 van 52

kosten en lasten door de Koper te worden betaald uiterlijk -----
vier (4) weken nadat de voorzieningenrechter de Onderhandse 
Verkoop heeft goedgekeurd; ----------------------------------------

7. Indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de -
Faillissementswet, worden de verplichtingen tot betaling van de ---
Koopsom en tot Levering van het Registergoed opgeschort tot vijf -
(5) dagen na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke ---
verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de -------------------
afkoelingsperiode met betrekking tot het Registergoed is ------------
geëindigd. De overige verplichtingen van de Koper, waaronder die 
tot het betalen van een waarborgsom, worden in dat geval niet -----
opgeschort. -----------------------------------------------------------------

8. Indien van overheidswege of op grond van een rechterlijke ---------
beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot opschorting
van de executoriale verkoop terwijl er reeds een koopovereenkomst
met betrekking tot het Registergoed tot stand is gekomen, worden -
de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van
het Registergoed opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de -
Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is -------
geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met -
betrekking tot het Registergoed is geëindigd. De overige ------------
verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een
waarborgsom, worden in dat geval niet opgeschort. ------------------

9. Indien de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde ------------
afkoelingsperiode het Registergoed niet meer kan of mag leveren, -
heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden. ----
Ontbinding van de koopovereenkomst is mogelijk tot de vijfde dag 
na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring --
van de Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of ---------------
opschortingsperiode is geëindigd. ---------------------------------------

10. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring daarvan door de -------------------------
voorzieningenrechter, overeenkomstig artikel 548 Wetboek van ----
Burgerlijke Rechtsvordering. --------------------------------------------

11. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de ontbindende -
voorwaarden dat: ----------------------------------------------------------
a. de inschrijving van de akte van levering in de daartoe ----------
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bestemde openbare registers niet plaatsvindt binnen een door -
de curator van de rechthebbende van het Registergoed gestelde
termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; of ----------

b. de Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om
de waarborgsom, bedoeld in artikel 12 lid 1, te voldoen, -------

met dien verstande dat: ---------------------------------------------------
- de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt vervuld ----

door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich -----
voordoet; --------------------------------------------------------------

- indien de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt -----
vervuld, de Koper, in geval het in vervulling gaan van de ------
ontbindende voorwaarde niet aan de Verkoper is te wijten en --
de tussen goedkeuring van de Onderhandse verkoop door de --
voorzieningenrechter en het einde van de door de curator ------
gestelde termijn ten minste vijf (5) werkdagen zijn gelegen, ---
gehouden is de schade van de Verkoper te vergoeden met dien 
verstande dat tot die schade in ieder geval gerekend wordt -----
hetgeen de Verkoper moet bijdragen in de algemene ------------
faillissementskosten als bedoeld in artikel 182 lid 1 -------------
Faillissementswet en het nadelig verschil als bedoeld in artikel
23 lid 4 met dien verstande dat in plaats van de Koopprijs van 
de herveiling gelezen moet worden de koopprijs waarvoor de -
curator het Registergoed alsnog vervreemd. ----------------------

Ingeval de Verkoper het verzoek heeft ingediend, kan op de --------
vervulling van de onder b bedoelde ontbindende voorwaarde -------
slechts een beroep kan worden gedaan door de Verkoper. -----------
Ingeval de hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een ---
executoriaal beslaglegger het verzoek heeft ingediend, wordt de ---
ontbindende voorwaarde bedoeld onder b vervuld door het enkele -
feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet. -----------------

12. In afwijking van artikel 22 komt het risico dat er personen ----------
krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van (het tot ---
bewoning bestemde gedeelte van) het Registergoed op het moment
van aankondiging van de Veiling en de Verkoper (nog) geen verlof
voor het inroepen van het huurbeding heeft gevraagd of een --------
gevraagd verlof voor het inroepen van het huurbeding (nog) niet ---
is/wordt verleend, voor rekening van de Koper. -----------------------
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13. Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment dat
de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd;

14. In het belang van de rechthebbende van het Registergoed, kan de --
indiener het verzoek niet indienen of, na indiening, intrekken -------
zonder dat de indiener gehouden is aan de Koper schade te ---------
vergoeden. ------------------------------------------------------------------
Het niet indienen van het verzoek of, na indiening, het intrekken ---
van het verzoek wordt in ieder geval geacht in het belang van de ---
rechthebbende van het Registergoed te zijn indien: -------------------
- op een tijdstip dat lossing op grond van artikel 3:269 -----------

Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde -----
bedragen aan de Verkoper worden voldaan; ----------------------

- de achterstand in de betaling van de vordering waarvoor de ----
hypotheek ten behoeve van de Verkoper op het Registergoed -
tot waarborg strekt en de executiekosten worden voldaan; -----

- een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt
dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling ---
van het Registergoed. ------------------------------------------------

15. Diegene, die een gunstiger aanbod heeft gedaan dat ------------------
overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt ------
voorgelegd aan de voorzieningenrechter, is gehouden om, nog -----
voordat de voorzieningenrechter eventueel bepaalt dat de verkoop -
overeenkomstig dit aanbod zal geschieden: ----------------------------
- een onderhandse koopovereenkomst te (laten) tekenen en de --

handtekening(en) (van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) -
van de biedende partij) te laten legaliseren door een ------------
Nederlandse notaris; en ---------------------------------------------

- de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 te voldoen. ---------
16. De Koper wordt geacht geen schade te lijden ingeval diegene die --

het verzoek heeft ingediend of een andere in artikel 3:268 lid 2 -----
Burgerlijk Wetboek bedoelde belanghebbende, een gunstiger -------
aanbod voorlegt aan de voorzieningenrechter, noch ingeval de -----
voorzieningenrechter vervolgens bepaalt dat de verkoop ------------
overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden. ---------------

17. De akte van levering zal worden verleden voor de Veilingnotaris. --
Artikel 18 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. ------------------

Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het -----
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bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik, -
Veilingnotaris, bij dezen de hiervoor vermelde voorwaarden vast als de ----------
voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken 
zal plaatsvinden. --------------------------------------------------------------------------
Volmacht. ---------------------------------------------------------------------------------
Van de volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze
akte zal worden gehecht. -----------------------------------------------------------------
Slot. ----------------------------------------------------------------------------------------
De comparante is mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte ----
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en 
toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte --
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben --
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -------------------------------------
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en --
daarna door mij, notaris, ondertekend. -------------------------------------------------
(Volgt ondertekening)
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