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Inzake de bijzondere lasten en beperkingen rustend op de Registergoederen wordt: 

1. Kavel 1 (a) Stadhouderskade 1, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in de titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten kantore van 

de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op acht november tweeduizend vijf in register 

Hypotheken 4, in deel 19341, nummer 60, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“Te dezen wordt verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen in de akte houdende vestiging erfpacht op 

een mei negentienhonderd negentig verleden voor Mr J.A.E. Koning, destijds notaris te Amsterdam, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op drie mei negentienhonderd 

negentig in register Hypotheken 4, deel 10048, nummer 54, waarin onder meer het volgende voorkomt, 

woordelijk luidende: 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de  Gemeenteraad van 

Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderdzesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten hypotheekkantore 

te Amsterdam op negentien april negentienhonderd zevenenzestig in deel 4300 nummer 27, 

verklarende de comparanten dat partijen met die Algemene Bepalingen bekend zijn en daarvan geen 

nadere omschrijving verlangen. 

B. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "de terreinen" wordt bedoeld: de bij deze 

akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde gronden en met "Burgemeester  en 

Wethouders ": Burgemeester en Wethouders van Amsterdam; 

 1. de terreinen en het daarop gebouwde worden aanvaard in de staat waarin deze zich  

  ten tijde van de levering bevinden, vrij van zakelijke en persoonlijke lasten, vrij van  

   huur, pacht en elk ander gebruiksrecht, voorzover het bestaan daarvan de gemeente 

   redelijkerwijs bekend kon zijn; 

2. het hoofdgebouw, op het met enkele arcering aangeduide terrein, is bestemd om tot  

 kantoor te worden verbouwd en dient vervolgens als zodanig te worden gebruikt; in  

 het verbouwplan zal het voormalig toiletgebouwtje en het urinoir worden opgenomen,  

 ten dele ten behoeven van een parkeergelegenheid; het bestaande trafohuisje op het  

 terrein zal te alle tijde bereikbaar moeten blijven voor het Gemeente Energiebedrijf,  

 zonder dat de erfpachtster hiervoor een vergoeding kan vragen; 

 3. de onder 2. genoemde verbouwing dient te zijn voltooid binnen achttien maanden na  

  de datum van ingang van het erfrecht; 

 4. het op de tekening met kruisarcering aangeduide onbebouwde terrein is 

  bestemd tot parkeerterrein en dient als zodanig te worden gebruikt; 

5. het gebruik van het onder 4. bedoelde parkeerterrein en de onder 2. bedoelde   

 parkeergelegenheid dient te geschieden onder de in een af te geven    

 garagevergunning opgenomen voorwaarden, die geacht worden deel uit te maken van  

 de erfpachtovereenkomst; 

 6. de erfpachtster dient de onbebouwde terreingedeelten binnen de onder 

  3. bepaalde termijn van een verharding dan wel een beplanting te voorzien en   

  vervolgens als zodanig te onderhouden, een en ander ten genoegen van Burgemeester  

  en Wethouders; 
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 7.    de erfpachtster dient te gedogen, dat in de onder 6. bedoelde terreingedeelten kabels,  

  leidingen, buizen en dergelijke worden gelegd, behouden en onderhouden ten   

  behoeve van gemeentelijke diensten en bedrijven alsmede ten behoeve van   

   telecommunicatie; 

 8. eventuele schade, veroorzaakt door de onder 7. Bedoelde werkzaamheden, zal door  

  of namens de uitvoerder van die werken worden hersteld of vergoed; het is niet   

  geoorloofd, boven of direct naast kabel- en leidingstroken  een diepwortelende   

  beplanting  aan te brengen of te houden; 

 9.     indien de erfpachtster het nodig acht een afscheiding te plaatsen rond het met   

  kruisarcering aangegeven terrein, dient dit te geschieden in overleg met de gemeente  

  Amsterdam, die er aan zal meewerken, dat de afscheiding zodanig kan worden   

  geplaatst dat de erfpachtster het volledige gebruiksnut behoudt van de    

  parkeerplaatsen op het met kruisarcering aangeduide terrein zonder afbreuk te doen  

  aan het gebruik van de overige parkeerplaatsen: 

10.   bij het plaatsen van de onder 9. bedoelde afscheiding dient rekening te worden   

 gehouden met de in de grond aanwezige kabels, leidingen, buizen en dergelijke en  

 met de omstandigheid, dat gemeentelijke diensten en bedrijven te allen tijde bij de  

 kabel- en leidingstroken werkzaamheden kunnen uitvoeren; bij het plaatsen van de  

 afscheiding mag voorts geen schade worden aangebracht aan de aanwezige bomen. 

De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan vóór of op de eerste mei en de eerste 

november van elk jaar. 

De comparanten, lettende op artikel 9 van de voormelde Algemene Bepalingen, verklaarden in hun 

voormelde hoedanigheid, overeen te komen, dat door betaling op heden door die erfpachter van een bedrag 

van DRIE MILJOEN TWEE HONDERD TWEE DUIZEND ZES HONDERD ZEVEN EN DERTIG GULDEN 

(f3.202.637,00), de jaarlijkse canon voor de bij deze akte in erfpacht uitgegeven en aanvaarde terreinen bij 

vooruitbetaling is voldaan voor de periode van één mei negentien honderd negentig tot en met dertig april 

twee duizend veertig, behoudens een bedrag van EEN GULDEN (f1,00) per jaar, voor het eerst op één mei 

negentien honderd één en negentig en voor het laatst op één mei twee duizend negen en dertig. 

De comparante ter ene zijde verklaarde, in haar vermelde hoedanigheid,  dat in het voormelde besluit van de 

Gemeente Amsterdam de dato zeven september negentien honderd negen en tachtig, nummer  1001, is 

vastgesteld, dat de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde terreinen tezamen een 

bouwblok vormen, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastrale grenzen van de terreinen 

en dat in dat besluit is bepaald dat als datum, met ingang waarvan voor het eerst een in dat blok gelegen 

gemeenteterrein in voortdurende erfpacht is uitgegeven, zei worden aangenomen de dag, waarop ingaat het 

erfpachtrecht op de bij deze akte uitgegeven en aanvaarde terreinen zijnde de eerste mei negentien honderd 

negentig, op welke datum derhalve voor de terreinen begint te lopen de termijn van vijftig (50) jaar, vermeld 

in artikel 3, tweede lid van de hiervoor onder A. bedoelde Algemene Bepalingen." Voorzover in 

bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, 

doet hij dat hij deze en worden die verplichtingen hij deze door koper aanvaard. 

Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hij deze tevens 

door verkoper voor die derden aangenomen." 

2. Kavel 1 (b) Frederiksplein 1, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“een akte van levering op dertig december negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. H. van 

Wilsum, notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van 

het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op eenendertig december negentienhonderd 

negenennegentig in deel 16330 nummer 18. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"5. Object  6825: 

Het hiervoor sub 5 omschreven onroerend goed: als aangegeven: 
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A in een akte op vijf en twintig februari negentienhonderd vier en zestig voor notaris 

A.J  Dragt, voornoemd, verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam  

op zes en twintig februari negentienhonderd vier en zestig in deel 4152 nummer 141, in welke akte 

woordelijk staat vermeld: "Comparanten, handelen in hoedanigheid als gemeld en voor zich: in 

aanmerking nemende: 

- dat de sub 1. genoemde vennootschap eigenares is van de percelen Utrechtsestraat 151 hoek 

Frederiksplein 1 lot en met 13 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie I 

nummers 5684, 5390, 5391, 5461, 4323 en 4398. 

-  dat de comparant sub 2 en diens echtgenote, als behorende tot de tussen hen bestaande algehele 

gemeenschap  van goederen eigenaren zijn van het huis en erf te Amsterdam aan de Utrechtsestraat 

149, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie I nummer 3974. 

- dat de sub 1 genoemde vennootschap voornemens is een nieuw kantoorgebouw te doen stichting op 

voormelde haar toebehorende kadastrale percelen,  volgens tekeningen 1, 2 en 3 van architect 

Arther Staal, zoals die eventueel nog op onderdelen zullen worden gewijzigd,  welke tekeningen ten 

blijke van bekendheid en accoordbevinding door- en namens beide partijen zijn ondertekend en 

waarop de hierna te vermelden gemeenschappelijke  bouwmuur op tekening I is aangegeven met een 

rode streep. 

verklaarden het volgende te zijn overeengekomen: 

a. Het tegen de gemeenschappelijke bouwmuur tussen het perceel Utrechtsestraat 151 

Frederiksplein 1 en het perceel Utrechtsestraat  149 gemetselde rookkanaal zal voor 

rekening en voor kosten van de sub 1 genoemde vennootschap worden vervangen door een 

nieuw te metselen rookkanaal tot boven het dak van het voormelde nieuw te bouwen 

kantoorgebouw met het recht van de eigenaren van het perceel Utrechtsestraat 149 tot 

latere reparatie of vervanging van dit kanaal, behoudens de verplichting van 

laatstgenoemden tot vergoeding van de eventuele uit een dergelijke reparatie of vervanging 

voortvloeiende schade aan de gebouwen van de sub 1 genoemde vennootschap. 

Het bestaande rookkanaal zal voorzover nodig worden gesloopt, terwijl door de sub I 

genoemde vennootschap voor en tijdens de bouw door middel van tijdelijke voorzieningen 

voor een behoorlijk functioneren van een rookkanaal zal worden zorggedragen. 

b. Alle door de sloop ontstane beschadigingen aan de gemelde gemeenschappelijke muur 

zullen op korte termijn voor rekening van de sub I genoemde vennootschap worden hersteld, 

terwijl tevens door haar zal worden zorggedragen voor het leveren en aanbrengen van 

muur- en koppelankers, voorzover zulks door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht 

van Amsterdam zal worden verlangd. 

c. De sub I genoemde vennootschap doet bij deze in het kader van deze overeenkomst om niet 

afstand van- en draagt voorzoveel nodig in eigendom over aan comparant sub 2 en diens 

echtgenote, zulks ten behoeve van de tussen dezen bestaande algehele gemeenschap van 

goederen, al haar rechten op de meergenoemde gemeenschappelijke bouwmuur met 

ondergrond tussen het perceel Utrechtsestraat 

151 Frederiksplein 1 en het perceel  Utrechtsestraat  149 en de daaronder aanwezige 

grond; zijnde wat het deel van gemelde bouwmuur met ondergrond, voorzover eigendom van 

de sub I genoemde  vennootschap betreft, kadastraal bekend gemeente Amsterdam  sectie I 

nummer 5684 gedeeltelijk, behoudens het recht van gemelde vennootschap om boven het 

bestaande opgaande metselwerk het hoger opgaande metselwerk van de geprojecteerde 

nieuwbouw tot op de helft van bedoelde gemeenschappelijke  bouwmuur te doen oversteken, 

welk recht bij deze als een erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten laste van het kadastrale 

perceel Gemeente Amsterdam sectie I nummer 3974 en het bij deze overgedragen deel van 

het kadastrale perceel gemeente Amsterdam sectie I nummer 5684 en ten behoeve van het bij 

de sub I genoemde vennootschap in eigendom verblijvende deel van het kadastrale perceel 

gemeente Amsterdam sectie I nummer 5684. 

d. Comparant sub 2 in privé en in hoedanigheid als gemeld, verklaarde geen bezwaren te 

hebben tegen de bouwplannen als gemeld, volgens voormelde tekeningen, zoals deze thans 

zijn of zoals die eventueel op onderdelen zullen worden gewijzigd, in het bijzonder ten 

aanzien van de bouwhoogte ter plaatse van de erfafscheidingen, mits bij de uitvoering van 
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de bouwplannen rekening wordt gehouden met de rechten van partij ter andere zijde, 

voortvloeiende uit het voormelde. 

e. Voor of tijdens de bouw zal de sub I genoemde vennootschap niet aansprakelijk zijn voor 

eventuele vochtdoorslag door de afgestane gemeenschappelijke  muur of voor eventuele 

beschadigingen  van deze muur aan de zijde van het perceel van partij ter andere zijde, 

behoudens ingeval van opzet, grove schuld of nalatigheid van de zijde van de sub I 

genoemde vennootschap of van de voor of namens haar optredenden; 

B. een onderhandse  wijzigingsovereenkomst  de dato zeventien }uni negentienhonderd  vijf en zestig, 

geregistreerd te 's-Gravenhage op vijf en twintig juni negentienhonderd vijf en zestig in deel 171 

nummer 1121, in welke onderhandse wijzigingsovereenkomst  woordelijk staat vermeld:  

"Ondergetekenden: 

1. De Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen lnvaliditeit N.V., 

gevestigd te 's-Gravenhage, ter ene zijde hierna te noemen: "Eerste "; 

2. de heer Johannes Grootveld, bloemist, en zijn echtgenote mevrouw Louise Christina 

Hubertina van Wissen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, hierna tezamen te 

noemen:  "Grootveld';· 

In aanmerking nemende: 

Dat ondergetekenden bij akte op vijf en twintig februari negentienhonderd vier en zestig verleden 

voor Notaris A.J. Dragt te Amsterdam een overeenkomst hebben gesloten ondermeer met betrekking 

tot het tegen de gemeenschappelijke bouwmuur tussen het perceel Utrechtsestraat 151 

Frederiksplein 1 en het perceel Utrechtsestraat  149 te Amsterdam  een gemetselde rookkanaal 

inhoudende dat het bestaande rookkanaal voor rekening van en op kosten van Eerste zal worden 

vervangen door een nieuw te metselen rookkanaal; 

dat ondergetekenden om technische redenen in deze verbintenis wijziging willen brengen; 

komen overeen: 

1.  De vervangende schoorsteen zal niet worden gemetseld doch worden samengesteld van 

dubbelwandige eternilpijpen welke door middel van koperen ankers zullen worden bevestigd 

aan de aanliggende muur; 

2. Voor het overige blijft de voornoemde overeenkomst ongewijzigd van kracht. 

Aldus in tweevoud getekend te 's-Gravenhage en Amsterdam op zeventien juni negentienhonderd vijf 

en zestig." 

3. Kavel 1 (c) Jaarbeursplein 24, Utrecht 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

“a. Voor wat betreft het recht van erfpacht en opstal tot één januari tweeduizend zeventig op de percelen 

grond, gelegen te Utrecht aan het Jaarbeursplein, eigendom van de gemeente Utrecht, met het daarop 

gestichte hotel bekend als Holiday lnn, plaatselijk bekend als Jaarbeursplein 24 en 25 en Westplein 1 te 

Utrecht, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D nummer 8278 en het recht van opstal tot één 

januari tweeduizend zeventig tot het hebben van een overbouwing met de daarbij behorende werken op 

en in de begane grond op de percelen grond, eigendom van de gemeente Utrecht, met de opstallen, deel 

uitmakende van het hotelgebouw Holiday lnn, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D 

nummer 8279, naar een akte van transport op negenentwintig september negentienhonderd 

drieënnegentig verleden 

voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht, ingeschreven in het register Hypotheken 4 v an het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Utrecht) op negenentwintig 

september  negentienhonderd drieënnegentig in deel 7702 nummer 33. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"a.        Op de uitgifte in erfpacht/opstal zijn van toepassing verklaard de ''Algemene 

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan Hoog 

Catherijne ", zoals vastgesteld bij akte op dertig december negentienhonderd achtenzestig, 

ververleden voor notaris J. W.F. Swane te Utrecht, overgeschreven ten kantore van de Dienst van 
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het Kadaster en de Openbare Registers te Utrecht op dertig december negentienhonderd 

achtenzestig in deel 2099 nummer  12, in welke voorwaarden van toepassing zijn 

verklaard de artikelen 3 lid 3, 11, 12 lid 2, 15, 18, 19 lid 3, 20, 22 en 24 leden 2 en 3, van de 

overeenkomst gesloten met de Gemeente Utrecht bij akte op dertig december negentienhonderd  

achtenzestig  verleden voor genoende notaris Swane, bekend als de "Moederovereenkomst". 

Daarna is een overeenkomst gesloten bekend als gedrukt verzameling 1978 

nummer 332 zoals vastgehecht aan een akte van depot op achtentwintig november 

negentienhonderdachtenzeventig  verleden voor notaris J. W.F. Swane voornoemd. Daarnaast is 

van toepassing een overeenkomst met de gemeente Utrecht, bekend als overeenkomst inzake het 

beheer van Hoog Catherijne, één en ander weergegeven in gedrukte verzameling  1982 nummer 

254, waarbij de erfpachtsvoorwaarden zijn gewijzigd, welke overeenkomst in hoofdlijnen is 

vastgelegd in een akte op zeventien oktober negentienhonderd  vierentachtig verleden voor notaris 

J. W.F. Swane voornoemd. 

b. De canon bedraagt tweehonderdvijftig duizendnegenentachtig gulden (f 251.089.00) per jaar,  te 

voldoen bij achterafbetaling op één januari  van elk jaar. 

c. Het eerstvolgende  tijdstip waarop de erfpachtscanon wordt gewijzigd is één januari tweeduizend. 

d. De op grond van de erfpachtsvoorwaarden toegestane bestemming is hotel, café, restaurant, 

zalenverhuur. 

b. Voor wat betreft bijzondere bepalingen terzake het onder a genoemde rechten van opstal naar een akte 

van wijziging zakelijk recht van dertig juli negentienhonderd tachtig, verleden voor een waarnemer van 

notaris J.W.F. Swane, destijds notaris te Utrecht, ingeschreven (destijds overgeschreven)  in het register 

Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Utrecht) op één augustus 

negentienhonderd tachtig in deel 4085 nummer 43. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"3. Partijen stellen vast dat de ruimten in het gebouw, dat op de hierbij in erfpacht uitgegeven 

percelen is respectievelijk  wordt opgericht, op andere wijze dan huur in gebruik zijn/zullen 

worden genomen.  Ter uitvoering van artikel 18 lid 3 van de moederqvereenkomst  zullen partijen 

mitsdien met elkaar in overleg treden teneinde vast te stellen wat als brutohuurovereenkomst  van 

de onderhavige ruimten moet worden aangemerkt." 

c. Voor wat betreft het recht van erfpacht en opstal tot één januari tweeduizend zeventig van een perceel 

grond, gelegen te Utrecht nabij het Jaarbeursplein,  kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D 

nummers 9203 en 9202, en het recht van opstal tot het hebben van de aan de luifel verbonden kolommen 

en vlaggemasten op een gedeelte van een perceel met de opstallen, deel uitmakende van het hotelgebouw 

Holiday lnn, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D nummer 9199, gedeeltelijk, 9201 

gedeeltelijk, 9207 gedeeltelijk, naar een akte houdende uitgifte in erfpacht op negenentwintig maart 

tweeduizend verleden voor mr. J.P.D. Schuttevaer, notaris te Utrecht, ingeschreven in het register 

Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds 

Utrecht) op dertig maart tweeduizend in deel 11370 nummer 22. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"C. Erfpachtbepalingen 
De vestiging van de erfpacht geschiedt onder de navolgende bepalingen en bedingen: 

A. 1.        de erfpacht is gevestigd vanaf heden tot eenjanuari  tweeduizend zeventig tegen betaling 

van de grondprijs, waarmee de erfpachter de canon ineens en bij vooruitbetaling voor de 

gehele duur van zijn recht zal hebben voldaan. De voorlopige grondprijs van het perceel 

grond bedraagt vierduizend vijf honderd gulden, de definitieve grondprijs wordt 

vastgesteld door middel van verhoging van bovengemelde  voorlopige grondprijs 

berekend met ingang van een juli  negentienhonderd acht en negentig met vier procent 

(4%) op jaarbasis  tot aan de datum waarop het Raadsbesluit tot gronduitgifte  ex artikel  

147 gemeente wet is genomen. Deze verhoging bedraagt een honderdnegen gulden en 

twaalf cent (f109,12). De grondprijs, de verhoging en de daarover verschuldigde 

omzetbelasting  zijn voldaan door creditering  van de kwaliteitsrekening  van het 

notariskantoor Hermans & Schuttevaer te Utrecht. De gemeente verleent kwijting voor de 

betaling van de grondprijs,  de verhoging en de daarover verschuldigde omzetbelasting, 
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hetgeen blijkt uit een kwitantie van de comptabele van de gemeente Utrecht, welke aan 

deze akte is gehecht. 

2.        Alle kosten, rechten en belastingen die op de uitgifte in erfpacht vallen zijn 

voor rekening van de erfpachter. Hiertoe behoren de kosten van de aktetekening ad 

vijfhonderd gulden (f 500,--). 

B. De erfpacht is gevestigd met inachtneming van de "Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van 

gronden der gemeente Utrecht in het plan Hoog Catharijne" (hierna te noemen: AV HG), zoals 

deze luiden na verlijden van de wijzigingsakte de dato dertig december negentienhonderd acht 

en zestig voor J. W.F. Swane, destijds notaris te Utrecht en overgeschreven ten hypotheekkantore 

te Utrecht op diezelfde dag in deel 2099 nummer 12, met de inhoud van welke voorwaarden 

de erfpachter verklaart volkomen bekend te zijn en deze te beschouwen als 

woordelijk in deze akte te zijn opgenomen, met dien verstande dat deze AV HG worden 

aangevuld met de navolgende bijzondere voorwaarden. 

1. Bestemming en gebruik. 

Het in erfpacht uit te geven perceel grond is bestemd voor een fietsenstalling behorende bij het 

hotel Holiday lnn. Het perceel grond mag niet worden gebruikt voor enigerlei vorm van 

detailhandel. Op het perceel grond mag zich geen installatie  voor verkoop of levering van 

motorbrandstoffen  aan derden bevinden.  

2. Kettingbeding: Bebouwing en inrichting  van het perceel grond. 

1.        De erfpachter is verplicht het perceel grond in te richten en ingericht te 

houden conform de hiervoor sub 1 vermelde bestemming. 

2.  Schade als gevolg van de inrichting van het perceel grond door of vanwege de 

erfpachter toegebracht aan de eigendommen van de gemeente of andere voorzieningen 

van algemeen nut zal door de 

3.  kettingbeding: Verplichtingen. 

De erfpachter verplicht zich jegens  de gemeente tot het hiervoor sub 2 en 

dit sub 3 gestelde, bij elke gehele of gedeeltelijke  vervreemding van de erfpacht, danwel 

vestiging van een zakelijk gebruiksrecht  of genotsrecht daarop dienen in de 

overdrachtsakte of de akte van vestiging van het zakelijk recht de bovengenoemde  

verplichtingen, alsmede deze bepaling en onderstaand boetebeding in hun geheel aan 

elke opvolger van de erfpacht of rechthebbende op het zakelijk gebruiks- of genotsrecht 

te worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente te worden bedongen en 

aangenomen. In geval van niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding van het 

hiervoor sub 2 en dit sub 3 bepaalde kan degene, die niet of niet behoorlijk nakomt of 

overtreedt ten behoeve van de Gemeentekas een boete worden opgelegd van maximaal  

tweemaal de onder C.A.I. van deze overeenkomst  genoemde voorlopige grondprijs, 

onverminderd het recht van de gemeente om nakoming te vorderen. 

De kosten van invordering van de boete zijn voor rekening van de partij, die nalatig is of 

overtreedt.” 

Enzovoort 

E. Vestiging erfdienstbaarheid   van overbouwing 
Hierbij vestigen en aanvaarden partijen ten laste van de bij de gemeente in eigendom blijvende gedeeltes 

van de percelen kadastraal bekend gemeente Catharijne sectie D nummers  7590, 7594 en 8280 als 

dienend erf en ten behoeve van het perceel grond kadastraal bekend Gemeente Catharijne sectie D 

nummer 8278 als heersend erf, de erfdienstbaarheid  van overbouwing, inhoudende het recht om een 

luifel te hebben en te houden zoals aangegeven met een enkelvoudige arcering op de aan deze akte 

gehechte, door comparanten gewaarmerkte tekening met nummer A 31.478. 

F. Vestiging opstalrecht 
De gemeente vestigt ten behoeve van de erfpachter een recht van opstal op een gedeelte van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Catharijne sectie D nummer 7590, zoals met een zwart vlak is weergegeven 

op de aan deze akte gehechte en door comparanten gewaarmerkte  tekening met nummer A 31.478. Dit 

opstalrecht wordt gevestigd ten behoeve van de aan de luifel, hierboven onder E. vermeld, verbonden 

kolommen en vlaggemasten. De vergoeding voor de hiervoor onder E. en F. genoemde rechten worden 

geacht te zijn inbegrepen in de voormelde grondprijs. 
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Beide rechten zijn altijddurend en niet opzegbaar behoudens in geval van in ernstige mate van tekort 

schieten van de opstalhouder in de nakoming van zijn verplichtingen en behoudens in geval van een 

dusdanige verbouwing van het Holiday lnn waardoor de uitoefening van beide rechten niet meer 

noodzakelijk is geworden. Tevens is de gemeente te allen tijde gerechtigd beide rechten op te zeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van een jaar in verband met de ontwikkeling van het Utrecht 

Centrum Plan (UPC). 

Beide rechten houden gezamenlijk in, dat de erfpachter gerechtigd is de erfpacht voor zover nodig te 

gebruiken of te doen gebruiken voor het hebben, onderhouden en weer wegnemen van een luifel. 

De erfpachter zal eventuele schade als gevolg van de uitoefening van de beide rechten steeds zo spoedig 

mogelijk na constatering van die schade voor haar rekening nemen 

en ten genoegen van de gemeente herstellen of doen herstellen. 

 

4. Kavel 1 (d) Stadhuisplein, Eindhoven 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op eenentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51320, nummer 13, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

“d. Voor bijzondere bepalingen die op het Stadhuisplein 4 betrekking hebben en speciaal voor wat 

betreft erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen 

naar hetgeen voorkomt in een akte op éénentwintig mei negentienhonderd tweeënnegentig, verleden 

voor mr. P.A.L. van der Horst, notaris te Eindhoven, ingeschreven (destijds overgeschreven) in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Eindhoven) op éénentwintig mei negentienhonderd tweeënnegentig in deel 9832 nummer 

55. Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

“Kwalitatieve verplichtingen in verband met aanwijzing van het verkochte Stadhuisplein 4 als 

gemeentelijk monument 

Artikel 10 

Terzake van het verkochte, plaatselijk bekend als Stadhuisplein 4, is er een procedure gaande 

teneinde dat registergoed als beschermd gemeentelijk monument in de daartoe bestemde registers te 

kunnen laten inschrijven; daarop vooruitlopend is het koper niet toegestaan zonder toestemming van 

Burgermeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven enige wijziging aan de buitenzijde van 

het registergoed aan te brengen; deze verplichting van koper wordt bij deze als kwalitatieve 

verplichting bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek bedongen ten laste van het bij deze akte in 

eigendom overgedragen gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Eindhoven sectie D nummer 

3330 en ten behoeve van de verkoper. 

Kwalitatieve verplichting van parkeren en in- en uitrit ten behoeve van de Stichting De Krabbedans 

Artikel 11 

Bij deze wordt door de komparanten, de komparant sub 2, handelend als gemeld en de komparant 

sub 1, thans handelende als vrijwillig waarnemende  de belangen van de te Eindhoven aan het 

Stratumseind 32 gevestigde stichting Stichting De Krabbedans, ingeschreven in het 

stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 88665, ter 

uitvoering van de door gemelde stichting met koper gesloten overeenkomst, gedurende de tijd dat 

deze stichting is gevestigd in het pand Stratumseind 32, verleend bedongen en aangenomen het recht 

om gebruik te maken van de tot het verkochte, plaatselijk bekend als Stadhuisplein 4, kadastraal 

bekend als gemeente Eindhoven sectie D nummer 3369, behorende in- en uitrit van en naar het 

achterterrein van het verkochte plaatselijk bekend als Stadhuisplein 4 naar en van het Stadhuisplein, 

alsmede het recht om op het bij deze akte in eigendom overgedragen kadastrale perceel gemeente 

Eindhoven sectie D nummer 2659 een parkeerplaats te gebruiken, zulks op de thans bestaande wijze 

om de stichting gelegenheid te geven tot het in- en uitladen van kunstwerken, welk recht van de 

stichting wordt gevestigd als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk 

Wetboek van een noord-westelijk gedeelte van het verkochte, plaatselijk bekend Stadhuisplein 4, 

kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D nummers 3369 en 2659. 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 9  

 

Vestiging van het zakelijk recht van opstal ten behoeve van de te Eindhoven gevestigde N.V. 

Nutsbedrijf Regio Eindhoven 

Artikel 12 

De komparanten, de komparant sub 2, handelend als gemeld en de komparant sub 1, thans 

handelende als vrijwillig waarnemende de belangen van de te Eindhoven gevestigde en aldaar aan 

de Nachtegaallaan 13a kantoorhoudende naamloze vennootschap N.V. Nutsbedrijf Regio 

Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 

dossiernummer 64130, verklaarden ter uitvoering van de door gemelde naamloze vennootschap met 

koper gesloten overeenkomst bij deze te verlenen en aan te nemen casu quo te vestigen ten behoeve 

van gemelde vennootschap het zakelijk recht van opstal tot het leggen, hebben en onderhouden van 

kabels en/of leidingen die van mantelbuizen zijn voorzien in casu quo op die zuid- oostelijke 

gedeelten van de bij deze akte in eigendom overgedragen kadastrale percelen gemeente Eindhoven 

sectie D nummers 3369 en 3264, welke op de aan deze akte gehechte tekening VK-58814 met grijs 

raster en schuine streeparcering zijn aangegeven, welke vestiging geschiedt onder de  navolgende 

voorwaarden en bepalingen: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze Algemene Voorwaarden inzake de aanleg en instandhouding van kabels en/of leidingen met 

bijbehoren, hierna te noemen ‘A.V.L.’, wordt verstaan onder: 

a. het zakelijk recht, een zakelijk recht van opstal; 

b. de grond: de genoemde kadastrale percelen of gedeelten daarvan waarop het zakelijk recht wordt 

of is gevestigd; 

c. de eigenaar: de zakelijk gerechtigde(n) tot de grond waarop het zakelijk recht wordt of is 

gevestigd; 

d. de grondgebruiker: degene(n) die krachtens een persoonlijk recht gebruik maakt/maken van de 

grond; 

e. de leidingbeheerder: N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven (NRE); 

f. het werk: de op en/of in de grond gelegde of aan te leggen kabel(s) en/of leiding(en) met 

bijbehoren; 

g. bijbehoren: een of meer door de leidingbeheerder noodzakelijk geachte en bij het werk behorende 

zaken; 

h. het tracé: de met de eigenaar en/of de grondgebruiker overeengekomen ligging van het op en/of in 

de grond aangelegde of aan te leggen werk; 

i. de overeenkomst: de door de leidingbeheerder met de eigenaar en/of de grondgebruiker te sluiten 

overeenkomst(en) betreffende de aanleg en instandhouding van het werk. 

Artikel 2. Uitsluiting ontbinding. 

Partijen sluiten ontbinding van de overeenkomst en vestiging krachtens welke wetsbepaling dan ook 

uit. 

Artikel 3. Inhoud recht. 

1. Het zakelijk recht omvat al hetgeen verband houdt met het aanbrengen, gebruiken, vervangen, 

instandhouden, inspekteren, verwijderen en met het ter vervanging verleggen van het werk binnen de 

strook grond die nader zal worden omschreven in de met de eigenaar af te sluiten overeenkomst. De 

leiding- beheerder en de door hem aan te wijzen derden hebben daartoe met de nodige 

vervoermiddelen, materialen en werktuigen toegang tot de grond. Voor het uitvoeren van 

werkzaamheden zal de leidingbeheerder in overleg met de eigenaar en/of de grondgebruiker bepalen 

op welke wijze zulks zal geschieden en op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het daarvoor 

vereiste gedeelte van de grond. De voor de uitvoering van de vereiste werkzaamheden hinderlijke 

belemmeringen mogen door de leidingbeheerder tijdelijk worden weggenomen. 

2. De leidingbeheerder zal met de werkzaamheden pas aanvangen, indien hiervan op een – naar de 

omstandigheden – gepaste wijze kennis is gegeven aan de eigenaar en/of de grondgebruiker. Bij 

normale inspektie en controle waarbij geen voer- of werktuigen worden gebruikt en geen 

grondroeringen worden verricht, kan een kennisgeving achterwege blijven. 

3. Een tekening waarop het tracé is vastgelegd zal aan de eigenaar en aan de ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst zittende grondgebruiker ter hand worden gesteld. 

4. De eigenaar zal toekomstige grondgebruikers van de inhoud van zijn overeenkomst met de 

leidingbeheerder, deze A.V.L., alsmede van het tracé in kennis te stellen. 
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Artikel 4. Plichten leidingbeheerder. 

1. Bij de uitoefening van het zakelijk recht zal de leidingbeheerder zoveel mogelijk rekening houden 

met de belangen en de wensen van de eigenaar en/of de grondgebruiker en in het algemeen zo 

weinig mogelijk hinder en schade veroorzaken. 

2. De leidingbeheerder is gehouden bij de in het kader van dit zakelijk recht uit te voeren 

werkzaamheden de grond, voorzover de omstandigheden dit redelijkerwijs toelaten, zoveel mogelijk 

weer in de vorige toestand te brengen. Bij kultuurgrond zal dit op kultuurtechnische wijze gebeuren. 

Artikel 5. Plichten eigenaar. 

De eigenaar en/of de grondgebruiker zullen zich, ook bij het verlenen van rechten aan derden, 

onthouden van al datgene waardoor: 

a. het werk of onderdelen daarvan gevaar zouden kunnen lopen; 

b. het transport door middel van het werk zou kunnen worden belet, belemmerd of geschaad of 

waardoor     gevaar zou kunnen ontstaan voor personen of goederen; 

c. inbreuk op het zakelijk recht zou worden gemaakt of een ongestoorde uitoefening daarvan zou 

kunnen worden belemmerd. 

Artikel 6. Werkzaamheden 

1. De eigenaar en/of de grondgebruiker zullen zonder schriftelijke toestemming van de 

leidingbeheerder binnen de strook grond als bedoeld in artikel 3 lid 1: 

a. geen opstallen, zoals gebouwen, werken – waaronder medebegrepen het aanbrengen van gesloten 

verhardingen en wijzigingen van het bodemniveau – alsmede opslagplaatsen, diepwortelende bomen 

en beplantingen, aanbrengen of uitbreiden, noch ontgravingen plegen en voorwerpen in de grond 

drijven,; 

b. geen boven- of ondergrondse kabels, buizen of leidingen aanbrengen. De eigenaar en/of de 

grondgebruiker zullen ook aan derden geen toestemming tot één of meer van de in dit lid bedoelde 

handelingen verlenen, zonder dat die derden daartoe schriftelijke toestemming van leidingbeheerder 

hebben ontvangen. 

2. De leidingbeheerder zal aan zijn toestemming slechts voorwaarden verbinden die verband houden 

met de uitoefening van zijn zakelijk recht. 

3. In afwijking van lid 1 en onverminderd het bepaalde in artikel 5 kunnen de eigenaar en/of de 

grondgebruiker ingeval van uitvoering van drainagewerkzaamheden volstaan met een schriftelijke 

melding daarvan aan de leidingbeheerder uiterlijk tien dagen voordat met de uitvoering van 

genoemde werkzaamheden wordt aangevangen. 

4. Indien tengevolge van werkzaamheden, die worden uitgevoerd door of in opdracht van de 

eigenaar en/of de grondgebruiker, schade aan het werk ontstaat, zal de leidingbeheerder de 

eigenaar en/of de grondgebruiker hiervoor niet aansprakelijk stellen, tenzij hem opzet of grove 

schuld kan worden verweten. 

Artikel 7. In gebreke blijven. 

1. Indien de eigenaar en/of de grondgebruiker in ernstige mate in gebreke blijft in de nakoming van 

de verplichtingen omschreven in de artikelen 5 en 6, heeft de leidingbeheerder het recht, terstond en 

zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al die maatregelen te nemen welke nodig zijn 

om hetgeen in strijd met genoemde verplichtingen is verricht ongedaan te maken, voorzover dit naar 

het oordeel van de leidingbeheerder om reden van veiligheid en bedrijfszekerheid van het werk 

noodzakelijk is. 

2. De redelijkerwijs te maken kosten die daaraan verbonden zijn, moeten door de nalatige partij 

worden gedragen, indien hem opzet of grove schuld kan worden verweten. 

Artikel 8. Vrijwaring. 

Binnen het kader van het zakelijk recht vrijwaart de leidingbeheerder de eigenaar tegen vorderingen 

wegens storing in het genot van de rechtmatige grond- gebruiker met wie de leidingbeheerder de 

overeenkomst is aangegaan, terwijl de eigenaar de leidingbeheerder vrijwaart tegen aanspraken van 

anderen welke afbreuk kunnen doen aan de rechten van de leidingbeheerder, voorzover de eigenaar 

redelijkerwijs kennis kon dragen van deze aanspraken. 

Artikel 9. Gebondenheid eigenaar vóór vestiging recht. 

De eigenaar en/of de grondgebruiker zullen in de periode liggende tussen de datum waarop de 

overeenkomst is gesloten en de datum van vestiging van het zakelijk recht: 
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a. geen rechten aan derden verlenen, welke de uitoefening van de aan de leidingbeheerder verleende 

rechten kunnen belemmeren; 

b. in geval van vervreemding of bezwaring van de strook grond als bedoeld in artikel 3 lid 1, of een 

gedeelte daarvan, zorgdragen dat in de desbetreffende overeenkomst melding wordt gemaakt van het 

te vestigen zakelijk recht onder verbintenis van zijn wederpartij opdat deze aan de vestiging van het 

zakelijk recht onvoorwaardelijk zal medewerken en geen aanspraken zal maken op vergoedingen 

wegens het zakelijk recht, indien en voorzover terzake reeds op voorhand aan de eigenaar 

betalingen mochten zijn gedaan. 

Artikel 10. Duur, overdraagbaarheid, beëindiging. 

1. Het zakelijk recht is altijddurend. Het zal uitsluitend eindigen, als de leiding- beheerder 

schriftelijk aan de eigenaar mededeelt dat van het recht voortaan geen gebruik meer zal worden 

gemaakt. De leidingbeheerder is verplicht voor het doen eindigen van het recht de gedane 

overschrijving in de openbare register ten hypotheekkantore namens partijen te doen royeren, 

waartoe de eigenaar bij deze aan de leidingbeheerder machtiging verleent. De artikelen 762 en 766 

van het Burgerlijk Wetboek zijn op dit zakelijk recht niet van toepassing. 

2. De leidingbeheerder is bevoegd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het zakelijk recht 

aan een derde over te dragen; de leidingbeheerder zal de eigenaar daarvan schriftelijk in kennis 

stellen. 

3. Bij beëindiging van het zakelijk recht zullen partijen met elkander overleggen, of het werk volledig 

of gedeeltelijk wordt verwijderd, danwel ter plaatse wordt gelaten; in het laatste geval zal het werk 

of het door de leidingbeheerder ter plaatse te laten gedeelte, om niet eigendom van de 

grondeigenaar worden. Indien de eigenaar bij die gelegenheid aannemelijk maakt dat hij er een 

redelijk belang bij heeft dat het werk of een gedeelte van het werk wordt verwijderd, zal de 

leidingbeheerder aan dit verzoek voldoen, tenzij de leidingbeheerder er de voorkeur aan geeft een 

schadevergoeding toe te kennen. 

Vestiging van erfdienstbaarheid van uitweg ten behoeve van het kadastrale perceel gemeente 

Eindhoven sectie D nummer 3368 (eigendom van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven) 

Artikel 13. 

De komparanten, de komparant sub 2 handelend als gemeld en de komparant sub 1, thans handelend 

als vrijwillig waarnemende de belangen van N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven voornoemd, 

verklaarden dat ter uitvoering van de door gemelde naamloze vennootschap met koper gesloten 

overeenkomst bij deze te verlenen en aan te nemen casu quo te vestigen ten behoeve van het aan 

voormelde naamloze vennootschap in eigendom toebehorende kadastrale perceel gemeente 

Eindhoven sectie D nummer 3368, hierna ook te noemen ‘heersend erf’, en ten laste van de bij deze 

akte in eigendom overgedragen gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Eindhoven sectie D 

nummers 3369 en 3264 welke op de aan deze akte gehechte tekening VK-58814 met grijs raster en 

schuine streeparcering zijn aangegeven, hierna tezamen ook te noemen ‘lijdend erf’, de 

erfdienstbaarheid van uitweg om te komen van en te gaan naar het heersend erf naar en van de 

openbare weg Oude Stadsgracht. Omschrijving bestaande erfdienstbaarheden, recht van overbouw 

casu quo recht van opstal ten behoeve van het naast het pand Stadhuisplein 4 gelegen pand, 

Begijnenhof 35, kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D nummer 2983 

Artikel 14. 

Koper verklaarde volkomen bekend te zijn met de bestaande regeling terzake van 

erfdienstbaarheden casu quo beperkt recht van overbouw (casu quo op- stal) ten behoeve van het 

naast het registergoed Stadhuisplein 4 gelegen registergoed kadastraal bekend gemeente Eindhoven 

sectie D nummer 2983. 

Voorzover nodig wordt terzake nog verwezen naar een akte op vijf april negen- 

tienhonderdachtentachtig verleden voor de op dat tijdstip te Amsterdam stand- plaats gehad 

hebbende notaris mr. W.A.J.M. de Nerée tot Babberich, ingeschreven in register hypotheken 4 ten 

kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven in deel 8334 

nummer 44 waarin onder andere woordelijk voorkomt: 

“De comparanten verklaarden 

A. Verkoper enzovoorts 

D.1. Bij deze te vestigen ten behoeve van het onroerend goed en ten laste van: 
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1. de aan verkoper in eigendom toebehorende grond, uitmakende dat gedeelte van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie D nummer 3263 hetwelk op de aan deze akte 

gehechte schetsmatige situatietekening met kruisarcering is aangegeven, de erfdienstbaarheid tot het 

hebben, houden en onderhouden van een overbouwing en twee steunpilaren en funderingen boven 

respectievelijk op en in het lijdend erf, zoals deze overbouwing, steunpilaren en funderingen thans 

aanwezig zijn boven, op en in die voormelde strook grond;” 

 

5. Kavel 1 (e) (i-iv) Gedempte zuiderdiep/Prinsenstraat,  

“verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

VESTIGING  ERFDIENSTBAARHEID 

De naast het bij deze akte verkochte onder A. gemelde gebouw, in aanbouw zijnde woningen met 

nummers  12, 14, 16, 18, 20 en 22, zijn alle een complexe uitbouw, zijnde een uitspringend gedeelte in het 

bij deze akte verkochte gebouw, welk gedeelte voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van het bij 

deze akte verkochte gebouw. De eigenaar of diens rechtsopvolgers van het bij deze akte verkochte 

gebouw is/zijn verplicht deze uitbouw te dulden, terwijl hij/zij voorts verplicht is/zijn zich te onthouden 

van enig handelen dal inbreuk maakt op deze uitbouw, waaronder mede wordt begrepen het wegnemen 

van de noodzakelijke steun. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden op grond van het vorenstaande 

ten behoeve van de in aanbouw zijnde woningen met nummers 12, 14, 16, 18, 20 en 22, en ten laste van 

het bij deze akte verkochte gebouw met de daarop te bouwen kantoorruimten, kadastraal bekend 

gemeente Groningen, sectie H, nummer 4152, hierna ook aan te duiden met respectievelijk  heersend- en 

dienend erf te vestigen en - voor zover nodig- aan te nemen- de navolgende erfdienstbaarheid: 

- de erfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf, 

om te dulden, dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren van deze akte bestaande bouwplan 

een op het heersende erf te bouwen woning of bedrijfsruimte, gedeeltelijk -en wel over een strook ter 

breedte van drie meter en tien centimeter- op het dienend erf is gebouwd casu quo hierboven uitsteekt, 

casu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of de bij de op het 

heersend erf gebouwde of nog te bouwen woning of bedrijfsruimte met toebehoren behorende leidingen 

gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht. 

2. een akte houdende vestiging van het recht van opstal op drieëntwintig december 

negentienhonderd zevenennegentig verleden voor [           ], notaris te Groningen, ingeschreven in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Groningen) op vierentwintig december negentienhonderd zevenennegentig in deel 6537 

nummer 36. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

BEPALINGEN  OPSTALRECHT 

Artikel   1. Duur 

Het onderhavige  opstalrecht is eeuwigdurend. 

Artikel  2. 

De opstaller is gerechtigd tot de gehele ondergrondse parkeergarage, bestaande uit drie niveaus, zoals 

omschreven in: 

de definitieve bestektekeningen ten aanzien van de bouwkundige constructie, waaronder ten deze met 

name worden begrepen: 

a. de bouwkundige bestektekeningen (Dijkhuis): 

* BK 4 de dato een september negentienhonderdvijfennegentig; 

* BK 5 de dato een september negentienhonderdvijfennegentig; alsmede: 

* R BK 1 de dato twintig september negentienhonderdzesennegentig; 

* R BK 2 de dato twintig september negentienhonderdzesennegentig; 

* R BK 3 de dato twintig september negentienhonderdzesennegentig. 

b. de installatietechnische  bestektekeningen (Adviesburo Aaldriks) onder werknummer 1777-'94: 
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*1 mv. oktober  negentienhonderdvijfennegentig; 

*2 mv. oktober negentienhonderdvijfennegentig; 

* 3 mv. oktober negentienhonderdvijfennegentig; 

*4 e. oktober negentienhonderdvijfennegentig; 

*5 e. oktober negentienhonderdvijfennegentig; 

*6 t. oktober  negentienhonderdvijfennegentig; 

2. het plus-pakket  de dato een november negentienhonderdzesennegentig,  inclusief de definitieve 

prijsopgave  Bouwborg de dato zeventien december negentienhonderdzesennegentig  (als uitwerking van 

de stelpost "verf interieur" zoals onderdeel van de "Overeenkomst parkeergarage  als hiervoor  in de 

aanhef van deze akte vermeld onder A.; 

een en ander voorzover daar in later overleg tussen de betreffende partijen niet van is afgeweken in de 

zin van (kleine) aanpassingen, nadere uitwerkingen en toevoegingen, die door de betrokken partijen 

onderling zijn geaccordeerd; 

welke parkeergarage  onder meer bestaande uit: niveau minus één: 

met een capaciteit van eenhonderdachttien parkeerplaatsen  voor auto's en een totaal oppervlakte, 

inclusief de inrit, gemeten binnen de buitenwanden, van zevenendertig are en vijftig centiare. 

niveau minus twee: 

met een capaciteit van eenhonderdtwintig parkeerplaatsen voor auto's en een totaal oppervlakte, 

gemeten binnen de buitenwanden, van vierendertig are en vierenzestig 

centiare. 

niveau minus drie: 

met een capaciteit van eenhonderdvierentwintig parkeerplaatsen  voor auto's en voor twaalf motorfietsen 

en een totaal oppervlakte, gemeten binnen de buitenwanden,  van vierendertig are en vierenzestig 

centiare. 

Artikel 3. 

Het recht van opstal omvat tevens: 

A. het in eigendom hebben en houden van de te realiseren, respectievelijk gerealiseerde  "vliesgevel", een 

en ander zoals schetsmatig aangegeven op een aan deze akte te hechten situatietekening  als "locatie 1", 

welke vliesgevel zal zijn gelegen boven de ingang van de parkeergarage  aan de Rademarkt te 

Groningen, waaronder ten deze met name ook worden begrepen het hebben en houden van alle voor de 

aanwezigheid  van voormelde gevel benodigde en uit de bouw van voormelde gevel voortvloeiende 

voorzieningen in, respectievelijk aan de door BPO aldaar ter plaatse te realiseren, respectievelijk  

gerealiseerde  bouwwerken. 

De gemeente verplicht zich het doorzicht van voormelde vliesgevel te garanderen jegens  de eigenaar 

van de aldaar te realiseren, casu quo gerealiseerde opstallen, onverminderd het recht van de gemeente 

aanduidingen ten behoeve van de (exploitatie van) de parkeergarage  op, aan, in of boven deze vliesgevel 

aan te brengen. 

B. het in eigendom hebben en houden van een techniekhuis, een en ander zoals aangegeven op 

voormelde aan deze akte te hechten situatietekening als "locatie 2", welk techniekhuis ondermeer omvat: 

- een afblaaspijp ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage,  een voetgangersnooduitgang,  een 

glazen kap, gelegen nabij de Prinsenstraat, uitkomende boven maaiveld-niveau,  alsmede een 

parkeerwachtersloge  op niveau minus één. 

C.  het in eigendom hebben en houden van de entreehal op de begane grond en op 

voormelde drie niveaus aan de Tweede Drift te Groningen om te komen van en te gaan naar de drie 

niveaus van de ondergrondse parkeergarage  en voormelde Tweede Drift, respectievelijk de boven de 

ondergrondse parkeergarage  te realiseren, respectievelijk gerealiseerde  opstallen, en voorts tot het in 

eigendom hebben en houden van de zich aldaar bevindende ene liftinstallatie, waaronder ten deze mede 

begrepen de liftmachinetechniekkamer,  zulks met uitzondering evenwel van de binnen- en buitenmuren 

behorende tot de liftmachinekamer,  welke niet worden begrepen onder het opstalrecht, het hiervoor 

onder C. bepaalde zoals aangegeven op voormelde aan deze akte te hechten situatietekening als "locatie 

3''. 

Ingeval door de eigenaar/zakelijk gerechtigde van een gedeelte van de boven de ondergrondse 

parkeergarage,  respectievelijk  ondergrondse  fundering, te realiseren, respectievelijk gerealiseerde 

opstallen wordt overgegaan tot de realisatie van en andere liftinstallatie, zal deze andere liftinstallatie 

door deze eigenaar/zakelijk gerechtigde om niet in gebruik worden gegeven ten behoeve van het bij deze 
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akte gevestigde zakelijk recht van opstal, zulks met het oogmerk de doorstroom van het winkelend publiek  

van- en naar de ondergrondse parkeergarage  te bevorderen. 

Dit recht van gebruik kan niet van de zijde van de in de vorige zin genoemde eigenaar/zakelijk 

gerechtigde worden opgezegd. 

Alle kosten van onderhoud, reparatie en vernieuwing van deze andere liftinstallatie komen daarbij geheel 

voor rekening van de betreffende eigenaar/zakelijk gerechtigde. Bij niet- of niet tijdige nakoming van de 

verplichting tot ingebruikgeving om niet van voormelde andere liftinstallatie en van het hierna gestelde 

onder Kettingbeding, 

verbeurt BPO of diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, na daartoe in gebreke te zijn 

gesteld bij aangetekend schrijven, een boete groot vijftigduizend gulden (f 50.000,00), zulks 

onverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding. 

Kettingbeding 

BPO is verplicht en verbindt zich jegens  de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, om de hiervoor 

bedoelde verplichting tot ingebruikgeving,  alsmede het gestelde in dit kettingbeding, ingeval van geheel 

of gedeeltelijk overdracht van de onroerende zaak alsmede bij de verlening van een zakelijk recht hierop 

aan de opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in de betreffende notariële akte 

woordelijk op te nemen. 

Op gelijke wijze, als in de vorige zin vermeld, verplicht BPO of diens rechtsopvolgers onder algemene of 

bijzondere titel zich jegens  de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe 

eigenaar/zakelijk gerechtigde, dat ook deze zowel het bepaalde in de vorige zin, alsook in de 

onderhavige zin opgenomen  verplichtingen om dit door te geven, zal opleggen aan diens 

rechtsopvolgers/zakelijk  gerechtigden. 

Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. 

De op voormelde aan deze akte te hechten situatietekening als "locatie 3" aangegeven 

toiletvoorzieningen in de ruimste zin des woords, gelegen op niveau minus een en niveau minus twee, 

behoren eveneens tot het opstalrecht, zodat de kosten van onderhoud, reparatie en vernieuwing ten laste 

van de gemeente komen. 

D. het in eigendom hebben en houden van een opbouw, welke opbouw dient als 

nooduitgang, een en ander zoals aangegeven op voormelde aan deze akte te hechten situatietekening als 

"locatie 4"; 

E. het hebben en houden van een inlaatkoker ten behoeve van de ondergrondse 

parkeergarage  nabij de Prinsenstraat,  een en ander zoals aangegeven op voormelde aan deze akte te 

hechten situatietekening als "locatie 5". 

Artikel 4 

De gemeente verleent aan BPO, casu quo aan diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, 

onherroepelijk het recht tot het bouwen, verbouwen, respectievelijk herbouwen van woningen, winkel- 

en bedrijfsruimten, appartementen, alsmede van alle bouwwerken en voorzieningen, hoe ook genaamd 

en in welke vorm ook, gelegen 

boven de bij deze akte aan de gemeente geleverde ondergrondse parkeergarage, respectievelijk 

ondergrondse  fundering, met dien verstande evenwel dat BPO, casu 

quo diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, zich jegens de gemeente verplicht te 

dulden dat deze bouwwerken en voorzieningen gen zwaardere belasting zullen vormen dan de opstallen 

en het parkeerterrein, zoals vermeld onder punt E. in 

de aanhef van deze akte, alsmede de latere uitwerking daarvan, zoals die thans zijn vastgelegd in de drie 

hiervoor in de aanhef van deze akte onder de letter D. vermelde drie bouwaanvragen en zulks onder de 

voorwaarde dat BPO, respectievelijk  diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, zal 

dienen te voldoen aan alle publiekrechtelijke  voorschriften, die ten aanzien van het bouwen, verbouwen, 

respectievelijk  herbouwen worden gesteld. 

De in dit artikel vermelde verplichting wordt aangegaan als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in 

artikel 252 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal derhalve blijven rusten op de onroerende 

zaken, welke krachtens de onderhavige akte ten name van BPO blijven gesteld en gaat van rechtswege 

over op degene die de betreffende onroerende zaak/zaken onder bijzondere titel zal verkrijgen, waarbij 

mede zal zijn gebonden degene die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zal krijgen. 
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De in de vorige zin bedoelde verplichting, is een verplichting als bedoeld in artikel 252 boek 6 van het 

Burgerlijk Wetboek en wordt bij deze geconstateerd bij de onderhavige akte, van welke akte een afschrift 

zal worden ingeschreven in de openbare registers.  

Artikel  5 

De gemeente verklaart dat BPO, casu quo diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel 

gerechtigd is tot het verrichten van alle rechtshandelingen betreffende vervreemding, bezwaring, 

vestiging van zakelijke zekerheids- en genotsrechten,  het overgaan tot splitsing in appartementsrechten  

ten aanzien van alle percelen,  welke krachtens de onderhavige akte zijn belast met het zakelijk recht van 

opstal als bedoeld in artikel 5 van Boek 8 van het Burgerlijk  Wetboek, zonder dat hiervoor enigerlei 

medewerking of goedkeuring van de gemeente, casu quo diens rechtsopvolgers onder 

algemene of bijzondere titel nodig zal zijn, zulks onverminderd  de verplichting tot 

nakoming van de verplichting, welke op grond van de in deze akte genoemde kettingbedingen  dienen te 

worden nagekomen. 

Artikel  6 

BPO verplicht zich jegens  de gemeente om in de notariële akten waarin rechtshandelingen  betreffende  

vervreemding, bezwaring,  vestiging van zakelijke zekerheids- en genotsrechten, het overgaan tot splitsing 

in appartementsrechten  ten aanzien van alle percelen,  welke krachtens de onderhavige akte zijn belast 

met voormeld zakelijk recht, in een afzonderlijke passage melding te maken van het bij deze akte aan de 

gemeente verleende recht van opstal. 

Artikel  7 

De gemeente verplicht zich jegens BPO, respectievelijk diens rechtsopvolgers onder algemene - of 

bijzondere titel tot instandhouding van de bij deze akte aan haar geleverde ondergrondse 

parkeergarage, respectievelijk ondergrondse fundering, als fundering voor de in artikel 4 bedoelde 

bouwwerken, met dien verstande evenwel dat uit gemelde verplichting tot instandhouding voor de 

gemeente geen aansprakelijkheid voortvloeit voor schade aan de opstallen boven het dak van de 

ondergrondse parkeergarage, anders dan voortvloeiende uit ondeugdelijk onderhoud van de 

ondergrondse parkeergarage en ondergrondse fundering. 

BPO, alsmede diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel verplichten zich jegens  de 

gemeente zich te onthouden van het instellen van rechtsvorderingen te dier zake jegens de gemeente. 

De in dit artikel vermelde verplichting wordt aangegaan als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in 

artikel 252 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal derhalve blijven rusten op de onroerende zaken, 

welke krachtens de onderhavige akte ten name van BPO blijven gesteld en gaat van rechtswege over op 

degene die de betreffende onroerende zaak/zaken onder bijzondere titel zal verkrijgen, waarbij mede zal 

zijn gebonden degene die van de rechthebbende een recht tot gebruik  van het goed zal krijgen 

De in de vorige zin bedoelde verplichting, is een verplichting als bedoeld in artikel 252 boek 6 van het 

Burgerlijk Wetboek en wordt bij deze geconstateerd bij de onderhavige akte, van welke akte een afschrift 

zal worden ingeschreven in de openbare registers. De verplichting tot instandhouding houdt tevens in 

een verplichting tot herbouw van de ondergrondse parkeergarage  en ondergrondse  fundering, 

respectievelijk  een verplichting tot het treffen van toereikende voorzieningen ten aanzien van 

ondergrondse fundering ten behoeve van de herbouw van de opstallen boven het dak overeenkomstig 

het niveau van de hiervoor onder B vermelde drie bouwaanvragen. 

Artikel  8 

BPO verleent de gemeente ten aanzien van de gerealiseerde ondergrondse parkeergarage, 

respectievelijk de gerealiseerde ondergrondse fundering, alsmede ten aanzien van de overige 

gerealiseerde bouwwerken en voorzieningen, deel uitmakende van het bij deze akte geleverde zakelijk 

recht van opstal de navolgende garanties: 

de gerealiseerde ondergrondse parkeergarage, respectievelijk de gerealiseerde ondergrondse 

fundering, alsmede de gerealiseerde bouwwerken en voorzieningen voldoen aan de daaraan gestelde 

normen in het bouwplan; 

de normen, die in voormeld bouwplan zijn gesteld aan de ondergrondse parkeergarage, respectievelijk 

de gerealiseerde ondergrondse fundering, zijn zodanig vastgesteld dat boven deze ondergrondse 

parkeergarage en ondergrondse fundering als deugdelijke fundering zullen dienen voor de door BPO te 

realiseren, casu quo gerealiseerde opstallen en parkeerterrein, alsmede de openbare weg, te weten: de 

Prinsenstraat te Groningen. 

KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 
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De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voorts een overeenkomst te hebben gesloten met de 

navolgende inhoud: 

a. De hierna onder I, II en III te melden verplichtingen blijven rusten op de 

respectievelijke onroerende zaken en gaat van rechtswege over op degene die de betreffende 

onroerende zaak onder bijzondere titel zal verkrijgen, waarbij mede zal zijn gebonden degene die van 

de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zal krijgen. 

b. De onder lid a van dit artikel bedoelde verplichting, is een verplichting als bedoeld in 

artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en wordt bij deze worden geconstateerd bij de 

onderhavige akte, van welke akte een afschrift zal worden ingeschreven in de openbare registers. 

I. De eigenaar van de te realiseren, respectievelijk gerealiseerde  opstallen op- en boven het dak van de 

ondergrondse parkeergarage,  alsmede de eigenaren van het 

parkeerterrein zijn verplicht jegens de gemeente, casu quo diens rechtsopvolgers onder algemene of 

bijzondere titel, om zich te onthouden van handelingen, die schade verband houdende met het bij deze 

akte gevestigde zakelijk recht van opstal tot gevolg kunnen hebben. 

II. iedere eigenaar  van de te realiseren woningen, respectievelijk  de gerealiseerde woningen aan de 

Prinsenstraat zijn verplicht jegens de gemeente om het gebied met tuin en parkeergelegenheid,  zoals 

aangegeven op voormelde aan deze akte te hechten situatietekening als "lokatie 7." niet anders dan als 

tuin en parkeergelegenheid  te gebruiken. 

Het oprichten van bouwwerken vallende onder de meldingsplicht wordt geacht te zijn begrepen onder 

het in de vorige zin bedoelde gebruik. 

CONSTATERING   KWALITATIEVE   VERPLICHTINGEN 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voormelde kwalitatieve verplichtingen als bij deze 

is aangegaan en verklaarden voorts voorzover nodig de kwalitatieve verplichting als hiervoor gemeld bij 

deze te constateren. 

VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN   VAN NOODWEG 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden 

Enzovoorts 

KETTINGBEDING 

a. De eigenaar/zakelijk  gerechtigde  van de te realiseren, respectievelijk gerealiseerde opstallen op- en 

boven het dak van de ondergrondse parkeergarage, respectievelijk ondergrondse  fundering, verplicht 

zich  jegens  de gemeente casu quo diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, ingeval van 

geheel of gedeeltelijk tenietgaan van die opstallen, tezamen met de eventuele overige eigenaren/zakelijk 

gerechtigden als hiervoor bedoeld voor zijn rekening mede te werken aan het treffen van zodanige 

voorzieningen dat de normale uitoefening van de ondergrondse parkeergarage  ongehinderd doorgang 

kan vinden. 

Bij niet- of niet tijdige nakoming van de hiervoor bedoelde verplichting en het hierna onder b en c 

gestelde, verbeurt BPO of diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, na daartoe in 

gebreke te zijn gesteld bij aangetekend schrijven, een boete groot vijftigduizend gulden (f 50.000,00), 

zulks onverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding. 

b. BPO casu quo diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel is verplicht en verbindt zich 

jegens  de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, de hiervoor onder a. vermelde verplichting, ingeval van 

gehele of gedeeltelijke overdracht  van de onder a. bedoelde opstallen, alsmede bij de verlening van een 

zakelijk recht hierop aan de opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen, en in verband 

hiermede, om het in genoemd lid bepaalde in de betreffende notariële akte woordelijk op te nemen. 

c. Op gelijke wijze, als hierboven onder lid b is bepaald, verplicht de BPO casu quo 

diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel zich jegens  de gemeente tot het bedingen bij 

wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar/zakelijk gerechtigde. Elke opvolgende vervreemder 

neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. 

- een akte van splitsing op dertig maart negentienhonderd  negenennegentig verleden voor mr. A.J. 

Nielsen, voornoemd, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers (destijds Groningen) op éénendertig maart negentienhonderd 

negenennegentig  in deel 6976 nummer 11. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
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Het bij deze akte te splitsen gebouw is een complexe uitbouw, zijnde een uitspringend gedeelte in het 

naastliggend gebouw, welk gedeelte voldoende zelfstandigheid  heeft ten opzichte van het naastliggend 

gebouw. 

De eigenaren of diens rechtsopvolgers  van het naastliggend gebouw (zijnde kantoorruimten) zijn 

verplicht deze uitbouw te dulden, terwijl zij voorts verplicht zijn zich te onthouden van enig handelen dat 

inbreuk maakt op deze uitbouw, waaronder mede wordt begrepen het wegnemen van de noodzakelijke 

steun. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde op grond van het vorenstaande ten 

behoeve van het bij deze akte te splitsen gebouw en ten laste van het naastliggend gebouw (zijnde 

kantoorruimten) met de daarop te bouwen kantoorruimten (thans eigendom van BPO) kadastraal bekend 

gemeente  Groningen, sectie H, nummer 4152, hierna ook aan te duiden met respectievelijk heersend- en 

dienend erf te vestigen de navolgende  erfdienstbaarheid: 

- de erfdienstbaarheid  van overbouw, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf, 

om te dulden, dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren 

van deze akte bestaande bouwplan een op het heersende erf te bouwen woning of bedrijfsruimte,  

gedeeltelijk  - en wel over een strook van vijfenveertig centimeter- op het dienend erf is gebouwd  casu 

quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of 

de bij de op het heersend erf gebouwde 

of nog te bouwen woning of bedrijfsruimte met toebehoren behorende leidingen 

gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht;” 

 

6. Kavel 1 (f) (i-ii) Boerhaavelaan, Zoetermeer 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

OMSCHRIJVING  ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN. 

Voor het bestaan van bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in. 

a.  eerdergenoemde  akte, de data vijftien maart negentienhonderd  vierenzeventig, 

waarbij met het "verkochte terrein" wordt bedoeld: het perceel grond gelegen in de 

kantorenstreek Driemanspolder-Meerzicht  te Zoetermeer,  uitmakende een kennelijk op het 

terrein afgepaald gedeelte ter grootte van ongeveer een hectare eenenzeventig are van het 

perceel kadastraal bekend als gemeente Zoetermeer, sectie E nummer  1508 (oud), voor het 

geheel groot zesentwintig hectare negenenveertig are en drieëntachtig centiare, in welke akte 

onder meer de volgende bepalingen zijn opgenomen. 

Artikel 3. 

1. Op het verkochte terrein dienen door koper en voor zijn rekening vierhonderd vijfentwintig 

parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. 

2. Macht blijken, dat vorenbedoelde aantal parkeerplaatsen onvoldoende is voor het parkeren van 

de auto's van het kantoorpersoneel en de bezoekers van het (de) op het verkochte terrein te 

stichten kantoorpand(en), dan is koper verplicht op de eerste aanmaning van de gemeente voor 

zijn rekening zorg te dragen voor voldoende aanvullende parkeergelegenheid op eigen terrein 

casu quo elders in de gemeente Zoetermeer. 

Artikel  6. 

1. Binnen een half jaar na heden dient door de koper een aanvang met de bouw van het (de) op het 

verkochte terrein te stichten kantoorpand(en) te zijn gemaakt.  

2. In bijzondere gevallen te harer beoordeling kan de Gemeente de hiervoor sub 1 bedoelde termijn 

met een door haar te bepalen termijn verlengen. 

3. Als een hierbedoeld bijzonder geval zal in elk geval worden aangemerkt het niet tijdig 

verkrijgen van de rijksgoedkeuring. 

4. De Gemeente zal al het nodige doen ter bevordering van het verkrijgen door de koper van alle 

vereiste vergunningen en goedkeuringen met in begrip van de rijksgoedkeuring. 

Artikel  7, 
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1. De koper is verplicht het gekochte behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden ten 

genoegen van de Gemeente; de kosten van de te maken erfafscheidingen komen geheel ten laste 

van de koper. 

2. De koper en zijn eventuele rechtsopvolgers moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, 

isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes  en pijpleidingen met toebehoren voor openbare 

doeleinden, installaties ten behoeve van het gemeentelijke antennesysteem op, in, aan of boven 

het verkochte en de te bouwen opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen 

waar en de wijze waarop de Gemeente dit nodig zal achten, zonder dat de Gemeente gehouden is 

tot de vergoeding van andere dan onevenredige schade, veroorzaakt door deze werkzaamheden. 

Omtrent bedoelde plaats en de wijze waarop zullen partijen tevoren met elkander overleg plegen, 

waarbij zij rekening zullen houden met elkanders belangen. De Gemeente is verplicht het terrein 

op eigen kosten weer in de staat te brengen, waarin het zich bevond voordat bovenbedoelde 

werkzaamheden werden uitgevoerd. De koper is gehouden al hetgeen krachtens dit artikel is 

aangebracht te laten bestaan. 

Arlikel  8. 

Alle op het verkochte terrein uit te voeren werkzaamheden dienen door de koper voor eigen rekening 

plaats te vinden, zulks in overleg met en ten genoegen van de hoofddirekteur  van gemeentebedrijven  van 

Zoetermeer. 

Artikel  11. 

1. De voorwaarden, als bedoeld sub 3, 7 en 8 blijven onverminderd van toepassing, indien de koper 

zou besluiten tot herbouw op het verkochte na het tenietgaan van de bestaande bebouwing, 

zonder tot deze herbouw echter gehouden te zijn. 

2. Tenzij de Gemeente heeft toegestaan dat van het bij lid 1 van dit artikel 11 bepaalde wordt 

afgeweken, moet hij elke vervreemding van het verkochte casu quo bij elke vestiging van zakelijke 

rechten daarop, waardoor het gebruik  van het verkochte door anderen wordt verkregen, deze 

voorwaarden aan elke opvolger in eigendom of zakelijk genotsrecht worden opgelegd en door de 

vervreemder ten behoeve van de Gemeente worden aangenomen.” 

7. Kavel 1 (g) Voorerf 29, 31, 33, 4824 GM Breda 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“Artikel 7  

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
Op het verkochte zijn van toepassing de artikelen 12 en 14 tot en met 19 van de "Algemene 

Verkoopvoorwaarden" N.V. Br.I.M. Breda 1994", met uitzondering van artikel 16 lid 1, welk 

algemene voorwaarden zijn opgenomen in een akte, op eenentwintig januari 

negentienhonderdvierennegentig voor notaris Mr E.J. Wijands ter standplaats Breda verleden, 

ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Breda op 

diezelfde dag in deel 9321 nummer 18, van welke Algemene Voorwaarden koper verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en 

voormelde artikelen 12 en 14 tot en met 19 van deze Algemene Voorwaarden als integrerend 

bestanddeel van deze notariële akte te beschouwen. 

Verkoper verklaart dat aan het gestelde in artikel 14 lid 1 van de algemene voorwaarden is 

voldaan.” 

b. een akte van levering op zevenentwintig  december  negentienhonderd vijfennegentig verleden 

voor mr. W.A.M. Vercauteren,  notaris te Breda, waarvan een afschrift is ingeschreven in het 

register Hypotheken 4 van hat kantoor van de voormelde  Dienst (destijds Breda) op 

achtentwintig december  negentienhonderd vijfennegentig  in deel 10169 nummer 32. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

" De koper verleent aan PTT Telecom, voor en namens welke vennootschap mevrouw "Scheepers 

voornoemd aanvaardt, het recht tot het hebben, houden en onderhouden  en "zonodig bijleggen  

of verwijderen van telecommunicatiekabels en kasten met "bijkomende werken. Hierboven 
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behoudt PTT Telecom alle  rechten als bedoeld in de "Wet op de Telecommunicatievoorzieningen  

ten aanzien van het aangegeven trace. 

De "koper verbindt zich geen zodanige obstakels boven de kabels te plaatsen, welke de 

"bereikbaarheid van de kabels en kasten belemmeren of de levensduur daarvan verkorten. 

"Onder deze obstakels worden in ieder geval bomen, struiken, hekwerken, gebouwen en 

"schuttingen begrepen. 

"De koper verbindt zich jegens  PTT Telecom om bij verkoop van de grond deze last "wederom 

op te leggen aan de rechtsopvolger bij gebreke waarvan hij een "schadeloosstelling jegens  PTT 

Telecom verschuldigd is ter  grootte van het bedrag dat de ''verlegging van de kabels of 

verplaatsing van de kasten met bijkomende  voorzieningen "heeft gekost ingeval  een der 

rechtsopvolgers verwijdering van de kabels eist." 

 

8. Kavel 1 (h) Enschedestraat, Hengelo 

 

N/A 

9. Kavel 1 (i) Laarderhoogtweg, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene  Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad 

van Amsterdam  bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd  zesenzestig, nummer 407 

A II, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore 

van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende 

de comparanten met die Algemene Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere 

omschrijving te verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze 

akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met  "Burgemeester en 

Wethouders": Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw  ten behoeve van een 

groothandel in machines voor de grafische industrie en een bedrijfspand  ten behoeve 

van een reclamefacilitair  bedrijf, welke bedrijfspanden  slechts als zodanig mogen 

worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal tienduizend eenhonderd negentien vierkante meter bruto 

vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak 

worden gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, 

indien meer dan dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van een 

verharding danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden,  een en ander ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders; 

8. behoudens het onder 7 gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 
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10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte  wordt 

gebruik gemaakt door de erfpachters/gebruikers  van de overige binnen het op de 

tekening behorende bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam  de 

data dertien december negentienhonderd  negenentachtig, nummer  1497 met zwarte 

contour aangegeven bouwblok  gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn 

van de daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het 

oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de 

rechtspersoon,  die het onderhoud, vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen 

het bouwblok gelegen wegen en andere voorzieningen verzorgt ten behoeve van de 

erfpachters/gebruikers  van de in meergenoemd  bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon  bedoeld de 

Cooperatieve Vereniging Lemelerbergweg W.A. met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr. J.A.M. Neijzen te 

Amsterdam op heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende 

reglementen) voor zover van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de 

hierna 

onder  18 bedoelde goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, 

wordt bij deze geacht te zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde 

raadsbesluittekening  zijn aan deze akte gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden van 

kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder 10 bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop 

aanwezige opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, 

pijpstellingen,  steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, alles met bijbehorende werken 

en toebehoren, in verband met geleidingen  voor water, gas, electriciteit, telefoon en 

andere doeleinden worden aangebracht, onderhouden,  hersteld of vernieuwd als de sub 

10 bedoelde rechtspersoon nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van 

gemeld bouwblok, op die grens een hekwerk wordt aangebracht ter afsluiting van het 

totale bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid  van een 

traforuimte/gasreduceerstation  op het terrein ten behoeve van de electriciteits- 

respectievelijk gasvoorziening  in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke  bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen 

ten behoeve  van de infrastructuur van het bedrijvenpark  waarin het terrein is gelegen, 

ongeacht of de erfpachter van deze infrastructuur wet of niet gebruik wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke 

voorzieningen gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk 

deelnemen in de sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van 

de gemeenschappelijke voorzieningen zou kunnen belemmeren. Alle schade welke door 

erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, dient door 

erfpachter aan de sub 10 bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij voorts 

die rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die voorzieningen te onderhouden en 

zo nodig te vernieuwen en uit te breiden. Bij gebruikmaking  van de voorzieningen mag 

de erfpachter voorzover van toepassing slechts aansluitmateriaal gebruiken van een 

fabrikaat, dat door de sub  10 bedoelde rechtspersoon is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon toe te treden 

danwel naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze daarin 

deel  te nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid daarvan te 

blijven respectievelijk daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon  het 

entreegeld en bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 
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Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare 

boete voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,--) vermenigvuldigd met de 

breuk gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn 

ontstaat, laatst gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie en door een 

noemer die gelijk is aan bedoeld prijsindexcijfer voor het aan heden laatst voorafgaande 

kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden (f 5.000,--). 

Onder prijsindexcijfer  van gezinsconsumptie  wordt verstaan het door het Centraal 

Bureau van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft 

overgenomen of voorgezet te publiceren prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie,  reeks 

voor werknemersgezinnen met een gezinsinkomen  beneden de loongrens van de 

ziekenfondsverzekering  op basis van negentienhonderd  tachtig is honderd (1980 = 100). 

Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden  van 

dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot publicatie van 

prijsindexcijfers  van de gezinsconsumptie reeks voor werknemersgezinnen  met een 

gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering,  op een meer 

recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden 

genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau 

voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft 

overgenomen of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel 

reglementen van deze rechtspersoon zijn vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande 

goedkeuring zijdens de gemeente Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam  voor handelingen of verzuim van de sub 

10 bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon;  kosten die 

voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam  worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de 

gemeente Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 

21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni en de zestiende december van elk jaar." 

 

10. Kavel 1 (j) Lemelerbergweg 20, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

 “een akte houdende levering op drie mei negentienhonderd negentig verleden voor een plaatsvervanger van 

mr. G.J. de Jongh, notaris te Amsterdam,  ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam)  op drie mei negentienhonderd 

negentig, in deel 10049 nummer 17. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"1. De uitgifte in erfpacht is geschied aan verkoper A bij voormelde akte van aankomst. Bij die akte zijn 

van toepassing verklaard de erfpachtvoorwaarden van achttien augustus negentienhonderd 

zesenzestig, nummer 407 A 

2. Het erfpachtrecht is voortdurend; 

3. De canon is, behoudens een bedrag van een gulden (1,- -) per jaar vooruitbetaald tot zestien juli  

tweeduizendachtentwintig. 
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4. Krachtens de erfpachtsvoorwaarden is de bestemming van het bedrijfsgebouw gesticht op het 

terrein: 

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven;  

- bouwinstallatiebedrijven 

- fijnmechanisme, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

-  electrotechnische industrie;  

- hout- en meubelindustrie;  

- expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie;  

- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende groothandelsbedrijven, voor zover niet onder een der voorgaande 

bedrijfssoorten vallend; 

- andere bedrijfssoorten welke ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders dienen te 

worden voorgelegd, welk bedrijfsgebouw slechts als zodanig mag worden gebruikt” 

 

11. Kavel 1 (k) Lemelerbergweg 21 t/m 25 en 59 t/m 63, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam  bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven  ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam  op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende de 

comparanten met die Algemene  Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw met - een maximum bruto - 

vloeroppervlakte van zevenduizend achthonderdeenentwintig vierkante meter (7.821 m2) ten 

behoeve van bedrijven in de volgende bedrijfssoorten: 

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven;  

- bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanisme, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische industrie;  

- hout- en meubelindustrie;  

- expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie;  

- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende groothandelsbedrijven,  voor zover niet ander een der 

voorgaande bedrijfssoorten vallend; 

andere bedrijfssoorten  welke ter goedkeuring aan Burgemeester  en Wethouders dienen te 

worden voorgelegd, 

welk bedrijfsgebouw  slechts als zodanig mag worden gebruikt; 
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2. a. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

b. de bebouwing van het terrein dient te zin voltooid binnen achttien maanden na heden; 

c. de erfpachter mag maximaal dertig procent (30%) van de onder 1. genoemde 

brutovloeroppervlakte als kantoorruimte inrichten en gebruiken dien maximaal zeventig 

procent (70%) als bedrijfsvloer in te richten en te gebruiken; de gestelde aanvangscanon 

kan te allen tijde worden verhoogd, als blijkt dal de gestelde verhouding tussen bruto 

kantoorvloer en bruto bedrijfsvloer is gewijzigd ten gunste van het percentage kantoorvloer; 

d. de erfpachter is verplicht de onbebouwd terreingedeelten binnen de onder b. vermelde 

periode van een beplanting dan wel een verharding te voorzien en als zodanig in goede staat 

te onderhouden ten genoegen van Burgemeester  en Wethouders; 

e. het is de erfpachter niet toegestaan artikelen direct, met uitschakeling van de detailhandel, 

aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

f. het parkeren, laden en lossen dient geheel op eigen terrein te geschieden ten genoegen  van 

Burgemeester en Wethouders; 

g. behoudens het onder f. gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

3. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende juni en de 

zestiende december van elk jaar.” 

 

12. Kavel 1 (l) Lemelerbergweg 28 en 29, Amsterdam. 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“een akte houdende uitgifte in erfpacht op achttien januari  negentienhonderd negentig verleden voor mr. 

JAM. Neijzen,  notaris te Amsterdam,  ingeschreven  in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op achttien januari 

negentienhonderd negentig in deal 9908 nummer 32. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam  op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende de 

comparanten met die Algemene  Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een 

groothandel in machines voor de grafische industrie en een bedrijfspand ten behoeve van 

een reclamefacilitair bedrijf, welke 

bedrijfspanden slechts als zodanig mogen worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal tienduizend eenhonderd negentien vierkante meter bruto 

vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak worden 

gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer 

dan dit percentage  als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 

9, onbebouwde gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van 

een verharding danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 
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6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte  te geschieden,  een en ander ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders; 

8. behoudens het onder 7 gestelde mag op het terrein geen buitenopslag    

  plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering  aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte wordt gebruik 

gemaakt door de erfpachters/gebruikers van de overige binnen het op de tekening behorende 

bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam de dato dertien december 

negentienhonderd negenentachtig, nummer 1497 met zwarte contour aangegeven bouwblok 

gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn van de daartoe door Burgemeester 

en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het oordeel van Burgemeester en 

Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de rechtspersoon, die het onderhoud, 

vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen het bouwblok gelegen wegen en andere 

voorzieningen verzorgt ten behoeve van de erfpachters/gebruikers van de in meergenoemd 

bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon bedoeld de 

Coöperatieve Vereniging Lemelerbergweg W.A. met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr. J.A.M. Neijzen te Amsterdam 

op heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende reglementen) voor zover 

van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de hierna onder 18 bedoelde 

goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, wordt bij deze geacht te 

zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde raadsbesluittekening  zijn aan deze akte 

gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden van 

kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder 10 bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop aanwezige 

opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen,  

steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, alles met bijbehorende werken en toebehoren, in 

verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en andere doeleinden worden 

aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van gemeld 

bouwblok, op die grens een hekwerk wordt aangebracht ter afsluiting van het totale 

bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een 

traforuimte/gasreduceerstation  op het terrein ten behoeve van de electriciteits- 

respectievelijk gasvoorziening in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke  bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen ten 

behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark waarin het terrein is gelegen, ongeacht 

of de erfpachter van deze infrastructuur wel  of niet gebruik wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke  voorzieningen 

gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk deelnemen in de 

sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van de 

gemeenschappelijke  voorzieningen zou kunnen belemmeren. Alle schade welke door 

erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, dient door erfpachter 

aan de sub 10 bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij voorts die 

rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die voorzieningen te onderhouden en zo nodig 
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te vernieuwen en uit te breiden. Bij gebruikmaking van de voorzieningen mag de erfpachter 

voorzover van toepassing slechts aansluitmateriaal gebruiken van een fabrikaat, dat door de 

sub 10 bedoelde rechtspersoon is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon toe te treden danwel 

naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze daarin deel te 

nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid daarvan te blijven 

respectievelijk daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon het entreegeld en 

bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 

Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare boete 

voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,--) vermenigvuldigd met de breuk 

gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn ontstaat, 

laatst gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie en door een noemer die gelijk 

is aan bedoeld prijsindexcijfer voor het aan heden laatst voorafgaande kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden( f5.000,- ). 

Onder prijsindexcijfer van gezinsconsumptie wordt verstaan het door het Centraal Bureau 

van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of 

voorgezet te publiceren prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor 

werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de 

ziekenfondsverzekering op basis van negentienhonderd tachtig is honderd (1980 = 100). 

Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat 

Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot publicatie van 

prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie reeks voor werknemersgezinnen met een 

gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering, op een meer recente 

tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo 

nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel 

reglementen van deze rechtspersoon zijn vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande 

goedkeuring zijdens de gemeente Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam voor handelingen of verzuim van de sub 10 

bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon; kosten die 

voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de gemeente 

Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 

21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni en de zestiende december van elk jaar." 

 

13. Kavel 1 (m) (i) Lemelerbergweg 31 A, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A onder de Algemene  Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam  bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd  zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam  op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende de 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 26  

 

comparanten met die Algemene  Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw  ten 

behoeve van een groothandel in machines voor de grafische industrie en een bedrijfspand 

ten behoeve van een reclamefacilitair bedrijf, welke bedrijfspanden slechts als zodanig 

mogen worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal tienduizend eenhonderd  negentien vierkante meter bruto 

vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak worden 

gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer 

dan dit percentage  als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester  en Wethouders van een 

verharding danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden, een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 

8. behoudens het onder 7 gestelde mag op het terrein geen 

buitenopslag plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte wordt gebruik 

gemaakt door de erfpachters/gebruikers  van de overige binnen het op de tekening 

behorende bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam  de data dertien 

december negentienhonderd negenentachtig, nummer  1497 met zwarte contour aangegeven 

bouwblok gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers  lid zijn van de daartoe door 

Burgemeester en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het oordeel van 

Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de rechtspersoon, die het 

onderhoud, vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen het bouwblok gelegen 

wegen en andere voorzieningen verzorgt ten behoeve van de erfpachters/gebruikers  van de 

in meergenoemd bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor  vermelde rechtspersoon bedoeld de 

Coöperatieve  Vereniging Lemelerbergweg  W.A. met zetel te Amsterdam,  van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr. J.A.M. Neijzen te Amsterdam 

op heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende reglementen) voor zover 

van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de hierna onder 18 bedoelde 

goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, wordt bij deze geacht te 

zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde raadsbesluittekening  zijn aan deze akte 

gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden van 

kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder  1O bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop aanwezige 

opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen, 

steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, alles met bijbehorende werken en toebehoren, in 

verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en andere doeleinden worden 

aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

nodig zal achten; 
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13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van gemeld 

bouwblok, op die grens een hekwerk wordt aangebracht ter afsluiting van het totale 

bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een 

traforuimte/gasreduceerstation  op het terrein ten behoeve van de electriciteits- 

respectievelijk gasvoorziening in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke  bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen ten 

behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark waarin het terrein is gelegen, ongeacht 

of de erfpachter van deze infrastructuur wel of niet gebruik wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke voorzieningen 

gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk deelnemen in de 

sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van de 

gemeenschappelijke voorzieningen zou kunnen belemmeren. Alle schade welke door 

erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, dient door erfpachter 

aan de sub 10 bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij voorts die 

rechtspersoon in de gelegenheid  moet stellen, die voorzieningen te onderhouden en zo 

nodig te vernieuwen en uit te breiden. Bij gebruikmaking  van de voorzieningen mag de 

erfpachter voorzover van toepassing slechts aansluitmateriaal  gebruiken van een fabrikaat, 

dat door de sub 10 bedoelde rechtspersoon is goedgekeurd; 

17.  de erfpachter is verplicht als lid lot de sub 10 bedoelde  rechtspersoon toe te treden danwel 

naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze daarin deel te 

nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid daarvan te blijven 

respectievelijk  daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon het entreegeld en 

bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 

Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare boete 

voor elke dag, dal de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,--) vermenigvuldigd met de breuk 

gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn ontstaat, 

laatst gepubliceerde prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie  en door een noemer die 

gelijk is aan bedoeld prijsindexcijfer voor het aan heden laatst voorafgaande kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden (f 5.000,--). 

Onder prijsindexcijfer  van gezinsconsumptie wordt verstaan het door het Centraal Bureau 

van de Statistiek of de instantie die de 

werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of voorgezet te publiceren 

prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen met een 

gezinsinkomen beneden de 

loongrens van de ziekenfondsverzekering op basis van negentienhonderd tachtig is honderd 

(1980 = 100). 

Macht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de 

werkzaamheden van dal Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot 

publicatie van prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie reeks voor werknemersgezinnen 

met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering, op een meer 

recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden 

genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel reglementen van deze rechtspersoon zijn 

vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande goedkeuring zijdens de gemeente 

Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam  voor handelingen of verzuim van de sub 10 

bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon;  kosten die 
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voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam  worden verhaald; 

20. (onder)splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de gemeente 

Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 

21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni en de zestiende december van elk jaar." 

b. Voor bijzondere bepalingen die ten aanzien van de Lemelerbergweg 31A betrekking hebben 

op het gedeelte van nummer 376 wordt verwezen naar hetgeen voorkomt in: 

een akte houdende levering op drie mei negentienhonderd negentig verleden voor een 

plaatsvervanger van mr. G.J. de Jongh, notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register 

Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Amsterdam) op drie mei negentienhonderd negentig, in deel 10049 nummer  17. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"1. De uitgifte in erfpacht is geschied aan verkoper A bij voormelde akte van aankomst. 

Bij die akte zijn van toepassing verklaard de erfpachtvoorwaarden van achttien 

augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A. 

2. Het erfpachtsrecht is voortdurend; 

3. De canon is, behoudens een bedrag van een gulden (1,- -) per jaar vooruitbetaald 

tot zestien juli tweeduizendachtentwintig. 

4. Krachtens de erfpachtvoorwaarden is de bestemming van het bedrijfsgebouw 

gesticht op het terrein: 

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid; 

- bouwbedrijven; bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanisme, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische industrie;  

- hout- en meubelindustrie; 

    - expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie; 

- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende groothandelsbedrijven,  voor zover niet onder een der 

voorgaande bedrijfssoorten  val/end; 

- andere bedrijfssoorten welke ter goedkeuring aan Burgemeester en 

Wethouders dienen te worden voorgelegd, welk bedrijfsgebouw slechts a/s 

zodanig mag worden gebruikt;” 

 

14. Kavel 1 (m) (ii) Lemelerbergweg 31 B 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene  Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad 

van Amsterdam  bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd  zesenzestig, nummer 407 

A II, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore 

van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende 

de comparanten met die Algemene  Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere 

omschrijving te verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze 

akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met  "Burgemeester en 

Wethouders": Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 
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1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van bedrijven in 

de volgende bedrijfssoorten: 

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven;  

- bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanische, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische industrie; 

- hout- en meubelindustrie; 

- expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie;  

- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende  groothandelsbedrijven, voor zover niet onder een der 

voorgaande bedrijfssoorten vallend; 

- andere bedrijfssoorten welke ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders 

dienen te worden voorgelegd, 

welk bedrijfsgebouw slechts als zodanig mag worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal achtentwintigduizend  eenhonderd eenennegentig  vierkante 

meter bruto vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent  van het gebouwde bruto vloeroppervlak 

worden gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, 

indien meer dan dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd  en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming  van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van een 

verharding danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en /assen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden, een en ander ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders; 

8. behoudens het onder 7. gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte wordt 

gebruik gemaakt door de erfpachters/gebruikers van de overige binnen het op de 

tekening behorende bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam de 

dato dertien december negentienhonderd negenentachtig, nummer 1497 met zwarte 

contour aangegeven bouwblok gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn 

van de daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar 

het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de 

rechtspersoon, die het onderhoud, vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen 

het bouwblok gelegen wegen en andere voorzieningen verzorgt ten behoeve van de 

erfpachters/gebruikers van de in meergenoemd bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon bedoeld de 

Coöperatieve Vereniging Lemelerbergweg WA. met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr J.A.M. Neijzen te 

Amsterdam op heden verledenakte, welke statuten (met eventuele bijbehorende 

reglementen) voor zover van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de 

hierna 

onder 18 bedoelde goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, 

wordt bij deze geacht te zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde 

raadsbesluittekening zijn aan deze akte gehecht; 
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11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden van 

kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder 1O bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop 

aanwezige opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, 

pijpstellingen, steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, al/es met bijbehorende werken 

en toebehoren, in verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en 

andere doeleinden worden aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 

10 bedoelde rechtspersoon nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan 

de rand van gemeld bouwblok, op die grens een hekwerk  wordt aangebracht ter 

afsluiting van het fatale bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een traforuimte/ 

gasreduceerstation op het terrein ten behoeve van de electriciteits respectievelijk 

gasvoorziening in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en 

uitbreiden van gemeenschappelijke bestrating, leidingen, buizen, draden en andere 

voorzieningen ten behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark waarin het 

terrein is gelegen, ongeacht of de erfpachter van deze infrastructuur we/of niet gebruik 

wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke 

voorzieningen gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk 

deelnemen in de sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van de 

gemeenschappelijke  voorzieningen zou kunnen belemmeren. 

Alle schade welke door erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt 

veroorzaakt, dient door erfpachter aan de sub 1O bedoe/de rechtspersoon te worden 

vergoed, terwijl hij voorts die rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die 

voorzieningen te onderhouden en zo nodig te vernieuwen en uit te breiden. 

Bij gebruikmaking van de voorzieningen mag de erfpachter voorzover van toepassing 

s/echts aansluitmateriaal gebruiken van een fabrikaat, dat door de sub 10 bedoelde 

rechtspersoon is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon toe te treden 

danwel naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze 

daarin deel te nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid 

daarvan te blijven respectievelijk daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon 

het entreegeld en bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd 

zijn. Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt 

de erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare 

boete voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,- -) vermenigvuldigd met de 

breuk gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn 

ontstaat, laatst gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie en door een 

noemer die gelijk is aan bedoeld prijsindexcijfer voor het aan heden laatst voorafgaande 

kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden (f 5.000,- -). 

Onder prijsindexcijfer  van gezinsconsumptie  wordt verstaan het door het Centraal 

Bureau van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft 

overgenomen of voortgezet te publiceren prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie,  reeks 

voor werknemersgezinnen 

met een gezinsinkomen  beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering  op basis 

van negentienhonderd  tachtig is honderd 

(1980 = 100). 
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Macht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van 

dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot publicatie van 

prijsindexcijfers  van de gezinsconsumptie reeks voor werknemersgezinnen met ene 

gezinsinkomen  beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering,  op een meer 

recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden 

genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de 

Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of 

voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel 

reglementen van deze rechtspersoon zijn vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande 

goedkeuring zijdens de gemeente Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam voor handelingen of verzuim van de sub 

10 bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon; kosten die 

voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam  worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de 

gemeente Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 

21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni  en de zestiende december van elk jaar." 

 

15. Kavel 1 (n) Lemelerbergweg 35 A t/m H, Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 “in een akte houdende uitgifte in erfpacht op achttien januari negentienhonderd negentig verleden voor mr. 

JAM. Neijzen, notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op achttien januari 

negentienhonderd negentig, in deel 9908 nummer 29. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene Bepalingen  voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam  bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27,  verklarende de 

comparanten met die Algemene  Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw  ten behoeve 

van bedrijven in de volgende bedrijfssoorten:  

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven;  

- bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanisme, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische industrie;  

- hout- en meubelindustrie;  

- expeditiebedrijven;  
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- kledingindustrie;  

- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende groothandelsbedrijven,  voor zover niet onder een der 

voorgaande bedrijfssoorten val/end; 

- andere bedrijfssoorten  welke ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders 

dienen te worden voorgelegd, welk bedrijfsgebouw slechts als zodanig mag worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal dertienduizend driehonderd zestig vierkante meter bruto 

vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak worden 

gerealiseerd  en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer 

dan dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van een verharding 

danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden, een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 

8. behoudens het onder 7. gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte wordt gebruik 

gemaakt door de erfpachters/gebruikers  van de overige binnen het op de tekening behorende 

bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam  de data dertien december 

negentienhonderd  negenentachtig, nummer  1497 met zwarte contour aangegeven bouwblok 

gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn van de daartoe door Burgemeester 

en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het oordeel van Burgemeester en 

Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de rechtspersoon, die het onderhoud, 

vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen het bouwblok gelegen wegen en andere 

voorzieningen verzorgt ten behoeve van de erfpachters/gebruikers  van de in meergenoemd  

bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon bedoeld de 

Coöperatieve Vereniging Lemelerbergweg W.A. met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr J.A. M. Neijzen te Amsterdam 

op heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende reglementen) voor zover 

van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de hierna 

onder  18 bedoelde goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van 

deze statuten, wordt bij deze geacht te zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde 

raadsbesluittekening  zijn aan deze akte gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden van 

kabels, leidingen en dergelijke  ten behoeve van de onder  10 bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen. dat op, in aan of boven het terrein en de daarop aanwezige 

opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen, 

steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, alles met bijbehorende werken en toebehoren, in 

verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en andere doeleinden worden 

aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van gemeld 

bouwblok, op die grens een hekwerk wordt aangebracht ter afsluiting van het totale 

bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een traforuimte/ 
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gasreduceerstation op het terrein ten behoeve van de electriciteits respectievelijk 

gasvoorziening in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen ten 

behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark waarin het terrein is gelegen, ongeacht 

of de erfpachter van deze infrastructuur wel of niet gebruik wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke voorzieningen 

gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk deelnemen in de 

sub 10 bedoelde  rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van de 

gemeenschappelijke  voorzieningen zou kunnen belemmeren. 

Alle schade welke door erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, 

dient door erfpachter aan de sub 1O bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij 

voorts die rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die voorzieningen te onderhouden 

en zo nodig te vernieuwen en uit te breiden. 

Bij gebruikmaking van de voorzieningen mag de erfpachter voorzover van toepassing 

slechts aansluitmateriaal gebruiken van een fabrikaat, dat door de sub 10 bedoelde 

rechtspersoon is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon toe te treden danwel 

naar het oordeel van Burgemeester  en Wethouders op vergelijkbare wijze daarin deel te 

nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid daarvan te blijven 

respectievelijk  daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon  het entreegeld en 

bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 

Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 1O bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare boete 

voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,- -) vermenigvuldigd met de breuk 

gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn ontstaat, 

laatst gepubliceerde prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie  en door een noemer die 

gelijk is aan bedoeld prijsindexcijfer  voor het aan heden laatst voorafgaande kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden (f 5.000,- -). 

Onder prijsindexcijfer van gezinsconsumptie wordt verstaan het door het Centraal Bureau 

van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of 

voortgezet te publiceren prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor 

werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de 

ziekenfondsverzekering  op basis van negentienhonderd  tachtig is honderd (1980 = 100). 

Macht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden  van dat 

Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot publicatie  van 

prijsindexcijfers  van de gezinsconsumptie  reeks voor werknemersgezinnen  met ene 

gezinsinkomen beneden de loongrens  van de ziekenfondsverzekering,  op een meer recente 

tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo 

nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel reglementen van deze rechtspersoon zijn 

vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande goedkeuring zijdens de gemeente 

Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam  voor handelingen of 

verzuim van de sub 10 bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die 

rechtspersoon; kosten die voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde 

kunnen nimmer op de gemeente Amsterdam  worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten  van het uitgegeven terrein zal om de gemeente 

Amsterdam  moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 
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21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende juni  

en de zestiende december van elk jaar 

 

 

16. Kavel 1 (o) (i) Lemelerbergweg 36 A t/m D Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

 “een akte houdende uitgifte in erfpacht op achttien januari negentienhonderd negentig verleden voor mr. 

J.A.M. Neijzen, notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op achttien januari  

negentienhonderd negentig, in deel 9908 nummer 28. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende de 

comparanten met die Algemene Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw  ten behoeve van bedrijven in de 

volgende bedrijfssoorten: 

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven; bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanisme, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische industrie;  

- hout- en meubelindustrie;  

- expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie;  

- textielindustrie; 

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende groothandelsbedrijven, voor zover niet onder een der 

voorgaande bedrijfssoorten vallend; 

- andere bedrijfssoorten welke ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders 

dienen te worden voorgelegd, 

welk bedrijfsgebouw  slechts als zodanig mag worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal negenduizend zevenhonderd  zevenenvijftig vierkante meter 

bruto vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak worden 

gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer 

dan dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5.  de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van een verharding 

danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 
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7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden,  een en ander ten genoegen van Burgemeester  en 

Wethouders; 

8. behoudens het onder 7. gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte  wordt gebruik 

gemaakt door de erfpachters/gebruikers  van de overige binnen het op de tekening 

behorende bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam  de data dertien 

december negentienhonderd  negenentachtig, nummer  1497 met zwarte contour aangegeven 

bouwblok  gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn van de daartoe door 

Burgemeester en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het oordeel van 

Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de rechtspersoon,  die het 

onderhoud, vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen het bouwblok gelegen 

wegen en andere voorzieningen verzorgt ten behoeve van de erfpachters/gebruikers  van de 

in meergenoemd  bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon bedoe/d de 

Coöperatieve Vereniging Lemelerbergweg W.A. met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr J.A.M. Neijzen te Amsterdam 

op heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende reglementen) voor zover 

van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de hierna onder 18 bedoelde 

goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, wordt bij deze geacht te 

zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde raadsbesluittekening  zijn aan deze akte 

gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte 

van het terrein zo nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en 

onderhouden van kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder 10 bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop aanwezige 

opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen, 

steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, alles met bijbehorende  werken en toebehoren, in 

verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en andere doeleinden worden 

aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van gemeld 

bouwblok, op die grens een hekwerk wordt aangebracht ter afsluiting van het totale 

bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een traforuimte/ 

gasreduceerstation op het terrein ten behoeve van de electriciteits respectievelijk 

gasvoorziening in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen ten 

behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark waarin het terrein is gelegen, ongeacht 

of de erfpachter van deze infrastructuur wel of niet gebruik wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke  voorzieningen 

gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk deelnemen in de 

sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van 

de gemeenschappelijke  voorzieningen zou kunnen belemmeren. 

Alle schade welke door erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, 

dient door erfpachter aan de sub 10 bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij 

voorts die rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die voorzieningen te onderhouden 

en zo nodig 

te vernieuwen en uit te breiden. 
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Bij gebruikmaking van de voorzieningen mag de erfpachter voorzover van toepassing slechts 

aansluitmateriaal gebruiken van een fabrikaat, dat door de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 1O bedoelde rechtspersoon toe 

te treden danwel naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze 

daarin deel te nemen en gedurende de tijd, dat hij er1pachter van het terrein is, lid daarvan 

te blijven respectievelijk daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon het 

entreegeld en bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 

Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare boete 

voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,- -) vermenigvuldigd met de breuk 

gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn ontstaat, 

laatst gepubliceerde prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie  en door een noemer die 

gelijk is aan bedoeld prijsindexcijfer  voor het aan heden laatst voorafgaande kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden (f 5.000,- -). 

Onder prijsindexcijfer  van gezinsconsumptie  wordt verstaan het door het Centraal Bureau 

van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of 

voortgezet te publiceren prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie,  reeks voor 

werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de 

ziekenfondsverzekering  op basis van negentienhonderd  tachtig is honderd ( 1980 "' 100). 

Macht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat 

Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot publicatie  van 

prijsindexcijfers  van de gezinsconsumptie  reeks voor werknemersgezinnen met ene 

gezinsinkomen  beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering, op een meer recente 

tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo 

nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau 

voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen 

of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel 

reglementen van deze rechtspersoon zijn vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande 

goedkeuring zijdens de gemeente Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam  voor handelingen of verzuim van de sub 10 

bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon; kosten die 

voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam  worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de gemeente 

Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 

21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni en de zestiende december van elk jaar.” 

 

17. Kavel 1 (o) (ii) Lemelerbergweg 37 A t/m F 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“Voor bijzondere bepalingen die op Lemelerbergweg 37A-F betrekking hebben wordt verwezen naar hetgeen 

voorkomt in: 

een akte van uitgifte in erfpacht op achttien januari negentienhonderd negentig verleden voor mr. J.A.M. 

Neijzen, notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van 
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het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op achttien januari negentienhonderd 

negentig, in deel 9908 nummer 27. 

 Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam  bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27, verklarende de 

comparanten met die Algemene Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving  te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw  ten behoeve van bedrijven in de 

volgende bedrijfssoorten: 

- ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven;  

- bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanisme, foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische industrie;  

- hout- en meubelindustrie;  

- expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie;  

- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

- voorraadhoudende groothandelsbedrijven,  voor zover niet onder een der 

voorgaande bedrijfssoorten vallend; 

- andere bedrijfssoorten welke ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders 

dienen te worden voorgelegd, 

welk bedrijfsgebouw slechts als zodanig mag worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal dertienduizend tweehonderd tweeënzeventig vierkante meter 

bruto vloeroppervlak worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak  worden 

gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon  kan worden verhoogd, indien meer 

dan dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van een verharding 

danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden, een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 

8. behoudens het onder 7. gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte wordt gebruik 

gemaakt door de erfpachters/gebruikers van de overige binnen het op de tekening behorende 

bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam de dato dertien december 

negentienhonderd negenentachtig, nummer 1497 met zwarte contour aangegeven bouwblok 

gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn van de daartoe door Burgemeester 

en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het oordeel van Burgemeester en 

Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de rechtspersoon, die het onderhoud, 
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vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen het bouwblok gelegen wegen en andere 

voorzieningen verzorgt ten behoeve van de erfpachters/gebruikers van de in meergenoemd 

bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon bedoeld de 

Coöperatieve Vereniging Lemelerbergweg WA met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr JAM. Neijzen te Amsterdam op 

heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende reglementen) voor zover 

van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de hierna 

onder 18 bedoelde goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, wordt 

bij deze geacht te zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde raadsbesluittekening zijn aan 

deze akte gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden van 

kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder 10 bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop aanwezige 

opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen, 

steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, al/es met bijbehorende werken en toebehoren, in 

verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en andere doeleinden worden 

aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van gemeld 

bouwblok, op die grens een hekwerk  wordt aangebracht ter afsluiting van het totale 

bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een traforuimt/ 

gasreduceerstation op het terrein ten behoeve van de electriciteits respectievelijk  

gasvoorziening  in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen ten 

behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark  waarin het terrein is gelegen, 

ongeacht of de erfpachter van deze infrastructuur wel of niet gebruik wenst te maken. De 

sub 10 bedoelde erfpachters hebben het recht van de gemeenschappelijke voorzieningen 

gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk deelnemen in de 

sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van 

de gemeenschappelijke voorzieningen zou kunnen belemmeren. 

Alle schade welke door erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, 

dient door erfpachter aan de sub 10 bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij 

voorts die rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die voorzieningen te onderhouden 

en zo nodig te vernieuwen en uit te breiden. 

Bij gebruikmaking van de voorzieningen mag de erfpachter voorzover van toepassing slechts 

aansluitmateriaal gebruiken van een fabrikaat, dat door de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon toe 

te treden danwel naar het oordeel van Burgemeester  en Wethouders op vergelijkbare wijze 

daarin deel te nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid daarvan 

te blijven respectievelijk daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon  het 

entreegeld en bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 

Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare boete 

voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,- -) vermenigvuldigd met de breuk 

gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn ontstaat, 

laatst gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie en door een noemer die gelijk 

is aan bedoe/d prijsindexcijfer voor het aan heden laatst voorafgaande kalenderjaar; 
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de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden (f 5.000,- -). 

Onder prijsindexcijfer  van gezinsconsumptie wordt verstaan het door het Centraal Bureau 

van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of 

voortgezet te publiceren prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor 

werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de 

ziekenfondsverzekering op basis van negentienhonderd  tachtig is honderd (1980 = 100). 

Macht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat 

Bureau heeft overgenomen of voortgezet, te eniger tijd overgaan tot publicatie  van 

prijsindexcijfers  van de gezinsconsumptie  reeks voor werknemersgezinnen met ene 

gezinsinkomen beneden de loongrens  van de ziekenfondsverzekering,  op een meer recente 

tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo 

nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel 

reglementen van deze rechtspersoon zijn vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande 

goedkeuring zijdens de gemeente Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam voor handelingen of verzuim van de sub 10 

bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon; kosten die 

voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de gemeente 

Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 

21. de halfjaarlijkse  termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni  en de zestiende december van elk jaar.” 

 

18. Kavel 1 (p) Lemelerbergweg 41 t/m 55 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

"Deze uitgifte in erfpacht is geschied: 

A. onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 407 A II, 

gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam  op negentien april 

negentienhonderd zevenenzestig in register hypotheken 4 in deel 4300 nummer 27,  verklarende de 

comparanten met die Algemene  Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving  te 

verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin het "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en Wethouders": 

Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein is bestemd voor de bouw van een bedrijfsgebouw  ten behoeve van bedrijven in de 

volgende bedrijfssoorten: 

-  ateliers voor kunst en kunstnijverheid;  

- bouwbedrijven; bouwinstallatiebedrijven; 

- fijnmechanisme,  foto- en optische industrie;  

- grafische industrie; 

- electrotechnische  industrie; 

- hout- en meubelindustrie;  

- expeditiebedrijven;  

- kledingindustrie;  
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- textielindustrie;  

- autoreparatiebedrijven; 

voorraadhoudende groothandelsbedrijven, voor zover niet onder één der voorgaande 

bedrijfssoorten  vallend; 

andere bedrijfssoorten welke ter goedkeuring aan Burgemeester  en Wethouders dienen te 

worden voorgelegd, welk bedrijfsgebouw slechts als zodanig mag worden gebruikt; 

2. het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; 

3. op het terrein mag maximaal dertienduizend driehonderd zestig vierkante meter bruto 

vloeroppervlak  worden gerealiseerd; 

4. per vestiging mag maximaal dertig procent van het gebouwde bruto vloeroppervlak worden 

gerealiseerd en/of gebruikt; de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer 

dan dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

5. de erfpachter is verplicht, zulks met inachtneming van het bepaalde onder 9, onbebouwde 

gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van een verharding 

danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden; 

6. het is verboden om vanuit het gebouwde of vanaf het terrein, met uitschakeling van de 

detailhandel, direct aan de consument te verkopen en/of af te leveren; 

7. het parkeren, laden en lossen dient geheel op het met enkele arcering aangeduide 

terreingedeelte te geschieden, een en ander ten genoegen van Burgemeester  en Wethouders; 

8. behoudens het onder 7. gestelde mag op het terrein geen buitenopslagplaats   

  vinden; 

9. het op de tekening met kruisarcering aangeduide gedeelte  van het terrein dient te worden 

aangelegd als weg; 

10. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde terreingedeelte wordt gebruik 

gemaakt door de erfpachters/gebruikers  van de overige binnen het op de tekening 

behorende bij het voormelde besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam  de dato dertien 

december negentienhonderd  negenentachtig, nummer  1497 met zwarte contour aangegeven 

bouwblok gelegen terreinen, mits die erfpachters/gebruikers lid zijn van de daartoe door 

Burgemeester en Wethouders aangewezen rechtspersoon of naar het oordeel van 

Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze deelnemen in de rechtspersoon, die het 

onderhoud, vernieuwing en eventuele uitbreiding van de binnen het bouwblok gelegen 

wegen en andere voorzieningen verzorgt ten behoeve  van de erfpachters/gebruikers  van de 

in meergenoemd bouwblok gelegen terreinen; 

behoudens nadere aanwijzing wordt met de hiervoor vermelde rechtspersoon bedoeld de 

Coöperatieve Vereniging Lemelerbergweg W.A. met zetel te Amsterdam, van welke 

vereniging de statuten zijn vastgelegd in een voor notaris Mr J.A.M. Neijzen te Amsterdam 

op heden verleden akte, welke statuten (met eventuele bijbehorende reglementen) voor zover 

van toepassing deel zullen uitmaken van deze bepalingen; de hierna onder  18 bedoelde 

goedkeuring met betrekking tot de vaststelling van deze statuten, wordt bij deze geacht te 

zijn verleend; bedoelde statuten en bedoelde raadsbesluittekening  zijn aan deze akte 

gehecht; 

11. de erfpachter dient te gedogen, dat van het onder 9 bedoelde gedeelte van het terrein zo 

nodig wordt gebruik gemaakt voor het leggen, hebben, behouden en onderhouden  van 

kabels, leidingen en dergelijke ten behoeve van de onder 10 bedoelde 

erfpachters/gebruikers; 

12. de erfpachter dient te gedogen, dat op, in aan of boven het terrein en de daarop aanwezige 

opstallen zovele en zodanige palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen,  

steunijzers, zinkputten en schakelkastjes, alles met bijbehorende  werken en toebehoren, in 

verband met geleidingen voor water, gas, electriciteit, telefoon en andere doeleinden worden 

aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd als de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

nodig zal achten; 

13. de erfpachter dient te gedogen, dat voorzover het terrein gelegen is aan de rand van gemeld 

bouwblok, op die grens een hekwerk wordt aangebracht ter afsluiting van het totale 

bouwblok; 

14. de erfpachter dient te gedogen de eventuele aanwezigheid van een traforuimte/ 
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gasreduceerstation op het terrein ten behoeve van de electriciteits respectievelijk 

gasvoorziening in het bouwblok; 

15. de erfpachter moet dulden de aanleg, het houden, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden 

van gemeenschappelijke bestrating, leidingen, buizen, draden en andere voorzieningen ten 

behoeve van de infrastructuur van het bedrijvenpark waarin het terrein is gelegen, ongeacht 

of de erfpachter van deze infrastructuur wel of niet gebruik wenst te maken. 

De sub 10 bedoelde et1pachters hebben het recht van de gemeenschappelijke  voorzieningen 

gebruik te maken, onder de voorwaarde, dat zij lid zijn van respectievelijk deelnemen in de 

sub 10 bedoelde rechtspersoon; 

16. de erfpachter is gehouden alles na te laten, wat het goed functioneren van de 

gemeenschappelijke  voorzieningen zou kunnen belemmeren. 

Alle schade welke door erfpachter aan de sub 15 bedoelde voorzieningen wordt veroorzaakt, 

dient door erfpachter aan de sub 10 bedoelde rechtspersoon te worden vergoed, terwijl hij 

voorts die rechtspersoon in de gelegenheid moet stellen, die voorzieningen te onderhouden 

en zo nodig te vernieuwen en uit te breiden. 

Bij gebruikmaking van de voorzieningen mag de erfpachter voorzover van toepassing slechts 

aansluitmateriaal gebruiken van een fabrikaat, dat door de sub 10 bedoelde rechtspersoon 

is goedgekeurd; 

17. de erfpachter is verplicht als lid tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon toe te treden danwel 

naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders op vergelijkbare wijze daarin deel te 

nemen en gedurende de tijd, dat hij erfpachter van het terrein is, lid daarvan te blijven 

respectievelijk  daarin te blijven deelnemen en aan die rechtspersoon het entreegeld en 

bijdragen te betalen, welke overeenkomstig haar statuten verschuldigd zijn. 

Bij overtreding van deze bepaling of een van de bepalingen sub 15 en 16 verbeurt de 

erfpachter ten behoeve van de sub 10 bedoelde rechtspersoon een terstond opeisbare boete 

voor elke dag, dat de erfpachter in gebreke is aan deze verplichtingen te voldoen. 

Voormelde dagboete beloopt vijfduizend gulden (f 5.000,- -) vermenigvuldigd met de breuk 

gevormd door een teller die gelijk is aan het op de dag waarop het in gebreke zijn ontstaat, 

laatst gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie  en door een noemer die gelijk 

is aan bedoeld prijsindexcijfer  voor het aan heden laatst voorafgaande kalenderjaar; 

de dagboete zal evenwel nimmer minder bedragen dan vijfduizend gulden 

(f 5.000,- -). 

Onder prijsindexcijfer  van gezinsconsumptie  wordt verstaan het door het Centraal Bureau 

van de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of 

voortgezet te publiceren prijsindexcijfer  van de gezinsconsumptie,  reeks voor 

werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens  van de 

ziekenfondsverzekering  op basis van negentienhonderd  tachtig is honderd (1980 = 100). 

Macht het Centraal Bureau voor de Statistiek of de instantie die de werkzaamheden  van dat 

Bureau heeft overgenomen of voortgezet. te eniger tijd overgaan tot publicatie  van 

prijsindexcijfers  van de gezinsconsumptie  reeks voor werknemersgezinnen  met ene 

gezinsinkomen beneden de loongrens  van de ziekenfondsverzekering,  op een meer recente 

tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo 

nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. 

De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

of de instantie die de werkzaamheden van dat Bureau heeft overgenomen of voortgezet; 

18. het hiervoor met betrekking tot de sub 10 bedoelde rechtspersoon bepaalde is slechts van 

toepassing indien de statuten en eventueel reglementen van deze rechtspersoon zijn 

vastgesteld dan wel gewijzigd na voorafgaande goedkeuring zijdens de gemeente 

Amsterdam; 

19. de erfpachter vrijwaart de gemeente Amsterdam  voor handelingen of verzuim van de sub 10 

bedoelde rechtspersoon en/of leden van participanten in die rechtspersoon; kosten die 

voortvloeien uit het hiervoor onder 11 tot en met 18 bepaalde kunnen nimmer op de 

gemeente Amsterdam worden verhaald; 

20. (onder)-splitsing in meerdere erfpachtrechten van het uitgegeven terrein zal om de gemeente 

Amsterdam moverende redenen nimmer mogelijk zijn; 
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21. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op de zestiende 

juni en de zestiende december van elk jaar.” 

 

19. Kavel 1 (q) (i+ ii) Kapitein Rondairestraat Tilburg 

 

N/A 

20. Kavel 1Poortweg 19 en 19 A Bergen op Zoom  

 

N/A 

21. Kavel 1 (s) Ottersveen 107 te Spijkenisse  

 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

4. de koper is gehouden tot naleving van alzodanige verplichtingen als bij de aankoop van het 

verkochte reeds op de vennootschap werden opgelegd en zulks voor zover die verplichtingen 

betrekking hebben op het bij deze akte overgedragen perceel wordende ten deze verwezen naar de 

door de gemeente bij de grondverkoop gemaakte bepalingen, voorwaarden en bedingen, welke 

voorwaarden zijn geconstateerd in voormelde akte van vaststelling en waarbij voor kopers/koper 

tevens gelezen dient te worden "de vennootschap" al welke voorwaarden geacht worden en 

integrerend deel van deze akte uit te maken, alsof zij hierin woordelijk waren opgenomen, terwijl 

deze door de komparant sub II voor en namens de vennootschap worden aanvaard, ten behoeve van 

de gemeente bedongen en door de komparante sub I namens de gemeente aangenomen; 

Enzovoorts. 

6.  qemeenschappe/ijke Antenne-inrichtinq: 

partijen constateren dat de eigenaar van het hiervoor genoemde complexwoonhuizen, waartoe ook 

het bij deze verkochte behoort, dit complex met de daartoe behorende grand heeft gebracht, in een 

toestand, waardoor de bestemming van daarop, daarin of daaraan gebrachte leidingen en 

installaties voor de ontvangst van radio en televisie- uitzendingen door middel van en 

gemeenschappelijke antenne-inrichting op grand van artikel 747 van het Burgerlijk Wetboek moet 

worden aangemerkt als tilel van erfdienstbaarheid; wordende ten deze verwezen naar de bepalingen 

en bedingen ten aanzien van vorenbedoelde gemeenschappelijke antenne-inrichting, welke 

bepalingen en bedingen zijn geconstateerd bij voormelde akte van vaststelling al welke bepalingen 

en bedingen geacht warden een integrerend deel van deze akte uit te maken, alsof zij hierin 

woordelijk waren opgenomen, terwijl deze door de komparant sub II voor en namens de 

vennootschap worden aanvaard, ten behoeve van de in laatstgemelde akte bedoelde vereniging 

bedongen (waaronder begrepen boetes) en door de komparante sub I namens die vereniging 

aangenomen. 

Erfdienstbaarheden: 

ten behoeve van en ten laste van het bij deze akte overgedragene enerzijds en ten behoeve en ten laste van de 

naastgelegen bouwterreinen, met bouwnummers aangegeven: 

a.  op de aan voormelde akte van overdracht, de dato drie en twintig oktober negentienhonderd drie en 

zeventig verleden aangehechte, als voormeld overgeschreven tekening, alsmede 

b. op de aan voormelde akte van vaststelling aangehechte, a/s voormeld overgeschreven tekeningen, 

met uitzondering van die bouwnummers, welke aangegeven zijn op de sub a bedoe/de tekening, deel 

uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, Sectie D, nummer 2842, 

anderzijds, zijn gevestigd al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand, waarin die 

percelen met de daarop gebouwde woningen cum annexis zich ten opzichte van elkander bevinden 

blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse 

leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon- en/of draadomroepaansluitingen en/of centraal 
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antennesysteem, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecalien door rioleringswerken a/s 

anderszins, eventuele inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht. 

22. Kavel 1 (t) Vonderweg Eindhoven 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Eindhoven) op vijf oktober 

tweeduizend één in register Hypotheken 4, in deel 15881, nummer 12, welke bepalingen woordelijk luiden 

als volgt: 

 

 “ARTIKEL 3 

a. Ten behoeve en ten laste van het hierbij verkochte terrein en ten behoeve en ten laste van het 

aan Philips in eigendom verblijvende perceelsgedeelte van gemeente Eindhoven, sectie D 

nummer 3222, worden thans gevestigd de erf dienstbaarheden tot het dulden van aanwezige of 

nog aan te leggen leidingen en lozingen bestemd voor energielevering, waterlevering en riool 

levering, als nodig ter legalisering van de bestaande de casu quo nog te creëren situatie.  

b. Ten behoeve van het hierbij verkochte terrein en ten laste van het aan Philips in eigendom 

verblijvende perceelsgedeelte van gemeente Eindhoven, sektie D nummer 3222, wordt thans 

gevestigd de erfdienstbaarheid van (uit) weg om te gaan naar de Willemstraat. 

De voor de uitoefening van de onderhavige erfdienstbaarheid benodigde weg zal worden 

gesitueerd op aanwijzing van de eigenaar van het lijdend erf. De aan de aanleg en het 

onderhoud van de weg verbonden kosten zijn voor rekening van Philips. Indien de kosten van 

onderhoud, reparaties en/of vernieuwing van deze weg een gevolg zijn van excessief gebruik 

waaronder onder andere wordt verstaan bouwverkeer van de zijde van de eigenaar van het 

heersend erf en/of indien eventuele schade veroorzaakt wordt door diens werknemers casu quo 

werknemers van diens dochtermaatschappijen komen de kosten hiervan voor rekening van de 

eigenaar van het heersend erf. 

c.  Ten behoeve van het verkochte terrein en ten laste van het aan Philips in eigendom 

verblijvende perceelsgedeelte van gemeente Eindhoven, sektie D nummer 3222, wordt thans 

gevestigd een erfdienstbaarheid van weg om te komen van en voorzover dit van 

overheidswege wordt toegestaan in verband met verkeersregeling - te gaan naar de 

Vonderweg via een op de aangehechte kaart met arcering aangegeven weg. De kosten van 

aanleg en onderhoud van bedoelde weg zijn voor rekening van de eigenaar van het heersend 

erf”        

 

23. Kavel 2 (a) Weteringschans Amsterdam 

 

N/A 

24. (b) Prinses Irenestraat 59 en 61 Amsterdam 

 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Eindhoven) op vijf oktober 

tweeduizend één in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden 

als volgt: 

 

“B. Bij de voormelde uitgifte in erfpacht zijn de navolgende voorwaarden van toepassing verklaard: 

1. De Algemene bepalingen voor voortdurend erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam 

bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderdzesenzestig nummer 407 A II, gehecht aan een 

notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 

negentien april negentienhonderdzevenenzestig, in dee/ 4300 

nummer 27. 

2. De volgende bijzondere bepalingen: 
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a. het terrein is bestemd voor de stichting van een kantoorgebouw, dat slechts als zodanig mag worden 

gebruikt; 

b. de bebouwing van het terrein moet zijn voltooid v66r een december negentienhonderddrieenzeventig (aan 

welke eis is voldaan); 

c. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan v66r of op de eerste juni en de eerste 

december van elk jaar; 

d. de erfpachtster is verplicht, onbebouwde gedeelten van het terrein ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders van een verharding danwel van een beplanting te voorzien en in goede staat te onderhouden;  

e. de afscheiding van het terrein fangs de openbare weg of het openbaar plantsoen dient ten genoegen van 

Burgemeester en Wethouders te zijn; 

f. het terrein vormt, krachtens besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam, de dato veertien februari 

negentienhonderddrieenzeventig nummer 147, een bouwblok, waarvan de grenzen worden gevormd door de 

kadastrale grenzen van het terrein en bij welk besluit voorts is bepaa/d, dat a/s datum waarop voor het 

terrein is begonnen te /open de termijn van vijftig jaar, vermeld in artikel 2, tweede lid van de hiervoor 

bedoelde Algemene bepalingen, geldt, de eerste juni negentienhonderdtweeenzeventig. 

Milieu, Kwalitatieve vemlichting. Kettingbeding. 

Artikel 13. 

13. 1. Met betrekking tot de milieukundige toestand van het Verkochte is in opdracht van KPMG een 

verkennend bodemonderzoek, alsmede een volledige asbestinventarisatie met een globale kostenraming voor 

de asbestverwijdering opgesteld. Moreelse Park heeft van beide rapporten een kopie ontvangen. 

13.2. Mocht blijken dat (de grond en/of het grondwater behorende tot) het Verkochte is verontreinigd met 

andere dan de in artikel 13. 1 bedoelde rapporten vermelde stoffen of dat (de grond en/of het grondwater 

behorende tot) het Verkochte meer is verontreinigd dan gemeld in de in artikel 13. 1 bedoelde rapporten, 

dan zal dat nimmer aanleiding zijn tot on/binding van de Koopovereenkomst en de onderhavige 

overeenkomst van levering, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening. Het in dit 

artikel 13.2 bepaalde zal overgaan op de rechtsopvolgers van Moreelse Park als kwalitatieve verplichting in 

de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. 

13.3. Niettemin zal bij iedere overdracht of overgang - geheel of gedee/telijk - van het Verkochte het in dit 

artikel 13 lid 1 en 2, alsmede dit lid 3 bepaalde uitdrukkelijk ten behoeve van KPMG aan de verkrijger als 

kettingbeding worden opgelegd en namens KPMG warden aanvaard.” 

25. Kavel 2 (c) J.J. Viottastraat Amsterdam 

 

N/A 

26. Kavel 2 (d) Nieuw Achtergracht 49, Nieuwe Prinsengracht 40, 42 en 44, Weesperstraat 107 tot en 

met 121 

 

N/A 

27. Kavel 2 (e) Schimmelt Eindhoven 

 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Eindhoven) op vijf oktober 

tweeduizend één in register Hypotheken 4, in deel 15881, nummer 4, welke bepalingen woordelijk luiden als 

volgt: 

 

 “Voormelde akte van levering op tien oktober negentienhonderd éénennegentig verleden voor mr. 

H.A.C.M. van Iersel, voornoemd, waarvan een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te 

Eindhoven op elf oktober negentien· honderd éénennegentig in register Hypotheken 4 deel 9584 nummer 

5 waarin woordelijk  is opgenomen: 

"Erfdienstbaarheden     

Ten laste van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerkelder, 

kadastraal bekend als Gemeente Woensel, sectie G nummer 5723 A 4, en ten behoeve van het 
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appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de drie kantoorgebouwen bestemd 

voor commerciële doeleinden, gelegen te Eindhoven, plaatselijk bekend als Schimmelt 34, kadastraal 

bekend als Gemeente Woensel, sectie G nummer 5723 A 1, 5723 A 2 en 5723 A 3 alsmede ten behoeve 

van drie appartementsrechten, elk rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een winkel bestemd 

voor commerciële doeleinden gelegen te Eindhoven, plaatselijk bekend als Lardinoisstraat 1 tot en 

met 15 (oneven), kadastraal bekend als Gemeente Woensel, sectie G nummer 5723 A 7, 5723 A 8 en 

5723 A 9, wordt gevestigd de erf· dienstbaarheid tot het hebben, houden en gebruiken van 

eenhonderdtweeëntachtig parkeerplaatsen gelegen in het lijdend erf. 

De hiervoor omschreven erfdienstbaarheid is gevestigd en aanvaard onder de navolgende bedingen, 

(welke bedingen evenals het recht zelve, zakelijke werking hebben): 

- het recht is verleend en aanvaard om niet; 

- het recht is verleend voor een bepaalde periode, aanvangende heden en eindigende zestig jaar 

na heden; 

- het recht mag worden uitgeoefend als een exclusief recht gedurende kantoor uren, -terwijl 

buiten kantooruren op het recht de gemeentelijke bepalingen als vervat in het Verkoopbesluit 

met betrekking tot het gebruik buiten kantooruren van toepassing zijn; 

- de gerechtigde is servicekosten verschuldigd zoals  vastgelegd in gemelde Turnkey-

overeenkomst. " 

"Kettingbeding  

In gemelde Turnkey-overeenkomst staat onder meer vermeld: 

De COMBINATIE staat ervoor in dat tijdig door en voor zijn rekening worden aangelegd het 

noodzakelijke straatwerk en dergelijke en de noodzakelijke verlichting van de nabij het WERK te  

realiseren (openbare) passage (ir. Lardinoisstraat), welke als openbaar gebied dient te worden 

gehandhaafd: de Avenue"  een en ander konform het bepaalde in Bijlage A bij het Verkoopbesluit (-

Bijlage I·A bij deze overeenkomst), respectievelijk het bestek konform Bijlage 111. 

De verplichting welke voor de COMBINATIE voortvloeien uit punt 3 van genoemde Bijlage A van het 

Verkoopbesluit  d.d. 13.11.1990 worden door de COMBINATIE bij de  respectievelijk 

eigendomsoverdrachten (resp. met betrekking tot het VERKOCHTE. de Parkeergarage en Beursgebouw 

en de winkels Beursgebouw) bij wijze van kettingbeding ten behoeve van de gemeente Eindhoven zoals 

door de gemeente voorgeschreven aan de respectievelijke rechtsopvolgers opgelegd, in dier voege, 

dat de rechtsopvolgers tezamen voor het geheel verantwoordelijk zijn voor de nakoming van 

die verplichtingen  en dat enerzijds  de rechtsopvolger  met betrekking  tot   het  VERKOCHTE en 

anderzijds 

de rechtsopvolger(s) met betrekking tot de overige gedeelten van het hiervoor in deze zin genoemde 

onroerend goed gelijkelijk zeggenschap hebben over de wijze waarop die gemeenschappelijke· 

verplichtingen jegens de gemeente worden nagekomen, met name ook het niveau van het op 

hoogwaardige wijze schoonhouden etc. en het daarvoor te stellen budget. 

Bij vorenbedoelde eigendomsoverdrachten aan de rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde overige 

gedeelten zal de COMBINATIE tevens bij wijze van kettingbeding ten behoeve van de PYRENEEEN in de 

akte doen vastleggen dat, van de kosten welke de uitvoering van bovendoelde verplichtingen met zich 

meebrengen 20% (twintig procent) voor rekening van de eigenaar van het VERKOCHTE komt en dat 

derhalve de 

overige 80 %  voor rekening   van de anderen betrokken eigenaren, als hiervoor   genoemd, komt. Op 

overtreding van het (laatstgenoemde) kettingbeding en/of nalatigheid het kettingbeding in een 

voorkomend geval aan de naamsopvolger op te leggen, wordt ten laste van de overtredende c.q. 

nalatige partij een boete van f. 200.000,·· ten behoeve van de PYRENEEEN gesteld. 

Indien het VERKOCHTE konform artikel 1.4 aan de PYRENEEEN is overgedragen maar de overige 

hiervoor bedoelde mede-betrokken eigendommen nog niet door de COMBINATIE zijn overgedragen, blijft 

de COMBINATIE tezamen met de PYRENEEEN verantwoordelijk voor bedoelde nakoming en 

aansprakelijkheid voor haar aandeel in de kosten, zulks voor zover en in de mate waarin, die 

eigendomsoverdrachten nog niet hebben plaatsgevonden. 

Zolang het WERK nog niet geheel is geleverd aan de PYRENEEEN blijft de 

COMBINATIE jegens de PYRENEEN aansprakelijk voor de algehele nakoming jegens de gemeente 

van de in dit artikellid bedoelde verplichtingen en de daarmee gemoeide kosten De verkoper verbindt 

zich jegens koper tot nakoming van het vorenstaande 
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De COMBINATIE staat ervoor in dat tijdig door en voor zijn rekening worden aangelegd het 

noodzakelijke straatwerk en dergelijke en de noodzakelijke verlichting van de nabij het WERK te  

realiseren (openbare) passage (ir. Lardinoisstraat), welke als openbaar gebied dient te worden 

gehandhaafd: de Avenue"  een en ander konform het bepaalde in Bijlage A bij het Verkoopbesluit (-

Bijlage I·A bij deze overeenkomst), respectievelijk het bestek konform Bijlage 111. 

De verplichting welke voor de COMBINATIE voortvloeien uit punt 3 van genoemde Bijlage A van het 

Verkoopbesluit  d.d. 13.11.1990 worden door de COMBINATIE bij de respectievelijk 

eigendomsoverdrachten (resp. met betrekking tot het VERKOCH TE. de Parkeergarage en 

Beursgebouw en de winkels Beursgebouw) bij wijze van kettingbeding ten behoeve van de gemeente 

Eindhoven zoals door de gemeente voorgeschreven aan de respectievelijke rechtsopvolgers opgelegd, 

in dier voege, dat de rechtsopvolgers tezamen voor het geheel verantwoordelijk zijn voor de nakoming 

van die verplichtingen  en dat enerzijds  de rechtsopvolger  met betrekking  tot   het  VERKOCHTE en 

anderzijds de rechtsopvolger(s) met betrekking tot de overige gedeelten van het hiervoor in deze zin 

genoemde onroerend goed gelijkelijk zeggenschap hebben over de wijze waarop die 

gemeenschappelijke verplichtingen jegens de gemeente worden nagekomen, met name ook het niveau 

van het op hoogwaardige wijze schoonhouden etc. en het daarvoor te stellen budget. 

Bij vorenbedoelde eigendomsoverdrachten aan de rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde overige 

gedeelten zal de COMBINATIE tevens bij wijze van kettingbeding ten behoeve van de PYRENEEEN in de 

akte doen vastleggen dat, van de kosten welke de uitvoering van bovendoelde verplichtingen met zich 

meebrengen 20% (twintig procent) voor rekening van de eigenaar van het VERKOCHTE komt en dat 

derhalve de 

overige 80 %  voor rekening   van de anderen betrokken eigenaren, als hiervoor   genoemd, komt. Op 

overtreding van het (laatstgenoemde) kettingbeding en/of nalatigheid het kettingbeding in een 

voorkomend geval aan de naamsopvolger op te leggen, wordt ten laste van de overtredende c.q. 

nalatige partij een boete van f. 200.000,·· ten behoeve van de PYRENEEEN gesteld. 

Indien het VERKOCHTE konform artikel 1.4 aan de PYRENEEEN is overgedragen maar de overige 

hiervoor bedoelde mede-betrokken eigendommen nog niet door de COMBINATIE zijn overgedragen, blijft 

de COMBINATIE tezamen met de PYRENEEEN verantwoordelijk voor bedoelde nakoming en 

aansprakelijkheid voor haar aandeel in de kosten, zulks voor zover en in de mate waarin, die 

eigendomsoverdrachten nog niet hebben plaatsgevonden. 

Zolang het WERK nog niet geheel is geleverd aan de PYRENEEEN blijft de COMBINATIE jegens de 

PYRENEEEN aansprakelijk voor de algehele nakoming- jegens de gemeente van de in dit 

artikellid bedoelde verplichtingen en de daarmee gemoeide kosten. De verkoper verbindt zich jegens 

koper tot nakoming van het vorenstaande 

Voormelde akte van splitsing in appartementsrechten op tien oktober negentienhonderd éénennegentig 

verleden voor mr. H.A.C.M. van Iersel, voornoemd, waarin woordelijk is opgenomen:  

Erfdienstbaarheden: 

A. Ten behoeve van het bij deze in appartementsrechten  gesplitste gebouw gelegen op het perceel 

kadastraal bekend als Gemeente Woensel, sectie G, nummer 5710, alsmede ten behoeve van de 

parkeerkelder, gelegen in het perceel kadastraal bekend als Gemeente Woensel sectie G nummer 

5721 en Gemeente Woensel sectie G nummer 5712, en ten laste van het perceel kadastraal bekend 

als Gemeente Woensel, sectie G nummer 5718 wordt gevestigd het recht van weg om over het 

viaduct te gaan van en naar de openbare weg, van en naar het heersend erf, komende alle kosten 

van onderhoud en instandhouding van het viaduct, staande en gelegen op het lijdend erf geheel 

en uitsluitend voor de eigenaar van het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer  4. 

B. Ten behoeve van het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 10 en ten laste van 

het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 4, wordt bij deze gevestigd een 

erfdienstbaarheid om van en naar appartementsrecht met indexnummer 10 te gaan van en naar 

het viaduct op perceel, kadastraal bekend als Gemeente Woensel, sectie G nummer 5718 over 

het appartementsrecht met indexnummer 4. 

C. Ten behoeve van de bij deze ontstane appartementsrechten met indexnummers  1,2,3,4,7,8 en 9 

alsmede  ten behoeve  van de parkeerkelder   winkels en beursgebouw gelegen op (in) het perceel 

kadastraal bekend als Gemeen te Woensel, sectie G nummers 5721 en 5712 en ten laste van het 

bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 6 wordt gevestigd het recht om in het 

lijdend erf te houden en te onderhouden en daartoe toegang te hebben watermeters en 
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laagspanningsmeters en schakelkasten een en ander op de wijze en in de mate als bij de oplevering 

van de nieuwbouw zal zijn gerealiseerd. 

D. Ten behoeve van  de bij deze ontstane appartementrechten met indexnummers 7,8 en 9, alsmede 

ten behoeve van de winkels (zijde Beursgebouw), deeluitmakende van het perceel kadastraal 

bekend als Gemeente Woensel sectie G nummers 5721 en tea laste van de containerruimte, deel 

uitmakende van het appartementsrecht kadastraal bekend als Gemeente Woensel sectie G nummer 

5723 A 9 wordt gevestigd het recht om gebruik te maken van de  containerruimte. 

E. Ten behoeve van de appartementrechten met indexnummers  1,2 en 3 en ten laste van het 

appartementsrecht met indexnummer 4, wordt bij deze gevestigd een erfdienstbaarheid om in het 

lijdend erf, tegen het plafond van de parkeergarage een isolatie te hebben, te houden en te 

onderhouden, een en ander in de mate en op de wijze als bij de oplevering van de nieuwbouw.   

F. Over en weer ten behoeve en ten laste van het bij deze ontstane appartementsrecht met 

indexnummer 4 en ten behoeve en ten laste van de parkeerkelder gelegen in de percelen 

kadastraal bekend als Gemeente Woensel sectie G nummers 5721 en 5712, wordt gevestigd de 

erfdienstbaarheid  

a. om te gaan van en naar de parkeerplaatsen in de kelder, van en naar de openbare  weg  

over  de in  de kelder  gelegen  routing  en hellingbaan; 

b. om aan te leggen, te houden, en te onderhouden al zodanige leidingen, goten, aan- en 

afvoeren, riolering en bekabeling en andere voorzieningen als zullen zijn gerealiseerd 

bij de oplevering van de nieuwbouw, dan wel als nadien nodig zullen blijken te zijn 

voor een goed functioneren van de parkeerkelder. 

G. Over en weer ten behoeve  en ten laste van de bij deze ontstane appartementsrechten met 

indexnummers 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9 worden gevestigd erfdienstbaarheden om te houden, en te 

onderhouden alle leidingen, goten, rioleringen, bekabelingen, schachten en andere voorzieningen 

als zullen zijn realiseerd bij de  oplevering van de nieuwbouw. 

H. Ten behoeve van de bij deze ontstane appartementsrechten met indexnummers 1,2,3,7,8,9,10 en 

11 tot en met 58 en ten laste van het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 4 

wordt bij deze gevestigd de 

erfdienstbaarheid om over het lijdend erf te gaan, te voet, met de auto en met de fiets van en naar 

het heersend erf. 

I. Ten behoeve van de bij deze ontstane appartementsrechten met indexnummer 7,8 en 9 en ten 

laste van het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 4 wordt gevestigd de 

erfdienstbaarheid om aan de achterzijde van het heersend erf een toegangsdeur te hebben tot 

het lijdend erf. 

J. Ten behoeve van het bij deze ontstane appartementsrecht  met indexnummer 4 en ten laste van het 

perceel kadastraal beken als gemeente Woensel, sectie G nummer 5714 en 5616, wordt bij deze 

gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg 

van en naar het heersend erf. 

K. Ten behoeve van het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 4 en ten laste van 

het bij deze ontstane appartementsrecht met indexnummer 1, wordt gevestigd de 

erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, en onderhouden van een hek (rolluik) ter afsluiting 

van de parkeerkelder en tot het hebben, houden en onderhouden van een naambord en 

bewegwijzering een en ander op de wijze en in de mate als bij de oplevering van de 

nieuwbouw zal zijn gerealiseerd.” 

28. Kavel 2 (f) Noordeinde 35 ‘s-Gravenhage 

N/A 

29. Kavel 2 (g) Beneluxlaan Utrecht 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 
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 “a. een akte van transport op twintig januari negentienhonderd zestig verleden voor P.Th. Tjabbes, 

destijds notaris te Utrecht, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het register 

Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds 

Utrecht) op achtentwintig januari negentienhonderd zesenzestig in deel 1880 nummer 125. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

Vervolgens verklaarden de comparanten, dat deze overeenkomst  van verkoop en koop tussen partijen is 

aangegaan met inachtneming van de Algemene  Voorwaarden voor de verkoop van Bouwterrein en 

Industrieterrein der gemeente  Utrecht (Algemene Verkoopsvoorwaarden  1956), zoals die zijn vermeld in 

het Gemeenteblad van Utrecht van negentienhonderd zes en vijftig nummer 97 en zijn opgenomen in een 

geschrift dat door de secretaris der gemeente Utrecht aan Meester L.A. Gutteling, destijds notaris te 

Utrecht in bewaring is gegeven, blijkens een akte van bewaargeving op drie december negentienhonderd 

zes en vijftig voor diezelfde notaris verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven van ten 

Hypotheekkantore  te Utrecht op tien december negentienhonderd zes en vijftig, in deel  1564 nummer 37 

aangevuld met de bijzondere bepalingen: 

de koopster en haar opvolgers in de eigendom van het verkochte terrein verplichten zich tegenover de 

Gemeente tot medewerking aan de ontpoldering van dit terrein, zodra Burgemeester en Wethouders dit 

wenselijk achten, met dien verstande, dat de 

daaraan verbonden kosten wegens afkoop van polderlasten en dergelijke voor rekening van de Gemeente 

komen. 

De vorenbedoelde Algemene Verkoopsvoorwaarden worden geacht in deze akte woordelijk te zijn 

opgenomen. 

In bedoelde algemene voorwaarden is opgenomen:  

Artikel 6. 

De koper moet het gekochte, voorzover dit grenst aan de openbare straat of aan gemeentegrond,  op zijn 

kosten behoorlijk afscheiden en afgescheiden houden ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; de 

afscheiding moet geheel op het gekochte  worden geplaatst. 

Artikel 7. 

De grond, welke niet wordt bebouwd, moet uiterlijk bij het afgeven van de in artikel 5, tweede lid, 

bedoelde verklaring door en voor rekening van de koper zijn opgehoogd tot Artikel 8. 

De versnijdingen van de op het gekochte op te richten bouwwerken moeten, voorzover deze langs de 

scheidingen van het gekochte terrein worden geplaatst, ten genoegen van Burgemeester  en Wethouders 

worden gelegd; voorzover langs de openbare straat wordt gebouwd,  mogen de versnijdingen in 

gemeentegrond worden gelegd. 

Artikel 9. 

De koper moet, zonder vergoeding daarvoor te kunnen eisen, gedogen, dat palen, kabels, draden, 

isolatoren, rosetten, aanduidingsborden en pijpleidingen,  voor openbare doeleinden bestemd, op, in, aan 

of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht onderhouden en vernieuwd op de plaatsen en 

de wijze waarop Burgemeester en Wethouders dit nodig zullen achten. 

Omtrent de plaats wordt tevoren met de eigenaar overleg gepleegd. Deze is verplicht al hetgeen 

krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan. 

Artikel 10. 

De gemeente zal aan de koper gelegenheid geven tot het maken van aansluitingen op gemeenteriolen en 

op gas-, water- en elektrische leidingen, met dien verstande, dat de kosten, verbonden aan de te maken 

aansluitingen, voor rekening van de koper komen; de vergunningen voor het maken van de 

aansluitingen zullen worden verleend met inachtneming van de toepasselijke verordeningen en 

gebruikelijke voorwaarden. 

Artikel 11. 

1. Voor het geval de koper binnen de gestelde termijn niet heeft nagekomen de in het tweede lid van 

artikel 5 aan hem opgelegde verplichtingen, behoudt de gemeente zich het recht voor het 

verkochte terug te nemen tegen teruggave van de oorspronkelijke koopprijs, zonder vergoeding 

van kosten, van welke aard ook, onverminderd haar bevoegdheid om de boete, bedoeld in artikel 

12, op te leggen. 

De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper. 
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2. Indien zich op het tijdstip, waarop de grond weder in eigendom aan de gemeente overgaat, 

opstallen in of op de grond bevinden, welke deel uitmaken van de in aanbouw zijnde gebouwen, 

zullen deze door de gemeente worden overgenomen tegen taxatiewaarde. 

Deze wordt vastgesteld door drie deskundigen,  van wie één te benoemen door Burgemeester en 

Wethouders, een door de koper en de derde daar deze beide deskundigen tezamen, of bij gebreke aan 

overeenstemming  lussen deze beiden binnen twee maanden na hun benoeming, op verzoek van een van 

hen beiden door de Kantonrechter  te Utrecht. 

Bij niet-benoeming binnen drie maanden na de dagtekening van de kennisgeving, dat de gemeente van 

haar in het eerste lid omschreven recht gebruik wenst te maken, van een door partijen te benoemen 

deskundige zal deze op verzoek van de andere partij door de Kantonrechter worden aangewezen. 

Aan de waardebepaling door de deskundigen zijn beiden partijen gebonden.  

Artikel  12. 

1. Burgemeester  en Wethouders kunnen bij niet-nakoming of overtreding van het in dit besluit 

bepaalde een boete opleggen van ten hoogste f 100.000,--, onverminderd de bevoegdheid  van de 

gemeente om nakoming der voorwaarden te eisen dan wel gebruik te maken van haar 

bevoegdheid, omschreven in artikel 11. 

2. De boete wordt verbeurd door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding zelve, zonder dat 

enige ingebrekestelling  zal zijn vereist; de boete moet worden betaald binnen een maand na 

daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders. 

3. Onverminderd hel in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zal, indien aan de eis van de 

gemeente lot herstel, verandering of verwijdering van hetgeen in strijd met deze vooraarden is 

verricht of nagelaten, binnen de door Burgemeester en Wethouders in een daartoe strekkende 

aanschrijving gestelde termijn niet wordt voldaan, de geëiste herstelling, verandering of 

verwijdering door of vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de nalatige. 

Artikel  13. 

Bij elke vervreemding van het verkochte moeten de verkoopsvoorwaarden, genoemde in de artikelen 6 

lot en met 10, 12 tot en met 14 en 16, vierde lid, evenals de eventuele bijzondere bepalingen, gesteld ter 

aanvulling of wijziging hiervan, aan elke opvolgende eigenaar worden opgelegd, onder verbeurte, door 

de nalatige vervreemder, van een door het enkele feit van de overtreding aan de gemeente  verschuldigde 

boete ten bedrage van maximaal f 100.000,-- zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 

Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan, dat van het bepaalde in dit artikel wordt afgeweken. 

Artikel 14. 

Indien het terrein door meer personen gezamenlijk  wordt aangekocht, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk 

voor het nakomen van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende  verplichtingen. 

Artikel  16.  

Enzovoorts. 

4. De koper mag op het gekochte industrieterrein geen inrichting, waarop de Hinderwet van 

toepassing is, vestigen dan met bijzondere toestemming van Burgemeester  en Wethouders; zij 

kunnen aan die toestemming zodanige voorwaarden verbinden als zij ter voorkoming van hinder 

voor de omgeving nodig achten. 

b. een akte houdende opheffing splitsing, hersplitsing, verdeling en het aangaan van een kwalitatieve 

verplichting op negentien mei tweeduizend  drie verleden voor mr. LC. Klein, notaris te Amsterdam, 

ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de 

Openbare Registers (destijds Utrecht) op twintig mei tweeduizend drie in deel 12987 nummer 129. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

OPSTALRECHT MET RECHTEN UIT HOOFDE VAN EEN KWALITA TIEVE VERPLICHTING 

Voorts verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat partijen bij deze een opstalrecht 

ten behoeve van AMVEST Woningen-Nova B.V. vestigen met een kwalitatieve verplichting om op het 

boven de woningen gelegen dak van het gebouw en/of op of tegen de dakopbouw - tegen vergoeding - 

ruimten ter beschikking te stellen aan derden voor het daarop plaatsen van telecommunicatie-

apparatuur en/of (licht)reclames. 

Daartoe verkrijgt en aanvaardt AMVEST Woningen-Nova 8. V. bij deze een opstalrecht met de rechten uit 

hoofde van een kwalitatieve verplichting. 

De inhoud van deze rechten is als volgt: 
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1. AMVEST Woningen-Nova 8. V. en de vennootschappen waarmee zij in een concern is gelieerd, 

zullen het recht hebben, zonder enige tegenprestatie aan de vereniging van eigenaars en/of de 

eigenaren van de appartementsrechten verschuldigd te zijn of te worden, om op/aan het gebouw 

telecommunicatie apparatuur en/of (licht) en de benodigde kabels en andere relevante 

voorzieningen aan te (doen) brengen, te (doen) onderhouden en te (doen) repareren en 

vernieuwen, zulks voor rekening en risico van voormelde vennootschappen. De vereniging van 

eigenaars en de eigenaars van de appartementsrechten  dienen dit te dulden. 

2. Voormelde rechten zullen voortduren zolang het gebouw bestaat. 

3. Voormelde vennootschappen kunnen vorenstaande rechten te allen tijde door afstand beëindigen. 

4. Voormelde vennootschappen en de derden aan wie het recht tot plaatsing van voormelde objecten 

door deze vennootschappen is verleend hebben te allen tijde het recht om het gebouwen en het 

dak van het gebouw te (doen) betreden voor het verrichten van alle noodzakelijke 

werkzaamheden in verband met voormelde apparatuur, installaties en andere relevante  

voorzieningen. 

c. een akte van splitsing erfpacht op twaalf januari tweeduizend vijf verleden voor mr. 

L.C. Klein, voornoemd, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers (destijds Utrecht) op negentien januari tweeduizend vijf in deel 

13248 nummer 16. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

De erfpacht is gevestigd en aanvaard onder de navolgende bepalingen en bedingen: 

A. De erfpacht is gevestigd: 

1. voor onbepaalde tijd en neemt een aanvang op heden; 

2. tegen betaling van de grondprijs en de daarover verschuldigde omzetbelasting waarmee de erfpachter 

de jaarlijkse  canon ineens en hij vooruitbetaling voor de gehele duur van de erfpacht heeft voldaan; de 

grondprijs van het hiervoor gemelde perceel bedraagt vierhonderdtweeëntachtig  duizend gulden (f 

482.000,--), exclusief omzetbelasting. 

Van de betaling van de grondprijs en de daarover verschuldigde omzetbelasting blijkt uit een kwitantie 

van de Comptabele der Gemeente Utrecht, die aan deze akte wordt gehecht. 

Toepassing Alqemene   voorwaarden 

De erfpacht is gevestigd onder de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de 

Gemeente Utrecht 1989 (hierna te noemen: "AV 1989'), zoals die zijn vastgesteld door de Raad van de 

Gemeente in zijn vergadering van tweeëntwintig 

juni negentienhonderd negenentachtig en vermeld in een akte op zesentwintig negentienhonderd  

negenentachtig  verleden, voor Mr. H.A. Teijen, notaris te Utrecht, ingeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers  voor registergoederen te Utrecht op zesentwintig juli negentienhonderd  

negenentachtig in register Hypotheken 4 deel 6242, nummer 19. 

Mitsdien maken de "AV 1989" onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst, tenzij daarvan uitdrukkelijk 

wordt afgeweken dan wel t er aanvulling op de '4V7989" bijzondere bedingen en/of voorwaarden worden 

gesteld. 

Levering 

1. In afwijking van de artikelen 5.2 en 5.3 van de ''AV 1989" is de erfpacht op de onroerende zaak 

uitsluitend gevestigd in de staat waarin de onroerende zaak zich op heden bevindt. 

Een bodemonderzoek  heeft niet plaatsgevonden. 

2. De erfpachter heeft naast de in artikel 5.4 van de "AV 1989" genoemde gevallen ook aanspraak op 

pro rata vermindering van de grondprijs wegens verkeerde of onvolledige grootte van de onroerende 

zaak, indien na meting door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers de grootte vijf 

procent (5%) of meer verschilt van de overeengekomen  grootte. 

3. In afwachting van definitieve meting van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 24 van de "AV 

1989" zullen de grenzen van de onroerende zaak, indien nodig en op verzoek van de erfpachter, door of 

vanwege de Gemeente ter plaatse voorlopig worden afgepaald. 

4. Indien de onroerende zaak, moet worden opgehoogd of afgegraven, is de erfpachter verplicht dit voor 

eigen rekening uit te voeren; ophoging van de onroerende zaak, magalleen geschieden met zuiver zand 

of goede tuingrond, voor zover de onroerende zaak, bestemd is tot tuin. 

Vestiqinq opstalrecht  REMU 
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Ter uitvoering van het in de Erfpachtovereenkomst overeengekomene vestigen de Gemeente en erfpachter 

bij deze ten behoeve van de N. V. Regionale Energiemaatschappij  Utrecht die bij deze aanvaardt, het 

recht van opstal op een gedeelte van de onroerende zaak voor het hebben, houden, onderhouden en 

zonodig vernieuwen van de in de onroerende zaak aanwezige warmtedistributieleidingen  met bijbehoren, 

waarvan de ligging globaal met een streep-punt (-.-.-.-.) lijn is aangegeven op de tekening nummer A 

28,865, welke vestiging geschiedt onder de navolgende bijzondere  voorwaarden: 

de erfpachter mag ter breedte van plusminus drie meter aan weerszijden van het aangegeven leidingtrace  

geen bouwwerken oprichten, geen aaneengesloten verhardingen aanbrengen, geen ontgrondingen 

uitvoeren en geen diepwortelende bomen en/of struiken planten; 

de erfpachter is gehouden om ingeval van calamiteit op eerste aanzegging en in geval van inspectie, 

onderhoud, herstel of vervanging binnen een week het trace vrij te maken en aan de N. V. Regionale 

Energiemaatschappij  Utrecht en/of voor dit bedrijf werkende derden vrije toegang met de nodige 

vervoermiddel materialen en werktuigen te verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

bedoelde leidingen en bijbehoren. 

Vestiqing opstalrecht REMU (kabels ) 

Ter uitvoering van het in de Erfpachtovereenkomst overeengekomene vestigen de Gemeente en de 

erfpachter bij deze ten behoeve van de N. V. Regionale Energiemaatschappij  Utrecht die bij deze 

aanvaardt, het recht van opstal op een gedeelte van de onroerende zaak voor het hebben, houden, 

onderhouden en zonodig vernieuwen van de in de onroerende zaak aanwezige kabels, waarvan de ligging 

globaal met een streep (----) lijn is aangegeven op de tekening nummer A 28. 865, welke vestiging 

geschiedt onder de navolgende bijzondere voorwaarden: 

a. de erfpachter mag ter breedte van een meter aan weerszijden van het aan gegeven 

kabeltrace geen bouwwerken oprichten, geen aaneengesloten  verhardingen aanbrengen, geen 

ontgrondingen uitvoeren en geen diepwortelende bomen en/of struiken planten; 

b. de erfpachter is gehouden om in geval van calamiteit op eerste aanzegging en in geval inspectie 

onderhoud herstel of vervanging binnen een week het trace vrij te maken en aan de N. V. Regionale 

Energiemaatschappij Utrecht en/of voor dit bedrijf werkende derden vrije toegang met de nodige 

vervoermiddelen, materialen en werktuigen te verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

bedoelde kabels. 

Vestiqinq opstalrecht PTT  Telecom 

Ter uitvoering van het in de Erfpachtovereenkomst  overeengekomene  vestigen de Gemeente en de 

erfpachter bij deze ten behoeve van de PTT Telecom B. V., die bij deze aanvaardt, het recht van opstal op 

een gedeelte van de onroerende zaak voor het hebben houden, onderhouden en zonodig vernieuwen en 

uitbreiden van de in de onroerende zaak aanwezige kabels, waarvan de ligging globaal met een streep-

punt punt-punt  (-...-...-...-) lijn is aangegeven op de tekening nummer A 28.865; welke vestiging 

geschied onder de navolgende bijzondere voorwaarden: 

a. de erfpachter mag ter breedte van een meter aan weerszijden van het aan gegeven 

kabeltrace geen bouwwerken oprichten, geen aaneengesloten verharding aanbrengen, geen 

ontgrondingen uitvoeren en geen diep wortelende bomen en/of struiken planten; 

b. de erfpachter is gehouden om in geval van calamiteit op eerste aanzegging en in geval van inspectie, 

onderhoud, herstel of vervanging binnen een week het trace vrij te maken en aan PTT Telecom B. V. 

en/of voor dit bedrijf werkende derden vrije toegang met de nodige vervoermiddelen, materialen en 

werktuigen te verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de bedoelde kabels. 

Vestiging opstalrecht N. V. Waterleidinqbedri jf Midden-Nederland   (WMN) 

Ter uitvoering van het in de Erfpachtovereenkomst overeengekomene vestigen de Gemeente en de 

erfpachter bij deze ten behoeve van N. V. Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN), die bij deze 

aanvaardt het recht van opstal op een gedeelte van de onroerende zaak voor het hebben, gebruiken, 

vervangen, instandhouden, inspecteren, verwijderen en het ter vervanging verleggen van de in de 

onroerende zaak aanwezige 

leidingen met bijbehoren, waarvan de ligging globaal met een streep-punt-punt  (-..-..-..-) lijn is 

aangegeven op de tekening nummer A 28.865, welke vestiging geschiedt onder de navolgende bijzondere  

voorwaarden. 

a. het opstalrecht wordt gevestigd onder de Algemene  Voorwaarden inzake overeenkomsten  voor de 

vestiging van een zakelijk recht van opstal betreffende  aanleg en instandhouding  van kabels en/of 

leidingen met bijbehoren door of ten behoeve van de naamloze vennootschap N. V. Waterleidingbedrijf 
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Midden-Nederland  (WMN) (hierna te noemen: "A. V.O.'), welke geacht worden met deze overeenkomst 

een geheel te vormen en welke zijn vastgelegd in een akte op eenendertig augustus  negentienhonderd  

tweeënnegentig  verleden voor R.J. H. Holtman, notaris te Utrecht, en ingeschreven in de daartoe 

bestemde openbare registers voor registergoederen  te Utrecht op eenendertig augustus negentienhonderd  

tweeënnegentig in register Hypotheken 4 deel  7223, nummer  14, van welke "A. V.0." de erfpachter een 

exemplaar heeft ontvangen; 

b. de breedte van de strook als bedoeld in de artikelen 2, lid 1, en lid 5, lid 1, van de "A. V.0." bedraagt 

vier meter, zodanig dat de stroken aan weerszijden van de hart van de leiding(en) even groot zijn. 

Bestemminq en gebruik. 

Op de tot de onroerende zaak behorende grond mogen maximaal honderdtien parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd. 

d.  een notariële verklaring dienende ter rectificatie op een akte van uitgifte in erfpacht 

de dato zesentwintig april negentienhonderd negenennegentig, ingeschreven in het register Hypotheken 

4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Utrecht) op 

zevenentwintig april negentienhonderd negenennegentig in deel 10767 nummer 27. Bedoelde bepalingen 

luiden woordelijk als volgt: 

- in de comparitie van de hiervoor vermelde akte is vermeld de naamloze vennootschap 

N. V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht;  

enzovoorts 

- de naam van de naamloze vennootschap moet zijn: N. V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht 

"REMU"; 

enzovoort. 

e. een akte van levering op zestien juni tweeduizend drie verleden voor mr. M.H.L. Langeveld, 

notaris te Utrecht, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers (destijds Utrecht) op zeventien juni tweeduizend drie in deel 

12997 nummer 188. Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

Ter uitvoering van hetgeen partijen overeen zijn gekomen terzake van de ontsluiting 

van het verkochte naar de openbare weg, vestigen partijen ten late van het aan ING en verkoper (lees 

AMVEST) gezamenlijk  als erfpachter toebehorende perceel grond kadastraal bekend gemeente  Utrecht 

sectie S nummer  1762 als dienend erf en ten behoeve van de appartementsrechten  kadastraal bekend 

gemeente Utrecht, sectie S nummers  1958 A-1 tot en met A-207 als heersend erf, de erfdienstbaarheid  

van overpad inhoudende de verplichting te dulden dat de eigenaren en gebruikers van het heersend erf 

op de voor de eigenaren en gebruikers van het dienend erf minst bezwarende wijze vieren twintig (24) 

uur per dag, gebruik maken van de op het dienend erf liggende in- en uitrit om te komen van en te gaan 

naar de openbare weg (te weten: de Van Weerden Poelmanlaan te Utrecht) onder de volgende 

bepalingen. 

a. vanaf de uitgang(en) van het heersend erf en vanaf de openbare weg dient over en weer de 

kortste route over het dienend erf genomen te worden; 

b. het is aan de eigenaren en gebruikers van het heersend erf niet toegestaan zich langdurig op te 

houden op het dienend erf,· 

c. over het dienend erf kan slechts te voet worden gegaan en stapvoets worden gereden met 

rijwielen en motorvoertuigen over de daartoe bestemde paden en wegen; 

d. het is verboden om vuilnis, obstakels van welke aard ook of andere zaken op het dienend erf te 

plaatsen of te parkeren, die het gebruik daarvan belemmeren; 

e. de eigenaren van het dienend erf zijn bevoegd de op het dienend erf liggende achterpaden/gangen 

en vluchtwegen door middel van toegangshekken, poorten en/of deuren af te sluiten mi s de 

eigenaren en gebruikers  van het heersend erf een sleutel daarvan ontvangen zodat zij 

onbelemmerde  door gang behouden; 

f. de kosten voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van het pad en de weg komen voor 

rekening van de eigenaren van het dienend erf ieder voor een gelijk deel. 

g. indien er een Juridische verdeling plaatsvindt van het dienende erf zal onderhavige 

erfdienstbaarheid  ten behoeve van de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, 

sectie S nummers 1958A-4 tot en met A- 207 vervallen ten aanzien van het gedeelte van het 

dienende erf dat zal worden toegedeeld aan ING en zal de erfdienstbaarheid ten behoeve van de 

appartementsrechten  kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummers 1958 A-1 tot en met 
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A-3 vervallen ten aanzien van het gedeelte van het dienende erf dat zal worden toegedeeld aan 

verkoper. 

Nadere vestiqinq en inwerkinqtredinq erfdienstbaarheden 

Voor zover nodig en nog niet gevestigd wordt bij de akten van levering betreffende de overige 

appartementsrechten in onderhavig project een gelijke erfdienstbaarheid gevestigd. Partijen vestigen en 

aanvaarden derhalve deze erfdienstbaarheden hierbij alsnog. Deze erfdienstbaarheid treedt voor ieder 

van de tot voormeld project behorende tweehonderd vier (204) appartementsrechten in werking zodra het 

betreffende appartementsrecht  door verkoper (Amvest Woningen-Nova B. V.) is overgedragen. 

Vestiqinq erfdienstbaarheid 

Voorts verklaarden partijen, voor zover nodig, over en weer erfdienstbaarheid te vestigen van overpad, 

ten behoeve en ten laste van de erfpachtrechten, inhoudende de verplichting te dulden dat de erfpachter 

en gebruikers van de erfpachtrechten op de 

voor de erfpachter en gebruikers van de erfpachtrechten minst bezwarende wijze gebruik maken van de 

op de erfpachtrechten liggende in- en uitrit om met motorvoertuigen, alsmede bromfietsen en fietsen en 

te voet te komen van en te gaan naar de openbare weg (te weten: de Van Weerden Poelmanlaan te 

Utrecht).”  

 

30. Kavel 2 (h) Olmenlaan Bussum 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“a. een akte op vier september negentienhonderd negenenzestig verleden voor J.A. Korff, destijds 

notaris te Bussum, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het register Hypotheken 4 

van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op 

vijf september negentienhonderd negenenzestig in deel 4435 nummer 58. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

dat partijen de geruilde percelen aanvaarden in de staat, waarin zij zich thans bevinden, met alle 

voor- en nadelige erfdienstbaarheden, vrijdommen en rechten daaraan verbonden en al hetgeen 

volgens de wet als een noodzakelijk gevolg daartoe behoort; 

b. een akte op dertig maart negentienhonderd zesenzestig verleden voor H. Bakker, destijds notaris te 

Bussum, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het register Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op 

eenendertig maart negentienhonderd zesenzestig in deel 1219 nummer 62. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

1. Het verkochte wordt geleverd in de staat waarin het zich heden bevindt, met alle zakelijke rechten, 

lusten en lasten, welke daaraan krachtens titel of bezit verbonden zijn; 

c. een akte op eenentwintig juni negentienhonderd zevenenzestig verleden voor de toenmalige 

waarnemer van J.A. Korff, voornoemd, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Amsterdam) op tweeëntwintig juni negentienhonderd zevenenzestig in deel 4308 nummer 

120. Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

de koopster zal het gekochte aanvaarden in de staat, waarin hetzelve zich thans bevindt, met alle 

voor- en nadelige erfdienstbaarheden, vrijdommen en rechten daaraan verbonden en al hetgeen 

volgens de wet als een noodzakelijk gevolg daartoebehoort; 

d. een akte op eenendertig maart negentienhonderd zevenenzeventig verleden voor H. Bakker. 

voornoemd. ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het register Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op drie 

april negentienhonderd zevenenzeventig in deel 4297 nummer 79. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

1. Het verkochte wordt geleverd in de staat waarin het zich heden bevindt, met alle zakelijke rechten, 

lusten en lasten, welke daaraan krachtens titel of bezit verbonden zijn, doch vrij van hypotheek en 

beslag en met vrijwaring wegens uitwinning, wordende welke andere vrijwaring uitgesloten. 
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e. een proces-verbaal van veiling en toewijzing op een december achttienhonderd 

zevenennegentig opgemaakt door S. Scheffelaar Klots, destijds notaris te Bussum, ingeschreven 

(destijds genaamd: overgeschreven) in het register 

Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds 

Amsterdam) in deel 1616 nummer 52. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

ten behoeve van het bij deze verkochte (voor zover afkomstig van de nummers 1777 en 1778) en ten 

behoeve en ten laste van de kadastrale percelen Gemeente Bussum, Sectie F nummers  715, 721, 

723, 726 en 1329 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg, onder bepaling dat bedoelde weg 

voor gemeenschappelijke  rekening van de eigenaren van de heersende  en lijdende erven ieder voor 

een gelijk aandeel in behoorlijk begaanbare staat zal moeten worden onderhouden. 

f. een akte van ruiling op acht november negentienhonderd zevenenvijftig verleden voor mr. B.J. 

Hoetink, destijds notaris te Hilversum, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Amsterdam) in deel 3864 nummer 35. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

a. ten behoeve van het kadastrale perceel nummer  1837 en ten laste van het perceel  nummer  1840 

om de op het kadastrale perceel Sectie F nummer  1837 te plaatsen casu quo reeds geplaatste 

gebouwen te doen grenzen aan de kadastrale Noord- en Westgrenzen van het perceel nummer  1840, 

met dien verstande, dat voor wat betreft de kadastrale Westgrens van dit perceel de bebouwing niet 

verder dan vier meter twintig centimeter uit het snijpunt van de kadastrale Noord- en Westgrenzen 

van dit perceel aan de kadastrale Westgrens mag grenzen. 

b. het recht van uitweg om te komen van- en te gaan naar de Veerstraat ten behoeve van de percelen 

nummers 1843 en 1840 en ten laste van de percelen nummers 1841 en 1842 en welke 

erfdienstbaarheid  moet worden uitgeoefend over een strook grond breeds circa twee meter zestig 

centimeter, welke strook gelegen is aan de westzijde van de kadastrale grens tussen de percelen 

nummers 1843 enerzijds en 1841 en 1842 anderzijds en welke strook begint op circa twaalf meter 

afstand van de kadastrale Noordgrens van het kadastrale perceel nummer  1843, zullen de bedoelde 

strook in geen geval door de eigenaar casu quo huurders of gebruikers van het heersend erf 

gebezigd mogen worden voor parkeerruimte.” 

31. Kavel 2 (i) De Molen 94, 96, 98, 3995 AX Houten 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

 “een akte van levering op zestien januari negentienhonderd eenennegentig verleden voor mr. J.G. de 

Boer, notaris te Houten, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van 

het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Utrecht) op zeventien januari negentienhonderd 

eenennegentig in deel 6690 nummer 14. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt 

"Op de onderhavige overeenkomst zijn van toepassing "Voorwaarden voor de verkoop van 

bedrijfsgronden van de gemeente Houten", zoals deze in een aan deze akte te hechten kopie staan 

vermeld, welke voorwaarden geacht worden een geheel uit te maken van deze akte en daarin woordelijk 

te zijn opgenomen. 

Ten behoeve van het verkochte als heersend erf wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van 

overbouw boven het lijdend erf, ten taste van een strook grond ter grootte als na uitvoering van de bouw 

van het voormelde kantoorgebouw, conform de door Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Houten goed te keuren constructietekening, zal blijken, uitmakende een gedeelte van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Houten, sectie A. nummer 6000, als lijdend erf, welk lijdend erf eigendom is 

van de gemeente. 

De te bouwen luifel dient minimaal twee meter vijf en zeventig centimeter, gemeten vanaf straatniveau, 

boven het lijdend erf te worden gebouwd. 
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De koper en zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht het te overbouwen gedeelte van het voormelde 

kantoorgebouw steeds in een zodanige degelijke en betrouwbare staat te houden dat geen gevaar voor 

instorting bestaat. 

De afwatering van de voormelde overbouw dient te geschieden over het heersende erf." 

 

32. Kavel 2 (j) (i+ii) Scharenburg Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

 “a. een akte van verdeling op negentien december  negentienhonderd  zevenennegentig 

verleden voor mr. H. van Wilsum, notaris te Amsterdam,  ingeschreven in het register Hypotheken 4 van 

het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) op 

tweeëntwintig december negentienhonderd zevenennegentig  in deel 14716 nummer 37. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

''A. onder de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad 

van Amsterdam zijn bij besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig   nummer 407 

A II, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven (thans 

ingeschreven) ten hypotheekkantore (thans kantoor van de Rijksdienst voor het Kadaster en de 

Openbare Registers) te Amsterdam op negentien april negentienhonderd zevenenzestig in deel 

4300 nummer 27, verklarende" 

enzovoorts 

"B.  Onder navolgende Bijzondere Bepalingen, waarin met "het terrein" wordt bedoeld: 

de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en 

Wethouders": de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam: 

1.        Het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich heden bevindt. 

2. Het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een bedrijfspand ten behoeve van opslag-, 

assemblage- en distributieactiviteiten, welke als zodanig dient te worden gebruikt. 

3. Op het terrein mag maximaal vijfenveertig duizend (45.000) vierkante meter bruto 

vloeroppervlak worden gerealiseerd. 

4. Minimaal vijfduizend (5.000) vierkante meter van het totale terreinoppervlak dient onbebouwd 

en vrij van parkeren te blijven en te worden ingericht met groen, waterpartijen en dergelijke, 

een en ander ten genoegen van Burgemeester en Wethouders. 

5.  Maximaal dertig procent (30%) van het gebouwde bruto vloeroppervlak mag als kantoorvloer 

worden gerealiseerd en/of gebruikt ten behoeve van dit in het pand gevestigde bedrijf: de 

gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer dan dit percentage als zodanig 

wordt gerealiseerd en/of gebruikt. 

6.      De bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen achttien maanden na de datum van 

ingang van het erfpachtsrecht. 

7.       De erfpachtster dient de onbebouwd terreingedeelten binnen de onder 6. 

bepaalde termijn van een verharding of beplanting te voorzien en vervolgens als zodanig te 

onderhouden. 

8. Voor wijziging van het onder 2. genoemde gebruik is de voorafgaande goedkeuring van 

Burgemeester en Wethouders vereist. 

9. Geen artikelen mogen direct, met uitschakeling van de detailhandel, vanuit het gebouwde en/of 

vanaf het terrein aan de consument worden verkocht en/of geleverd. 

10. Met inachtneming  van het bepaalde onder 4. dient het parkeren, laden en lossen geheel o p  

eigen onbebouwd terrein te geschieden,  een en ander ten genoegen van Burgemeester  en 

Wethouders. 

11. Behoudens het onder 10 gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden. 

12. De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan vóór of op de eerste april en 

de eerste oktober van elk jaar. 
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De comparant ter ene zijde verklaarde in zijn gemelde hoedanigheid dat in het voormelde besluit van het 

Gemeentebestuur  van Amsterdam  de dato elf juni negentienhonderd  tweeënnegentig, nummer 9213315, is 

vastgesteld, dat het bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde terrein een bouwblok  

vormt, waarvan de grenzen zullen worden gevormd door de kadastrale grenzen van het terrein, en dat in 

dat besluit als datum, met ingang waarvan voor het eerst een in dat bouwblok gelegen gemeenteterrein 

in voortdurende erfpacht is uitgegeven, is bepaald, dal als zodanig zal worden aangenomen de dag 

waarop het erfpachtsrecht op het bij deze akte uitgegeven en aanvaarde terrein is in gegaan, zijnde één 

april negentienhonderd tweeënnegentig  op welke datum derhalve voor het terrein is 

begonnen te lopen de termijn van vijftig (50)jaar,  vermeld in artikel 3, tweede lid van de hiervoor onder 

A bedoelde Algemene Bepalingen." 

b. een akte houdende uitgifte in erfpacht op tweeëntwintig december negentienhonderd 

drieënnegentig verleden voor mr. R.A.W. de Jong, destijds notaris te Amsterdam, ingeschreven in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Amsterdam) op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenennegentig  in deel 11879 

nummer 26. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld dat de onderhavige uitgifte in erfpacht is 

geschied: 

A. onder de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad 

van Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig, nummer 

407A II, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven 

(thans ingeschreven) ten hypotheekkantore (thans kantoor van de Rijksdienst voor het Kadaster 

en de Openbare Registers) te Amsterdam op negentien april negentienhonderd zevenenzestig in 

deel 4300 nummer 27, niet uitzondering van artikel 3 lid 14 van deze bepalingen, verklarende 

de comparanten met die Algemene bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere 

omschrijving te verlangen; 

B. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze 

akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met "Burgemeester en 

Wethouders": Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam: 

1. het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt, 

met een bodemgesteldheid, zoals vastgelegd in het "Nulonderzoek" verricht door de 

Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica Amsterdam (OMEGAM), project  

13065, de dato negenentwintig  maart negentienhonderd  drieënnegentig, aangevuld met 

advies van de Milieudienst Amsterdam,  behandelnummer  5012591 MD 1993, 

dossiernummer  88260, de dato zeven juli  negentienhonderd drieënnegentig, welke 

stukken aan deze akte zijn gehecht; 

2. het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een bedrijfspand ten behoeve van 

opslag-, assemblage- en distributieactiviteiten, welke als zodanig dient te worden 

gebruikt; 

3. op het terrein mag maximaal zesentwintig duizend negenhonderd vijfennegentig vierkante 

meter (26.995 m2) bruto vloeroppervlak  worden gerealiseerd; 

4. minimaal drieduizend vierkante meter (3.000 m2) van het totale terreinoppervlak dient 

onbebouwd en vrij van parkeren te blijven en te worden ingericht met aaneengesloten 

groen, waterpartijen en dergelijke, één en ander ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders; 

5. Maximaal dertig procent (30%) van het gebouwde bruto vloeroppervlak mag als 

kantoorvloer worden gerealiseerd en/of gebruikt ten behoeve van dit in het pand 

gevestigde bedrijf: de gestelde aanvangscanon kan worden verhoogd, indien meer dan 

dit percentage als zodanig wordt gerealiseerd en/of gebruikt; 

6. de bebouwing van het terrein dient te zijn voltooid binnen achttien maanden na de datum 

van ingang van het erfpachtsrecht; 

7. de erfpachtster dient de onbebouwd terreingedeelten binnen de onder 6. 

bepaalde termijn van een verharding of beplanting te voorzien en vervolgens als zodanig 

te onderhouden; 
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8. voor wijziging van het onder 2. genoemde gebruik is de voorafgaande  van 

Burgemeester en Wethouders vereist;  

9.   geen artikelen mogen direct, met uitschakeling van de detailhandel vanuit het 

gebouwde en/of vanaf het terrein aan de consument worden verkocht en/of geleverd; 

10. met inachtneming van het bepaalde onder 4. dient het parkeren, laden en lossen geheel 

op eigen terrein te geschieden, één en ander ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders; 

11. behoudens het onder 10. gestelde mag op het terrein geen buitenopslag plaatsvinden; 

12. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan vóór of op de zestiende 

april en de zestiende oktober van elk jaar." 

c. een akte houdende uitgifte erfpacht op vijftien juli negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor 

Mr A. Capelle, destijds notaris te Amsterdam, ingeschreven in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Amsterdam) op zestien juli negentienhonderd tweeënnegentig in deel 11040 nummer 3. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"De halfjaarlijkse canon bedraagt tweehonderd veertienduizend vierhonderd acht en veertig euro en zes 

en twintig eurocent (EUR 214.448,26). De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden 

voldaan vóór of op de eerste april en de eerste oktober van elk jaar. " 

d. een akte houdende uitgifte erfpacht op tweeëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig 

verleden voor Mr R.A.W. de Jong, destijds notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register 

Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds 

Amsterdam) op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenennegentig in deel 1187g nummer 26. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"De halfjaarlijkse canon bedraagt éénhonderd drie en vijftigduizend achthonderd zes en vijftig euro en 

drie en twintig eurocent (EUR 153.856,23). De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden 

voldaan vóór of op de zestiende april en de zestiende 

oktober van elk jaar.” 

 

33. Kavel 2 (k) Basisweg Amsterdam   

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“een akte houdende uitgifte in erfpacht op negen september negentienhonderd vijfentachtig verleden 

voor J.W. Groen, destijds notaris te Amsterdam,  ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven)  in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Amsterdam) op tien september negentienhonderd vijfentachtig in deel 8034 nummer 50. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk  als volgt: 

a. onder de Algemene  bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad van 

Amsterdam bij zijn besluit van achttien augustus negentienhonderd zes en zestig, nummer 407A, gehecht 

aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overschreven ten hypotheekkantore  te 

Amsterdam op negentien april negentienhonderd zeven en zestig in deel 4300 nummer 27, verklarende 

de comparanten met die Algemene bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te 

verlangen, met dien verstande dat: 

A. in artikel 4 vervallen: 

de leden 1 tot en met 5, 7, 8 en 14; 

b. in lid 6, eerste zin, het woord "voorts", alsmede de gehele tweede zin; 

c. in lid 9 de passage, "dan wel volgens het in het 1' lid"; 

B. in artikel 3, lid 10 en de eerste zin van lid 11 als volgt worden gelezen: 

"10 De nieuwe canons zijn verschuldigd telkens met ingang van de datum waarop de vergunningen 

geacht worden te zijn ingegaan. 

"11. Onverminderd het in de leden 6, 9 en 10 bepaalde, wordt de canon per één maart 
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negentienhonderd  zesentachtig  en daarna telkens na éénjaar  aangepast met eentiende deel van het 

verhogingspercentage,  afgeleid van de voor het kalenderjaar vastgestelde aanpassingscoëfficiënt  voor 

vijfjaarlijke aanpassingen; 

C. in de slotzin van lid 11 vervalt: "7, 8''.; 

D. in artikel 6, sub c, voor "drie achtereenvolgende jaren",  wordt gelezen: "twaalf achtereenvolgende  

maanden"; 

E. in artikel 8, lid 3 voor "1/28"wordt gelezen "1%"; 

F. in artikel 9, lid 1, vervallen de woorden "over het lopende tijdvak, als bedoeld in 

artikel 3"; 

G. in artikel 11, het vierde lid als volgt wordt gelezen: 

"4. Zolang een kennisgeving als bedoeld in het voorgaande lid niet is gedaan of enige andere bepaling 

betreffende een overdracht niet in acht is genomen kan de erfpachter aan het feit van de overgang geen 

rechtsgevolg tegenover de gemeente ontlenen"; 

H. in artikel 12, lid 1 vervalt: "3'" achter "artikel 3"; 

I. artikel 13 als volgt wordt gelezen: 

Op de dag volgende op die, waarop de erfpachtstermijn afloopt, zal het terrein, ontdaan van opstallen en 

zoveel mogelijk in de toestand, waarin het werd opgeleverd, ter vrije beschikking van de gemeente 

moeten worden gesteld"; 

J. artikel 19, lid 1, vervalt; 

K. in artikel 22, lid 1, het cijfer 143 vervalt; 

L. in artikel 23, sub a, vervalen de woorden "zonder inachtneming van het tijdvak, bedoeld in artikel 3"; 

M. in artikel 24, lid 11 vervalt: "art. 3 7" lid, en". 

b. onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terrein" wordt bedoeld: de bij deze akte 

in erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond, met Burgemeester en Wethouders": Burgemeester en 

Wethouders van Amsterdam, met erfpachter: "de erfpacht verkrijgende partij" en met de tekening: "de 

aktekaart". 

Artikel  1.  

Vervaldagen 

De canon dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van overschrijvingen 

op girorekening 4500181 van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Amsterdam in twee gelijke zes 

maandelijkse termijnen op de tweede januari en de eerste juli van elk jaar; de canon voor de termijn 

van de datum van ingang van de erfpacht tot de eerstvolgende halfjaarlijkse vervaldatum dient te 

worden voldaan binnen veertien dagen na het desbetreffende verzoek. 

Artikel  2. 

Aanvaarding 

De erfpachter aanvaardt het terrein n de staat waarin het zich bij de ingang van de erfpacht bevindt. 

Artikel  3.  

Bestemming 

1. Aan het terrein en de daarop te bouwen opstallen mag zonder schriftelijke toestemming van 

burgemeester en wethouders geen andere bestemming worden gegeven dan ten behoeve van de opslag 

en overslag van handels- en koopmansgoederen, en het hebben en onderhouden van een latexterminal. 

2. Kantoren, werkplaatsen en inrichtingen voor het personeel worden geacht aan die bestemming te 

beantwoorden. 

Artikel  4.  

Bebouwing 

1. Bebouwing van het terrein of wijziging van die bebouwing mag slechts geschieden volgens plannen 

waarvoor de erfpachter, behalve de volgens wettelijke voorschriften vereiste vergunning, bovendien de 

schriftelijk toestemming van burgemeester en wethouders heeft verkregen. Onder bebouwing worden 

mede verstaan alle getimmerten, van welke aard ook, met name ook hekken en rasterwerken. 

2. Bij een bebouwing of wijziging als in het voorgaande lid bedoeld, zal de erfpachter in 

het bijzonder waken tegen beschadiging van bestaande objecten; alle schade komt ten laste van de 

erfpachter. 

Artikel  5. 

Terreinverharding en belasting 
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1. De door de erfpachter aan te brengen terreinverharding  zal zodanig worden uitgevoerd dat doorvoer 

over het op het terrein aanwezige spoor onbelemmerd kan plaatsvinden. 

2. De erfpachter zal het terrein niet zodanig mogen belasten dat daaruit gevaar, schade of hinder kan 

optreden voor, respectievelijk aan gemeente-eigendommen  of eigendommen  van derden. 

Terzake van uit de terreinbelasting eventueel voor hem zelf voortvloeiende schade of hinder zal hij geen 

vergoeding van de gemeente vorderen; hij zal de gemeente vrijwaren voor dergelijke vorderingen van 

derden. 

3. De erfpachter zal het terrein voor wat betreft een strook ter breedte van zes meter, gerekend vanuit de 

perkoenrij, bedoeld in artikel 8, eerste lid, niet zwaarder mogen belasten dan met tweeduizend kilogram 

per vierkante meter. 

Artikel  6.  

Overvoorzieninqen 

De erfpachter aanvaardt de over in de staat waarin deze zich bij de ingang van de erfpacht bevindt. 

De erfpachter mag voor eigen rekening een binnenvaartkade  aanleggen; hij moet daarvoor, behoudens 

goedkeuring  van de plannen door de civiel technische afdeling van het Gemeentelijk Havenbedrijf, de 

volgens wettelijke voorschriften vereiste vergunning hebben  verkregen. 

Waar de erfpachter geen kade zal aanleggen, zal door hem voor zijn rekening de 

bestaande oever worden hersteld overeenkomstig de door de civiel technische afdeling van het 

Gemeentelijk Havenbedrijf te geven aanwijzingen en deze vervolgens onderhouden overeenkomstig het in 

de artikelen 5 en 8 gestelde. 

Artikel  7.  

Graafverbod 

Het is de erfpachter, behoudens ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden waartoe hij 

ingevolge deze overeenkomst bevoegd of verplicht is, niet geoorloofd in het terrein te graven of te doen 

graven, zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van de gemeente te hebben verkregen. 

Artikel  8.  

Onderhoud 

De erfpachter houdt voor zijn rekening het terrein op hoogte en onderhoudt het bovenwatertalud,  met 

inbegrip van de berm met perkoenrij,  een en ander ten genoegen van de gemeente. 

De erfpachter zal de terreinstrook, gelegen tussen de terreingrens en de openbare weg, voor zover deze 

niet door uitritten of sporen in beslag wordt genomen, ten genoegen van de gemeente, voor zijn rekening 

afdekken met zwarte grond, inzaaien met graszaad van deugdelijke kwaliteit en de aldus onstaande 

regelmatig onderhouden en schoonhouden. 

De gemeente kan in het kader van haar algemeen beleid tot verbetering van het werk/leefklimaat van de 

erfpachter  verlangen dal hij zijn opstallen in goede staat van onderhoud en het terrein regelmatig 

schoonhoudt en dal een in nader overleg te bepalen redelijk deel van het terrein voor zijn rekening van 

een door de gemeente geadviseerde doch eveneens in nader overleg te bepalen beplanting wordt 

voorzien en onderhouden. 

Artikel  9. 

Kabels en leidingen 

De bij de aanvang van de erfpacht in het terrein aanwezige kabels en leidingen zullen, indien de 

gemeente dit nodig acht, voor rekening van de erfpachter worden verlegd. 

Het in de vorige lid bepaalde is van gelijke toepassing indien de noodzaak tot het omleggen of 

verwijderen van leidingen en kabels die zich in het terrein bevinden, tijdens de duur van deze 

overeenkomst ontstaat door maatregelen van de erfpachter.  

Artikel  10. 

Openbare werken 

De erfpachter zal toelaten dat door of met vergunning van de gemeente op, in over of onder het terrein 

sporen, waterleidingen en elektrische of andere leidingen met daarbij behorende inrichten worden 

gemaakt, hersteld, gewijzigd of uitgebreid. 

Het zal gedogen, dat over de sporen te allen tijde kranen spoormateriaal worden 

doorgevoerd. De gemeente zal zorgen dat de erfpachter zo min mogelijk in de uitoefening van zijn 

bedrijf wordt belemmerd. 

Artikel  11.  

Aansluitingen 
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1. De gemeente zal voor haar rekening zorgen voor het onderhouden van het openbare wegenstelsel 

nabij het terrein. 

2. De aanleg van een uitrit, (eventueel) spooraansluiting  aan de havensporen, water 

en elektriciteitsleidingen, geschiedt overeenkomstig de daarvoor bij de onderscheidene diensten en 

bedrijven geldende normen en waarden. 

Artikel  12. 

Waterdiepte 

1. De gemeente houdt de bodem van de haven voor het terrein op tenminste vier meter onder Nieuw 

Amsterdams  Peil (N.A.P.), met inachtneming  van een onderwatertalud 

van één op drie (1:3). 

2. Mocht tijdens de erfpachtperiode blijken, dat de bij de aanvang van de erfpacht aangegeven diepte 

niet meer aanwezig is tengevolge van op de bodem liggende uit de bodem stekende voorwerpen of 

stoffen, dan zullen deze worden geacht afkomstig te zijn van het bedrijf van de erfpachter of van schepen 

die aldaar ten behoeve van zijn bedrijf hebben geladen of gelost. 

Alle kosten die voor de gemeente uit baggeren of op ander wijze wegruimen van die voorwerpen of 

stoffen voortvloeien - waaronder begrepen de kosten tot herstel van schade aan baggermateriaal  en uit 

bedoelde beschadiging  van het materiaal voortvloeiende bedrijfsschade  voor de aannemer van het 

baggerwerk,  veroorzaakt door de aanwezigheid van die voorwerpen of stoffen op of in de havenbodem - 

zal de erfpachter aan de gemeente op eerste aanzegging vergoeden, tenzij het ten genoegen van de 

gemeente aantoont dal de voorwerpen casu quo stoffen niet van zijn bedrijf of van de bedoelde 

vaartuigen afkomstig zijn. 

3. De gemeente heef het recht, voor de aanvang van den bovenomschreven werkzaamheden, van de 

erfpachter een nader vast te stellen zekerheid  te verlangen voor de nakoming van zijn 

betalingsverplichting  in verband met het in tweede lid bepaalde. 

Artikel  13.  

Meerbolders 

Indien de gemeente daartoe de wens te kennen geeft, zal de erfpachter gedongen, dat op het terrein 

meerbolders  ten behoeve van de gemeente  of van derden worden geplaatst.  Voor het hebben en 

gebruiken van deze bolders zullen aan of door de erfpachter geen kosten in rekening worden gebracht. 

Over dep taats van de bolders zullen partijen tijdig tevoren overleg plegen. 

Artikel  14. 

Aanleggen van schepen 

Aan het terrein mogen geen vaartuigen aanleggen dan met goedvinden  van de erfpachter; niettemin zal 

de erfpachter, indien dit de havenmeester nodig voorkomt, toestaan, dat aan tijdelijk ongebruikte 

gedeelten van het terrein vaartuigen aanleggen, die niet voor zijn bedrijf zijn bestemd. In dit geval zal de 

erfpachter er aan meewerken 

dat de bemanning van die vaartuigen zich over zijn terrein naar of van boord begeeft.  

Artikel  15. 

Verlichting 

1. De lichten, die op het terrein, aan of in de daarop gebouwde opstallen of voor laden en/of lossen op e 

aan het terrein gemeerde schepen worden gebruikt, moeten zodanig van schermen zijn voorzien, dat zij, 

ter beoordeling van de havenmeester, de herkenning van de havenlichten op rijks- en/of gemeentegebied  

niet belemmeren en voor de scheepvaart in het algemeen niet storend zijn, behoudens de omtrent 

verlichting van schepen bestaande of later vast te stellen wettelijke voorschriften. 

2. De gemeente is bevoegd, op het terrein één of meer havenlichten te plaatsen. De 

kosten van aanleg en onderhoud zijn voor haar rekening; de erfpachter zal zorg dragen dat het licht 

brandt casu quo de lichten branden gedurende door de havenmeester aangegeven tijden; defecte lampen 

zal hij terstond voor zijn rekening vervangen. 

3. De erfpachter is verplicht in bijzondere gevallen op verzoek van de havenmeester de buitenverlichting 

aan de waterzijde van het terrein te laten branden. 

4. De kosten van het stroomverbruik voortvloeiende uit het in het tweede en derde lid bepaalde, komen 

ten laste van de erfpachter, voorzover zij - ter beoordeling van burgemeester en wethouders - binnen 

redelijke grenzen blijven. 

Artikel  16.  

Afscheidingen 
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1. De erfpachter zal, wanneer de gemeente dat wenselijk acht, het terrein, voor zover niet aan water 

grenzende, voor zijn rekening door muren, schuttingen en/of afrasteringen afscheiden van andere niet 

aan hem ter beschikking gestelde terreinen en deze afscheidingen ten genoege van de gemeente in goede 

staat onderhouden. 

2. De voor het verkeer noodzakelijke doorgangen in deze afscheidingen moeten goed afsluitbaar zijn, ten 

genoegen van de gemeente. 

3. De bediening van de doorgangen zal door en voor rekening van de erfpachter geschieden. 

4. De erfpachter zal gedogen, dat door de gemeente of door derden afscheidingen van aansluitende 

terreinen aan de zijne worden aangesloten of bevestigd. 

Artikel   17.  

Reclames 

Op en/of aan het terrein of de daarop aanwezige objecten mogen geen reclames worden aangebracht, 

tenzij de erfpachter daarvoor de schriftelijke toestemming van de gemeente heeft verkregen. 

Artikel  18.  

Milieuhygiëne 

Alle op het terrein - voor de verwezenlijking van de in deze overeenkomst omschreven bestemming - te 

bouwen bouwwerken en installaties en uit te voeren activiteiten zullen voldoen aan alle vereisten die ter 

voorkoming van milieuverontreiniging bij of krachtens de wet zijn of zullen worden vastgelegd. 

Artikel  19. 

Hinder enzovoorts  van derden 

De erfpachter zal, indien de gemeente de vestiging van inrichtingen op terreinen in de omgeving van het 

onderhavige terrein toelaat of heeft toegelaten, terzake van uit een dergelijke vestiging eventueel voor 

hem voortvloeiende hinder, overlast of schade, geen vergoeding van de gemeente vorderen. 

Artikel 20. 

Vrijwaring 

De erfpachter zal de gemeente  vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens hinder, overlast of 

schade, die het gevolg is van het gebruik van het terrein. 

Artikel  21. 

Drainage en lozingen 

Indien het terrein naar het oordeel van de erfpachter moet worden gedraineerd, zal dit voor zijn 

rekening geschieden in overleg met en ten genogen van de gemeente. 

De erfpachter verbindt zich het terrein zodanig te draineren dat geen hemelwater wordt geloosd op 

aangrenzende terreinen en wegen. 

De erfpachter si op desbetreffend verzoek gehouden de lozingsinrichtingen in casu quo op het terrein 

voor zijn rekening aan te sluiten op het gemeenteriool en is voor een zodanige aansluiting 

bedrageplichtig ingevolge de Bijdrageverordering gemeenteriool.  

Artikel 22. 

Gevaarlijke  goederen 

Goederen die naar het oordeel van de gemeente brand, schade of ongerief kunnen veroorzaken mogen - 

indien de bepalingen van (een vergunning ingevolge) enige wet daarop niet van toepassing zijn - op het 

terrein niet aanwezig zijn, tenzij dit geschiedt als gevolg van de in deze overeenkomst vermelde 

bestemming of op grond van een schriftelijke vergunning door of vanwege burgemeester en wethouders 

verleend. 

Artikel  23. 

Voorkoming en bestrijding   van brand 

De erfpachter treft, in overleg met de gemeente, voor zijn rekening de door de gemeente nodig geachte 

voorzorgen en voorzieningen ter voorkoming en bestrijding van brand op het terrein. 

Artikel  24. Ratten 

De erfpachter neemt voor zijn rekening voor de verdelging van ratten op het terrein die maatregelen,  die 

burgemeester  en wethouders zullen voorschrijven. 

Artikel  25. 

Toegang gemeente-personeel 

De erfpachter zal de behoorlijk gelegitimeerde, ambtenaren van de gemeente, onder meer belast met het 

toezicht op de naleving van de bepalingen van de overeenkomst, te allen tijde op het terrein en in de daar 

aanwezige opstallen toelaten. 
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De ambtenaren zullen daarbij stoornis in het bedrijf van de erfpachter zoveel mogelijk  voorkomen en 

zich gedragen overeenkomstig  de veiligheidsvoorschriften  die de erfpachter heeft voorgeschreven. 

Artikel  26.  

Verhuur 

Het is de erfpachter niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van burgemeester  en wethouders 

het terrein en de daarop gebouwde opstallen geheel of gedeeltelijk aan anderen af te staan of onder 

welke titel ook door anderen te laten gebruiken. Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden 

worden verbonden, waaronder wijziging van de canon. 

Onder "anderen" worden in het eerste lid niet verstaan bedrijven waarin de erfpachter een 

meerderheidsbelang heeft. 

Artikel  27. 

Verkeer langs het erfpachtsterrein 

De erfpachter zal het verkeer langs het erfpachtsterrein op geen enkele wijze hinderen. 

Het is hem niet toegestaan eigen of voor zijn bedrijf bestemde voertuigen en objecten buiten het 

erfpachtsterrein te parkeren, op te stellen en/of te behandelen. 

Artikel  28. 

Overdracht erfpachtsrecht 

1. De erfpachter mag het recht van erfpacht niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring  van burgemeester  en wethouders, aan welke goedkeuring voorwaarden kunnen worden 

verbonden, waaronder wijziging van de canon. Bij niet nakoming van deze bepalingen kan het 

erfpachtsrecht  vervallen worden verklaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Algemene  

Bepalingen voor voortdurende erfpacht, nadat de erfpachter bij deurwaardersexploit  is gesommeerd om 

- overeenkomstig hetgeen in dat exploit omschreven - ongedaan te maken wat is 

verricht met betrekking tot de beoogde overdracht van het erfpachtsrecht. 

2. Ten aanzien van het in het vorige lid genoemde exploit is het tweede lid van artikel 15 van de 

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht van toepassing. 

Artikel  29.  

Kosten 

Alle kosten, waaronder buitengerechtelijke  kosten, die de gemeente naar haar oordeel moet maken tot 

behoud en uitoefening van haar rechten uit deze overeenkomst, komen ten laste van de erfpachter. 

Artikel  30.  

Verlenging erfpacht 

Na afloop van de in de aanhef genoemde erfpachtstermijn zal deze twee maal telkens voor een periode  

van vijf en twintig jaar  worden verlengd, tegen de ten tijde van de verlenging voor vergelijkbare 

terreinen in het westelijk havengebied geldende canon en overige erfpachtsvoorwaarden,  indien de 

erfpachter tenminste zes maanden voor het einde van de lopende termijn van zijn wens tot verlenging 

schriftelijk aan de gemeente 

heeft kennis gegeven.” 

34. Kavel 2 (l) Algolweg 5, 5A en 5B Amersfoort 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 “een akte van levering op twaalf oktober negentienhonderd negenentachtig verleden 

voor mr. J.R.D. Deinum, destijds notaris te Amersfoort, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in 

het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Utrecht) op dertien oktober negentienhonderd negenentachtig in deel 6305 nummer 43. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

9. Het niet te bebouwen of te verharden gedeelte van de grond zal door de koper en/of zijn rechtsopvolgers 

ten genoegen van burgemeester  en wethouders te allen tijde in ordelijke staat moeten worden gehouden. 

10. Het is de koper en/of zijn rechtsopvolgers verboden machines, voorraden, materialen en andere 

goederen, van welke aard dan ook, zichtbaar vanaf de openbare weg op te slaan tenzij deze van een 

deugdelijke afscherming ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn voorzien. 
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11. Het is koper en/of zijn rechtsopvolgers voor1s verboden op het gekochte een benzinepomp, gasoliepomp,  

dieseloliepomp, gasolinepomp, stookoliepomp, petroleumpomp,  mengsmeringspomp,  watermantels, 

luchtmantels, propaangasmantels,  alsmede soortgelijke toestellen op te richten, te wijzigen, uit te breiden en 

in stand te houden anders dan met schriftelijke toestemming  van burgemeester  en wethouders. Aan deze 

toestemming kunnen voorwaarden worden 

verbonden. Een vergunning ingevolge de Hinderwet geldt ten deze niet als de vereiste toestemming. 

12. Koper en/of zijn rechtsopvolgers is/zijn verplicht te gedogen, zonder daarvoor vergoeding te kunnen 

eisen, dat palen, kabels, draden, leidingen, aanduidingsborden en dergelijke, welke bestemd zijn voor 

openbare nutsdoeleinden, op, in, aan of boven het verkochte en/of de daarop te stichten opstallen worden 

aangebracht, onderhouden en vernieuwd op de plaats en de wijze, welke burgemeester en wethouders nodig 

zullen achten. 

De gemeente gaat niet eerder tot uitvoering van die werken over dan na overleg met de koper. 

Indien en voorzover burgemeester  en wethouders dil verlangen, is/zijn koper en/of zijn rechtsverkrijgenden  

verplicht mee te werken aan de vestiging van de door burgemeester en wethouders nodig geachte 

erfdienstbaarheden ten behoeve van de hiervoor bedoelde nutsleidingen cum annexis. 

13. Indien en voor zover het verkochte grenst aan een watergang, in eigendom toebehorend aan de gemeente 

of het waterschap is koper en/of zijn rechtsopvolgers, onverminderd het deswege bepaalde in de keur van het 

desbetreffende waterschap,: 

1. wanneer burgemeester en wethouders dit verlangen gehouden de watergang tot de lengte van zijn casu 

quo hun recht over de halve breedte in goede staat te onderhouden, te zuiveren van planten, de kanten 

behoorlijk af te hakken, af te maaien en op te zetten; 

het vuil op de kant te halen zodanig dat een schone strook van vijftig centimeter langs de kant aanwezig 

blijft; 

2. niet gerechtigd de watergangen te verbreden, te versmallen of te dempen, in de watergang tuinafvallen en 

dergelijke te werpen en op een strook grond ter breedte van een meter langs de watergang bomen, hakhout 

of struikgewas aan te brengen. 

14. De koper en/of zijn rechtsopvolgers in de eigendom of het zakelijk genotsrecht zal of zullen ten behoeve 

van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van: 

a. een bedrag, gelijk aan de tussen de gemeente en de koper overeengekomen 

koopprijs met een minimum van tienduizend gulden (f 10.000,--) bij overtreding van de artikelen C6, 11, 12 

en 13; 

b. een bedrag van vijfduizend gulden (f 5.000,--) bij iedere overtreding van de artikelen C9, 10 en 13, 

onverminderd de verplichting alsnog overeenkomstig de artikelen C9, 10 en 13 te handelen. 

4. Het bepaalde in de artikelen C9 tot en met 14, alsmede deze bepaling moeten bij elke vervreemding in 

eigendom of zakelijk genotsrecht van het geheel of een gedeelte van de verkochte grond aan de nieuwe 

verkrijger(s) in eigendom of zakelijk genotsrecht worden bedongen en aangenomen en in elke akte van 

overdracht, houdende een vervreemding als vorenbedoeld,  woordelijk te worden opgenomen.” 

35. Kavel 2 (m) Moezelhavenweg Amsterdam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

Erfdienstbaarheden. 

Tenslotte verklaarden de komparanten sub 2 en 3, handelend als gemeld, bij deze de volgende 

erfdienstbaarheden te verlenen: 

1. Ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Sloten, sektie K nummer 2195 en ten 

behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Sloten, sektie K nummers  1931, 1987 en 

2040 (alle eigendom van verkoper) wordt hierbij verleend de erfdienstbaarheid tot het hebben en 

houden van een aan- en afvoerleiding  voor een Sprinkler-installatie. 

De kosten van onderhoud, exploitatie en instandhouding - waaronder begrepen 

vernieuwing - van de pomp en aanvoerleiding zijn voor rekening van degerechtigde(n) tot de 

 percelen kadastraal bekend gemeente en sektie als voor nummers 2195, 1931 en 1987 ieder 

 voor één/derde gedeelte. 
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2. Ten laste van de percelen, kadastraal bekend gemeente Sloten, sekte K 

nummers 2195 en 1931 en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente en sekte 

alsvoor nummer s1987,  1931 en 2195 wordt hierbij verleend de erfdienstbaarheid  van weg, uit te 

oefenen op de strook grond welke op de aan deze akte te hechten kaart A is aangegeven met 

strepen om te komen van en naar de Moezelhaven naar en van de Moezelhavenweg.  De kosten 

van - het onderhoud van - de bestrating zijn voor rekening van de gerechtigde(n) tot de 

percelen, kadastraal bekend gemeente en sektie als voor, nummer 2195 voor de helft en de 

nummers  1939 en 1987 ieder voor één/vierde gedeelte. 

Voor bijzondere bepalingen die op de Moezelhavenweg 7 betrekking hebben wordt verwezen naar 

hetgeen voorkomt in een akte van transporVafkoop canon op zes november negentienhonderd 

zevenentachtig verleden voor mr. P.J.N. van Os, destijds notaris te Amsterdam ingeschreven in het 

register Hypotheken 4 van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amsterdam) 

op zes november negentienhonderd zevenentachtig in deel 8911 nummer 25. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

II Algemene en bijzondere erfpachtsbepalinqen. 

Op het erfpachtsrecht zijn vanaf drieëntwintig augustus negentienhonderd zesentachtig in plaats van de 

in gemelde akte van zestien september negentienhonderd negenenzestig opgenomen  voorwaarden en 

bepalingen van toepassing: 

A. de algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit van 

de gemeenteraad  van Amsterdam  de dato achttien augustus negentienhonderd zesenzestig nummer 407A, 

gehecht aan een notariële akte van depot en met die akte overgeschreven ten hypotheekkantore  te 

Amsterdam op negentien april negentienhonderd  zevenenzestig in deel 4300 nummer 27, met dien 

verstande, dat in artikel 8 lid 3 in plaats van "112%" wordt gelezen  "1%". 

B. de navolgende bijzondere bepalingen: 

1. De canon dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door overschrijving op rekening 4500181 

bij de Postbank ten name van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Amsterdam, en wel: 

a. in twee gelijke zesmaandelijkse termijnen op de tweede januari  en de eerst juli 

van elk jaar, dan wel 

b.bij betaling voor het verlijden van de transportakte door betaling van de totale canon tot 

drieëntwintig augustus tweeduizend zesendertig  (behoudens een bedrag van een gulden per jaar),  

in welk geval de canon een miljoen zeshonderdtweeënzestigduizend  een honderdeenendertig  

gulden (f. 1.662.131,-), eventueel verschuldigde omzetbelasting niet inbegrepen, bedraagt; over 

dit bedrag is dan tot de datum van betaling rente verschuldigd, berekend naar het wettelijke 

percentage, met dien verstande evenwel dat over een bedrag van één miljoen 

driehonderdachtenvijftigduizend  driehonderddrieëntwintig  gulden (f. 

1.358.323,00) rente is verschuldigd vanaf drieëntwintig augustus negentienhonderdzesentachtig  

en over het resterende gedeelte ten bedrage van driehonderddrieduizend  achthonderdacht gulden 

(f. 303.808,00) vanaf zevenentwintig mei negentienhonderd  zevenentachtig; in dit geval zal de 

vooruitbetaling in de transport akte worden geconstateerd; 

2.  de erfpachtster aanvaardt het terrein in de staat waarin het zich bij de ingang van de erfpacht `

 bevindt; 

3.  aan het terrein en de daarop te bouwen opstallen mag niet dan met toestemming van 

Burgemeester en Wethouders een ander bestemming  worden gegeven dan voor de op- en 

overslag en/of bewerking of verwerking van goederen, mits daarvan, naar oordeel van 

Burgemeester  en Wethouders, geen schade of overlast wordt ondervonden op nabij gelegen 

terreinen en de Hinderwet, en de krachtens deze wet vastgestelde of nog vast te stellen 

gemeentelijke verordeningen, dergelijke  bedrijfsactiviteiten  toelaten. 

Kantoren, werkplaatsen en andere inrichtingen voor het bedrijf worden geacht aan die 

bestemming te beantwoorden; erfpachtster zal op het terrein geen woningen bebouwen en/of 

inrichten dan die welke ter beoordeling van de gemeente noodzakelijk zijn in verband met het 

bedrijf van de erfpachtster; 

4.  De gemeente zal voor haar rekening zorgdragen voor het aanleggen en onderhouden van een 

weg naar het terrein en van water- en elektriciteitsleidingen overeenkomstig de daarvoor bij de 

onderscheidene Dienst en Bedrijven geldende normen; 

5.         1. De erfpachtster zal op eerste aanzegging van de gemeente het terrein voor 
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haar rekening ten genoegen van de gemeente door muren en schuttingen of afrasteringen 

afscheiden van andere niet aan haar uitgegeven terreinen en deze afscheidingen ten genoegen 

van de gemeente in goede staat onderhouden; 

2. de voor het verkeer noodzakelijke doorgangen in deze afscheidingen moeten goed afsluitbaar 

zijn ten genoegen van de gemeente; 

3. de bediening van de doorgangen zal door en voor rekening van de erfpachtster    

 gescheiden; 

4. de erfpachtster zal gedogen, dat door de gemeente of door derden afscheidingen van 

aansluitende terreinen aan de hare worden aangesloten of bevestigd; 

6. de erfpachtster zal de strook terrein, ter breedte van acht meter, gemeten van uit de perkoenrij, 

niet zwaarder belasten dan met tweeduizend (2.000) kilogram per vierkante meter en het overige 

terrein niet zodanig belasten, dat daaruit gevaar, schade of hinder kan optreden voor 

eigendommen van de gemeente of van derden; 

7. 1. alle voorwerpen en stoffen, aanwezig in of op de bodem van de voor heet terrein gelegen 

Moezelhaven, zullen worden geacht afkomstig te zijn van het bedrijf van de erfpachtster, 

behoudens voor zover zij ten genoegen van de gemeente het tegendeel aantoont; 

2. alle extra kosten die voor de gemeente uit de aanwezigheid van de in lid 1 bedoelde 

voorwerpen en stoffen voorvloeien, zal de erfpachtster op eerst aanzegging aan de gemeente  

vergoeden. Onder de in lid 2 bedoelde kosten worden eveneens gerekend de kosten van herstel 

van schade aan baggermateriaal  en bedrijfsschade  van het uitvoerend baggerbedrijf als gevolg 

van de aanwezigheid van voorwerpen of stoffen als in lid 1 bedoeld. De gemeente heeft het 

recht, voor de aanvang van de baggerwerkzaamheden een door haar vast te stellen zekerheid 

van de erfpachtster te verlangen voor de nakoming van haar betalingsverplichting in verband 

met her in de leden 2 en 3 bepaalde. 

8.        a. de erfpachtster houdt voor haar rekening het terrein ten genoegen van de 

gemeente op hoogte; 

b. zij onderhoud het bovenwatertalud langs de waterzijde van het terrein met 

inbegrip van de berm met perkoenrij; 

c. de erfpachtster zal de terreinstrook, gelegen tussen de terreingrens en de openbare weg, voor 

zover deze niet door in-uitritten in beslag wordt genomen, ten genoegen van de gemeente  voor 

haar (de erfpachtster) rekening afdekken met zwarte grond, inzaaien met graszaad van 

deugdelijke kwaliteit en deze grondstrook regelmatig  onderhouden en schoonhouden; 

d. de erfpachtster is verplicht, de onbebouwde gedeelten van het terrein ten genoegen van de 

gemeente van een verharding dan wel van een beplanting te voorzien en die in goede staat te 

houden; 

e. de erfpachtster zorgt voor het schoon en vrij van afval en/of onkruid houden van het terrein; 

9. a. de erfpachtster is bevoegd hemelwater te lozen op de Moezelhaven; 

b. de lozingsinrichtingen  voor industrieel en huishoudelijk afvalwater in en op het terrein zal de 

erfpachtster op eerst aanzegging van de gemeente voor haar (de erfpachtster) rekening 

aansluiten op het gemeenteriool. De voor de zodanige aansluiting op grond van de 

desbetreffende verordening verschuldigde heffingen komen voor rekening van erfpachtster; 

c. de erfpachtster zal voor haar rekening en ten genoegen van de gemeente zodanige 

voorzieningen treffen, dat van het terrein van erfpachtster geen hemelwater wordt geloosd op 

aangrenzende terreinen of wegen; 

De canon wordt bij deze voor de erfpachtstermijnen , behoudens een bedrag van één gulden (f. 1,--) per 

jaar,  ingaande drieëntwintig augustus negentienhonderdzesentachtig tot en met tweeëntwintig augustus 

tweeduizendzesendertig  op haar verzoek, bij vooruitbetaling voldaan door de vennootschap ter derde 

zijde. 

3. krachtens de erfpachtvoorwaarden is de bestemming  van het verkochte: open overslag en/of 

bewerking of verwerking van goederen; 

4. de afgekochte canon bedraagt zestigduizend  éénenzeventig euro en twintig eurocent (€ 

60.071,20) per jaar  en kan voor het eerst worden herzien op 

drieëntwintig augustus tweeduizend zesendertig.” 
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36. Kavel 2 (n) Niels Bohrweg 171 Utrecht 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt:  

 

“1. een akte houdende uitgifte in voortdurende erfpacht ingevolge onderhandse akte op zeventien 

november negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. S. Rob, destijds notaris te Arnhem, 

ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de 

Openbare Registers (destijds Utrecht) op achttien november negentienhonderd vierennegentig in deel 

78255 nummer 6. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

1. De erfpachtster is verplicht binnen één maand na het verlijden van deze akte te beginnen met 

bebouwing van het perceel grond. De bebouwing moet regelmatig worden voortgezet en binnen twee 

jaar na de datum van uitgifte zover zijn voltooid dat daarvoor een verklaring kan worden afgegeven dat 

het gebouwde voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening en is opgericht overeenkomstig de 

verleende bouwvergunning. 

Uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de bouw overeenkomstig de vorige volzin zal een 

afscheiding van het perceel zijn aangebracht en zal de inrichting van het perceel grond geheel zijn 

voltooid. 

2. Schade als gevolg van de bouw en inrichting op casu quo van het perceel grond door of vanwege de 

erfpachtster toegebracht aan eigendommen van de gemeente of andere voorzieningen van algemeen nut 

zal door de erfpachtster aan de gemeente worden vergoed. 

3. De erfpachtster verplicht zich jegens de gemeente tot het gestelde in dit artikel. Bij elke gehele of 

gedeeltelijke  vervreemding  van het erfpachtsrecht, dan wel vestiging daarop dienen in de leveringsakte 

of de akte van vestiging van het zakelijk recht de bovengenoemde  verplichtingen, alsmede deze bepaling 

en onderstaand boetebeding in hun geheel aan elke opvolger van het erfpachtsrecht of rechthebbende op 

het zakelijk gebruiks- of genotsrecht te worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente te worden 

bedongen en aangenomen.  In geval van niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding van het 

bepaalde in dit artikel verbeurt degenen, die niet of niet behoorlijk nakomt of overtreedt ten behoeve van 

de gemeente een boete overeenkomstig het gestelde in artikel 22 van de Algemene  Voorwaarden 1989, 

onverminderd het recht van de gemeente om nakoming te vorderen. De kosten van invordering van de 

boete zijn voor rekening van de partij, die nalatig is of overtreedt. 

2.  een akte tot levering op zeventien maart negentienhonderd vijfennegentig verleden 

voor de toenmalige waarnemer van mr. A.J.A. van Orsouw, destijds notaris te Utrecht, ingeschreven in 

het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Utrecht) op twintig maart negentienhonderd vijfennegentig  in deel 8422 nummer 35. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

2. Op het verkochte zijn van toepassing: 

a. de Algemene  Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de Gemeente Utrecht 1989 

(AV 1989) hierna te noemen "Algemene Voorwaarden 1989", zoals deze zijn vastgesteld door de Raad 

van de gemeente n zijn vergadering van tweeëntwintig juni  negentienhonderd  negenentachtig en welke 

Algemene  Voorwaarden 1989 zijn vermeld in - en gehecht aan - een akte van depot op zesentwintig juli 

negentienhonderd negenentachtig verleden voor Mr H.A. Teijen, notaris ter standplaats Utrecht, bij 

afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te 

Utrecht op diezelfde dag in het register hypotheken nummer 4, in deel 6242 nummer  19, met welke 

Algemene  Voorwaarden 1989 de erfpachtster volkomen bekend is en deze beschouwt als woordelijk in 

deze akte te zijn opgenomen. 

b. de Bijzondere  Voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in voormelde akte houdende uitgifte in 

voortdurende erfpacht, voorzover te dezen van belang, waarin onder andere voorkomt: 

"Artikel  1 

4. Indien het perceel grond moet worden opgehoogd of afgegraven, is de erfpachtster verplicht dit voor 

eigen rekening uit te voeren; ophoging van het perceel grond mag alleen geschieden met zuiver zand of 

goede tuingrond, voorzover het perceel bestemd is tot tuin. 

Artikel  2 
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1. Het in erfpacht uitgegeven perceel grond is bestemd voor de bouw en instandhouding  van een 

bedrijfsruimte met een maximale bruto vloeroppervlakte  van tweeduizend negenhonderd  vier en vijftig 

vierkante meter, waarvan maximaal dertig procent kantoorruimte.  Onder bruto vloeroppervlakte wordt 

verstaande BVO, zoals deze is gedefinieerd  in de Nederlandse Norm "Oppervlakte in Inhouden van 

Gebouwen (NEN2580). 

2. Per twee vier/tiende werknemers, werkzaam in het bedrijfsgedeelte, en per zestig vierkante meter avo 

kantoor mag maximaal één parkeerplaats worden gerealiseerd. 

Daarnaast dient voldoende ruimte als laad- en losgelegenheid te worden ingericht. 

3. Na de bebouwing en inrichting dient het perceel grond met opstallen uitsluitend te 

worden gebruikt als bedrijfsruimte,  waarvan maximaal dertig procent kantoorruimte. 

De in de uitgifte begrepen grond bestemd als parkeer-, laad- en losruimte dient eveneens als zodanig te 

worden gebruikt. 

4. Het perceel grond mag niet worden gebruikt voor de uitoefening van enigerlei vorm 

van detailhandel of van een horecabedrijf. 

5. Op het perceel grond mag zich geen installatie  voor verkoop of levering  van 

motorbrandstoffen aan derden bevinden.” 

 

37. Kavel 2 (o) Zuiddijk Helmond  

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 

“Voor bijzondere  bepalingen die op Zuiddijk betrekking hebben wordt verwezen naar 

hetgeen voorkomt in: 

een akte tot levering op vierentwintig december negentienhonderd éénentachtig verleden voor mr. R.A. 

de Wijs, destijds notaris te Amsterdam, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het kantoor van 

de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Eindhoven) op negenentwintig december 

negentienhonderd éénentachtig in deel 6561 nummer 63. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"Artikel  10. 

Voor de toegang tot het verkochte vanaf de daaraan belendende openbare weg aanvaardt koper alle 

aanwezingen, kosten en verplichtingen welke daartoe vanwege de gemeente zullen worden gegeven en/of 

opgelegd. 

Artikel  11. 

Op het verkochte is slechts woonbebouwing  toegestaan met toestemming van burgemeester  en 

wethouders van Helmond deze toestemming verlenen zullen in ieder geval als voorwaarden worden 

opgenomen dat: 

a.        de woonbebouwing in de bedrijfsbebouwing  moet worden opgenomen en niet 

separaat mag worden gesticht; 

b.        een bedrag van achtenvijftig gulden en vijfenzeventig cent (f. 58,75) per vierkante meter 

vloeroppervlak dienstwoning moet worden betaald aan de gemeente. 

Artikel  17. 

De op het verkochte op te richten opstallen zullen noch door koper noch door haar eventuele 

rechtsopvolgers mogen worden gebezigd voor het vestigen of doen vestigen en uitoefenen van enige 

vorm van detailhandel. 

Koper is verplicht de in dit artikel genoemde bepalingen op te leggen aan haar rechtsopvolgers en op te 

nemen in iedere akte waarbij het verkochte of een gedeelte daarvan wordt vervreemd. 

Bij overtreding van een of beide van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt 

koper een boete van tweehonderdvijftigduizend  gulden (f. 250.000,- )" 

 

38. Kavel 2 (p) (i, ii + iii) Tussendiepen 1, 2 en 4 Drachten 
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verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

  

 “een akte van transport op éénendertig augustus negentienhonderd negenentachtig 

verleden voor mr. P.H. Hendriks, destijds notaris te De Ronde Venen, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Leeuwarden op vier september 

negentienhonderd negenentachtig in register hypotheken 4 deel 5412 nummer 27. 

Gemelde bepalingen woordelijk luidende: 

A.  een akte van transport op achttien oktober negentienhonderdzevenenzestig  verleden voor notaris T. 

Seinstra te Drachten, van welke akte het afschrift is overgeschreven ten gemelde hypotheekkantore  op 

negentien oktober negentienhonderdzevenenzestig  in deel 3181 nummer  138, waarin woordelijk staat 

vermeld: 

"Voorschreven onroerend goed werd door genoemde naamloze vennootschap in eigendom verkregen bij 

koopakte de dertigste december negentienhonderdvierenzestig verleden voor mij, notaris, overgeschreven 

ten hypotheekkantore  te Leeuwarden op eenendertig december daarna in deel 2975 nummer  12. 

Nota: In deze aankomsttitel staat vermeld: 

""6. Het verkochte terrein wordt, voorzover het zich langs het kanaal uitstrekt, begrensd door de tussen 

het kanaal en het terrein gelegen kademuur, met dien verstande, dat de gehele constructie van de 

kademuur-walbeschoeiing met de daarbij behorende bolders en dergelijke, ook voorzover deze zich in 

of op het verkochte terrein bevindt, bij de gemeente in eigendom, in onderhoud en beheer blijft. 7. De 

constructie van de kademuur-walbeschoeiing is berekend op een bovenbelasting 

van ten hoogste twee ton per centiare. 

In verband daarmede is het de koopster niet toegestaan een strook grond ter breedte van tien meter 

gerekend vanuit de voorkant van de kademuur zwaarder te belasten dan met het bovengenoemde 

gewicht per centiare. 

9a. De koopster moet dulden, dat van gemeentewege of door een openbaar 

nutsbedrijf, als bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf op de strook grond, grenzenden aan de openbare 

straat, ter breedte van een meter vijftig centimeter, op het verkochte kabels, leidingen en dergelijke 

worden gelegd, meebrengende het recht, die aldaar te houden, te onderhouden en te repareren en 

eventueel te verwijderen met recht van toegang tot die werken, zonder dat deswege een vergoeding 

verschuldigd is. 

9b. De koopster moet gedogen, dat van het verkochte een strook grond langs het kanaal wordt gebruikt 

voor het leggen, hebben, onderhouden en gebruiken van een spoorbaan langs het kanaal. 

10. De kosten van het aanbrengen, het onderhouden en het instandhouden van afrasteringen op of rond 

het verkochte komen voor rekening van de koopster. 

11. De constructie en de vorm van de afrasteringen op of langs de grens van aan de gemeente eigen 

zijnde gronden moeten door burgemeester en wethouders worden goedgekeurd. De koopster is verplicht 

de in deze bepaling bedoelde afrastering ten genoegen van burgemeester  en wethouders te onderhouden 

en in stand te houden. 

12. De grond moet worden gebruikt om daarop een bedrijf uit te oefenen. Bij niet nakoming van deze 

voorwaarde binnen een  jaar  na de overdracht moet de grond wederom aan de gemeente worden 

overgedragen tegen een prijs, die bij de aankoop is betaald na mindering met een boete ad vijf procent 

van de koopsom. 

13. Zolang het terrein onbebouwd is, zal het zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en 

wethouders niet aan derden mogen worden vervreemd. Bij niet nakoming verbeurt de koopster ten 

behoeve van de gemeente Smallingerland een boete ten bedrage van de koopsom. 

14. Eventuele kosten voor herstelling van het trottoir, de trottoir- en straatkolken en de trottoirband, die 

zijn ontstaan ten gevolge van het overrijden van de voor de bouw benodigde materialen moeten naar 

billijkheid volgens het oordeel van burgemeester en wethouders worden vergoed. 

15. De koopster mag binnen een afstand van vijf meter vanuit de voorkant van de kademuur geen 

afrasteringen plaatsen of losse materialen als zand en grint en dergelijke opslaan. 

16. De koopster moet gedogen dat door of vanwege de gemeente na voorafgaande kennisgeving in en op 

het terrein de werkzaamheden worden verricht, welke naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
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voor het onderhoud, het herstel of een eventuele vernieuwing van de constructie van de 

kademuurwalbeschoeiing vereist zijn. In gevallen waarin naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders onverwijld moet worden voorzien, kunnen de nodige werkzaamheden ook zonder 

kennisgeving worden uitgevoerd. De nodige materialen kunnen zonder dat de gemeente tot enigerlei 

schadevergoeding gehouden zal zijn, na overleg met de koopster tijdelijk op hel terrein worden 

opgeslagen. 

17. Het afvalwater van het op het terrein uitgeoefende bedrijf kan niet op het gemeente riool worden 

geloosd dan nadat burgemeester en wethouders daarvoor onder de door hen te stellen voorwaarden 

vergunning hebben verleend. 

Het is niet toegestaan afvalwater te lozen of te doen lozen op openbaar water. 

18. Burgemeester en wethouders kunnen bij niet nakoming of overtreding van het bepaalde onder 7, 11, 

15 en 17 een boete opleggen, te weten bij niet nakoming of overtreding van: 

a. artikel 7 een boete van eenduizend gulden voor elke overtreding en van vijfhonderd gulden voor elke 

dag, tijdens welke de overtreding voortduurt; 

b. artikel 11: een boete van eenhonderd gulden voor elke overtreding en tien gulden voor elke dag, 

tijdens welke de overtreding voortduurt; 

c. artikel 15: een boete van vijfhonderd gulden voor elke overtreding en van tweehonderdvijftig gulden 

voor elke dag, tijdens welke de overtreding voortduurt; 

d. artikel 17: een boete van eenduizend gulden voor elke overtreding en van vijfhonderd gulden voor elke 

dag, tijdens welke de overtreding voortduurt. 

De boeten zijn dadelijk opeisbaar en worden verbeurd door het enkele feit der niet nakoming of 

overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling  vereist is. 

19. Onverminderd het bepaalde onder  18 kan, ingeval de koopster ook na ontvangen aanschrijvingen  

van Burgemeester  en wethouders niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, van gemeentewege  op 

kosten van de koopster datgene wat in strijd met het gestelde onder 7,  11, 15 en 17 is gemaakt, 

ondernomen of nagelaten, met die bepalingen in overeenstemming  worden gebracht. 

20. Ter uitvoering van het gestelde onder 16 en 19 kan het terrein worden betreden door burgemeester  

en wethouders en de door of namens hen aangewezen personen. De koopster zal voor elke dag 

gedurende welke zij weigerachtig is de toegang tot het verkochte te verlenen, door dil enkele feit aan de 

gemeente een dadelijk opeisbare boete verschuldigd zijn van vijfhonderd gulden bij niet nakoming van 

het bepaalde onder  11, van tweehonderdvijftig gulden bij niet nakoming van het bepaalde onder  15 en 

van vijfhonderd gulden bij niet nakoming van het bepaalde onder 17 en bij het niet verlenen van 

medewerking  in de gevallen, waarop het gestelde onder  16 van toepassing  is. 

21. Bij elke overdracht van het verkochte of van een gedeelte daarvan en in elke akte van transport 

moeten de hiervoor onder 7, 9a, 9b, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 gestelde voorwaarden alsmede deze 

voorwaarden genummerd 21 worden opgenomen op straffe van een boete van eenhonderdduizend 

gulden door de nalatige verkoper ten bate van de gemeentekas te betalen binnen veertien dagen na 

daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders met dien verstande, dat nimmer enige 

uitdrukkelijke ingebrekestelling nodig zal zijn. 

23. De rooilijn van het verkochte is gelegen achttien meter vijftig centimeter uit de as 

van de Tussendiepen en achttien meter uit de as van de Noorderhogeweg. "" 

De comparanten verklaarden voorschreven koopovereenkomst  te hebben aangegaan Enzovoorts. 

voorts op de navolgende  VOORWAARDEN: 

1. De enzovoorts. 

7. De afscheiding tussen het verkochte en het niet verkochte gedeelte van gemeld nummer zal door en 

voor rekening van de koopster moeten worden aangebracht en onderhouden. 

8. Het Pensioenfonds  voornoemd, verplicht zich op het gekochte een Veemgebouw te stichten voor haar 

rekening. 

9. De comparant sub 2 genoemd, in zijn genoemde hoedanigheid verklaarde 

voorschreven verplichtingen met de gemeente  Smallingerland aangegaan op zich te nemen en genoemde 

naamloze vennootschap te vrijwaren voor alle aanspraken deswege. 

10. Indien genoemde naamloze vennootschap een uitbreiding aan het te bouwen Veemgebouw 

overweegt, zal genoemde naamloze vennootschap de benodigde grond aan het Pensioenfonds 

overdragen tegen een dan vast te stellen prijs. 
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Indien partijen over de uitbreiding of de uitbreiding of de prijs en voorwaarden, waartegen deze 

uitbreiding zal plaatsvinden,  geen overeenstemming  verkrijgen, zal het Pensioenfonds de voor deze 

uitbreiding benodigde grond en de bij deze akte gekochte grond weder aan genoemde naamloze  

vennootschap terugverkopen, tegen de door het Pensioenfonds aan genoemde naamloze vennootschap 

betaalde prijs verhoogd met rentekosten en kosten van overdracht van dal gedeelte, een en ander 

voorzover niet bebouwd. 

In het laatste geval dient het Pensioenfonds te gedogen dat door genoemde naamloze vennootschap of 

door een derde tegen de muren van het bedrijfspand wordt gebouwd, zodat de uitbreiding één geheel 

gaat vormen, met de bestaande bouw; 

het maken van doorgangen in de scheidingsmuren waartoe genoemde naamloze vennootschap 

gerechtigd is zal dan noodzakelijk zijn welke doorgangen des gewenst voor rekening van de naamloze 

vennootschap aan het einde van de huurperiode dienen te worden gedicht, een en ander zal moeten 

plaatshebben met vermijding van bedrijfsstagnatie;" 

B. een akte van transport op zesentwintig januari  negentienhonderdachtenzestig verleden voor genoemde 

notaris Seinstra, bij afschrift overgeschreven ten gemelde hypotheekkantore op dertig januari  

negentienhonderdachtenzestig  in deel 3203 nummer  115, waarin woordelijk staat vermeld: 

"Voorschreven onroerend goed werd door genoemde naamloze vennootschap in eigendom verkregen bij 

koopakte op heden voor mij, notaris, verleden. 

Nota: in deze aankomsttitel staat vermeld: ""8. de enzovoorts. 

9. de genoemde naamloze  vennootschap moet dulden dat van gemeentewege of door een openbaar 

nutsbedrijf als bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf, op de strook grond, grenzende aan het (aan te 

leggen) trottoir of aan de openbare straat, ter breedte van twee meter vijftig centimeter, op het terrein 

kabels, leidingen en dergelijke worden gelegd, meebrengende  het recht die aldaar te verwijderen met 

recht van toegang tot die werken, zonder dat deswege een vergoeding verschuldigd is. 

Het planten van bomen boven kabels, leidingen en buizen is niet toegestaan, terwijl de 

eventuele schade aan deze kabels en dergelijke ontstaan ten gevolge van de aanwezigheid van planten, 

heesters enzovoorts geheel voor rekening van de eigenaar van het betrokken perceel komt. Indien een 

inrit wordt aangelegd, zal deze voorzover gelegen boven een zogenaamde kabelstrook, niet mogen 

bestaan uit een gesloten verharding. 

10. De kosten van het aanbrengen, het onderhouden en het instandhouden  van afrasteringen op of rond 

het door genoemde naamloze vennootschap verkregene komen voor rekening van de naamloze 

vennootschap. 

11. De constructie en de vorm van de afrastering op of langs de grens van aan de gemeente eigen zijnde 

gronden moeten door burgemeester  en wethouders worden goedgekeurd. 

De genoemde naamloze vennootschap is verplicht de in deze bepaling bedoelde 

afrasteringen ten genoegen van burgemeester en wethouders te onderhouden en in stand te houden. 

12. De grond moet worden gebruikt om daarop een bedrijf uit te oefenen. Bij niet 

nakoming van deze voorwaarde binnen een jaar  na de overdracht moet, indien de gemeente zulks wenst 

de grond wederom aan de gemeente worden overgedragen tegen een prijs, die bij de aankoop is betaald, 

na vermindering met een boete ad vijf procent van die koopsom. 

13. Zolang het terrein onbebouwd is, zal het zonder schriftelijke toestemming van burgemeester  en 

wethouders niet aan derden mogen worden vervreemd. Bij niet nakoming verbeurt de genoemde 

naamloze vennootschap ten behoeve van de gemeente Smallingerland een boete ten bedrage van de 

koopsom. 

14. Eventuele kosten voor herstelling van het trottoir, de trottoir- en straatkolken en de trottoirband, die 

zijn ontstaan tengevolge van het overrijden van de voor de bouw benodigde materialen moeten naar 

billijkheid volgens het oordeel van burgemeester  en wethouders  worden vergoed. 

15. Het afvalwater van het op het terrein uitgeoefende bedrijf kan niet op het gemeenteriool worden 

geloosd, dan nadat de burgemeester en wethouders daarvoor onder de door hen te stellen voorwaarden 

vergunning hebben verleend. 

Het is niet toegestaan afvalwater te lozen of te doen lozen op openbaar water. 

16. Burgemeester en wethouders kunnen bij niet-nakoming of overtreding van het bepaalde onder  11 en 

15 een boete opleggen te weten bij niet nakoming of overtreding van: 

a. artikel 11: een boete van eenhonderd gulden voor elke overtreding en van tien gulden voor elke dag 

tijdens welke de overtreding voortduurt; 
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artikel  15: een boete van eenduizend gulden voor elke overtreding van vijfhonderd gulden voor elke dag 

tijdens welke de overtreding voortduurt. 

De boeten zijn dadelijk opeisbaar en worden verbeurd door het enkele feit der niet nakoming of 

overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 

17. Onverminderd het bepaalde onder  16 kan, ingeval de genoemde naamloze vennootschap ook na 

ontvangen aanschrijving  van burgemeester en wethouders niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, 

van gemeentewege  op kosten van de genoemde naamloze vennootschap datgene, wat in strijd met het 

gestelde onder  11 en 15 is gemaakt, ondernomen of nagelaten met die bepalingen in overeenstemming  

worden gebracht. 

18. Ter uitvoering van het gestelde onder  17 kan het terrein worden betreden door burgemeester  en 

wethouders en de door of namens hen aangewezen personen. De koper zal voor elke dag gedurende 

welke hij weigerachtig is de toegang tot het verkochte te verlenen, door dit enkele feit aan de gemeente 

een dadelijk opeisbare 

boete verschuldigd zijn van tien gulden bij niet nakoming van het bepaalde onder 11 en van vijfhonderd 

gulden bij niet nakoming van het bepaalde onder 15. 

19. Bij elke overdracht van het terrein of van een gedeelte daarvan en in elke akte van transport moeten 

de hiervoor onder 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 en 18 gestelde  voorwaarden alsmede deze voorwaarde 

nummer  19 worden opgenomen, op straffe van een boete van eenhonderdduizend  gulden door de 

nalatige  verkoper ten bate van de gemeentekas te betalen binnen  14 (veertien) dagen na daartoe 

strekkende aanmaning van burgemeester  en wethouders, met dien verstande, dat nimmer enige 

uitdrukkelijke ingebrekestelling  nodig zal zijn. 

voorts onder de navolgende  VOORWAARDEN: 

1. De enzovoorts. 

De afscheiding tussen het verkochte en het niet verkochte gedeelte  van gemeld nummer zal door en voor 

rekening van de koopster moeten worden aangebracht en onderhouden. 

Het pensioenfonds  voornoemd verplicht zich op het gekochte een Veemgebouw te stichten voor haar 

rekening. 

De comparant sub 2 genoemd, in zijn genoemde hoedanigheid verklaarde voorschreven verplichtingen 

met de gemeente Smallingerland aangegaan op zich te nemen en genoemde naamloze vennootschap te 

vrijwaren voor alle aanspraken deswege. 

11. Indien genoemde naamloze vennootschap een uitbreiding aan het te bouwen Veemgebouw 

overweegt, zal genoemde naamloze vennootschap de benodigde grond aan genoemd Pensioenfonds 

overdragen tegen een dan vast te stellen prijs. 

Indien partijen over de uitbreiding of de prijs en voorwaarden, waartegen deze                                                

uitbreiding zal plaatsvinden geen overeenstemming  verkrijgen, zal het Pensioenfonds de voor deze 

uitbreiding benodigde grond en de bij deze akte gekochte grond weder aan genoemde naamloze 

vennootschap terugverkopen tegen de door het Pensioenfonds  aan genoemde naamloze vennootschap 

betaalde prijs verhoogd met rentekosten en kosten van overdracht van dat gedeelte, een en ander 

voorzover niet bebouwd. 

In het laatste geval dient het Pensioenfonds te gedogen dat door genoemde naamloze vennootschap of 

door een derde tegen de muren van het bedrijfspand wordt gebouwd, zodat de uitbreiding één geheel 

gaat vormen met de bestaande bouw: het maken van doorgangen in de scheidingsmuren,  waartoe 

genoemde naamloze vennootschap gerechtigd is, zal dan noodzakelijk zijn, welke doorgangen 

desgewenst voor rekening van de naamloze vennootschap aan het einde van de huurperiode dienen te 

worden gedicht, een en ander zal moeten plaatshebben met vermijding van bedrijfsstagnatie. 

ERFDIENSTBAARHEDEN 

In voorschreven titel staat nog vermeld: 

""De comparanten sub 1 genoemd in zijn genoemde hoedanigheid, verklaarde namens de gemeente 

Smallingerland  voor te behouden de erfdienstbaarheid van het recht van weg en overgang over het 

noord-westelijke hoekgedeelte  van het bij deze akte geruilde gedeelte van het perceel bekend ten kadaster 

gemeente Drachten sectie A nummer: 7572 ten laste van gemeld gedeelte en ten behoeve van het aan de 

gemeente Smallingerland verblijvende gedeelte van gemeld nummer: 7572 naar- en van de 

Noorderhogeweg, meebrengende het recht om aan derden te verlenen. 
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Het recht van het doen leggen van een spoorbaan op gemeld gedeelte en die aldaar te houden, te 

onderhouden en te repareren, en het recht van toegang en gebruik daarvan, zonder dat deswege enige 

vergoeding verschuldigd zal zijn, een en ander uit te 

oefenen op de minst bezwarende wijze, welk recht de comparant sub 2 genoemd, in zijn genoemde 

hoedanigheid,  verklaarde te erkennen en te verlenen. 

De comparant sub 1 genoemd, in zijn genoemde hoedanigheid verklaarde namens de gemeente 

Smallingerland voor te behouden het recht van het hebben, leggen, verwijderen en vernieuwen van 

riolering, en het recht van toegang tot die riolering gelegen in het noord-westelijk gedeelte van het bij 

deze akte geruilde gedeelte van gemeld nummer: 7572 ten laste van gemeld gedeelte en ten behoeve van 

het aan de gemeente Smallingerland verblijvende gedeelte van gemeld nummer:  7572 een en ander uit te 

oefenen op de minst bezwarende wijze, welk recht de comparant sub 2 genoemd  voorzoveel nodig 

verklaarde te erkennen en te verlenen.” 

C. een akte van transport op achtentwintig december negentienhonderdzeventig verleden voor genoemde 

notaris Seinstra, bij afschrift overgeschreven ten gemelde hypotheekkantore  op dertig december 

negentienhonderdzeventig  in deel 3446 nummer 38, waarin woordelijk staat vermeld: 

"Het verkochte werd door de verkoopster in eigendom verkregen: 

a. deels bij koopakte dertig december negentienhonderdvierenzestig  voor mij, notaris, verleden, 

overgeschreven  ten Hypotheekkantore  te Leeuwarden  eenendertig december daarna, in deel 2975, 

nummer 12; 

b. deels bij akte van ruiling zesentwintig januari  negentienhonderdachtenzestig  voor mij, notaris, 

verleden, overgeschreven ten Hypotheekkantore te Leeuwarden, negenentwintig januari  daarna, in deel 

3203, nummer 93. 

Nota: In gemelde titel onder a. gemeld staat onder meer: 

""6. Het verkochte terrein wordt, voorzover het zich langs het kanaal uitstrekt, begrensd door de tussen 

het kanaal en het terrein gelegen kademuur, met dien verstande, dat de gehele constructie van de 

kademuur-walbeschoeiing met de daarbij behorende bolders en dergelijke, ook voorzover deze zich in 

of op het verkochte terrein bevindt, bij de gemeente in eigendom in onderhoud en beheer blijft. 

De constructie van de kademuur-walbeschoeiing is berekend op een bovenbelasting van ten hoogste 

twee ton per centiare. 

In verband daarmede is het de koopster niet toegestaan een strook grond ter breedte van tien meter, 

gerekend vanuit de voorkant van de kademuur zwaarder te belasten dan met het bovengenoemde 

gewicht per centiare. 

enzovoorts. 

9.a. De koopster moet dulden, dat van gemeentewege of door een openbaar 

nutsbedrijf, als bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf, op de strook grond, grenzende aan de openbare 

straat, ter breedte van één meter vijftig centimeter, op het verkochte kabels, leidingen en dergelijke 

worden gelegd, meebrengende het recht, die aldaar te houden, te onderhouden en te repareren en 

eventueel te verwijderen met recht van toegang tot die werken, zonder dat deswege een vergoeding 

verschuldigd is. 

9.b. De koopster moet gedogen, dat van het verkochte een strook grond langs het kanaal wordt gebruikt 

voor het leggen, hebben, onderhouden en gebruiken van een spoorbaan langs het kanaal. 

10. De kosten van het aanbrengen, het onderhouden en het instandhouden van afrasteringen op of rond 

het verkochte komen voor rekening van de koopster. 

11. De constructie en de vorm van de afrasteringen op of langs de grens van aan de gemeente eigen 

zijnde gronden moeten door burgemeester en wethouders worden goedgekeurd. 

De koopster is verplicht de in deze bepaling bedoelde afrasteringen ten genoegen van burgemeester en 

wethouders te onderhouden en in stand te houden. 

12. De grond moet worden gebruikt om daarop een bedrijf uit te oefenen. Bij niet nakoming van deze 

voorwaarde binnen een jaar na overdracht moet de grond 

wederom aan de gemeente worden overgedragen tegen een prijs, die bij de aankoop is betaald, na 

vermindering met een boete ad vijf procent van die koopsom. 

13. Zolang het terrein onbebouwd is, zal het zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en 

wethouders niet aan derden mogen worden vervreemd. Bij niet nakoming verbeurt de koopster ten 

behoeve van de gemeente Smallingerland een boete ten bedrage van de koopsom. 
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14. Eventuele kosten voor herstelling van het trottoir, de trottoir- en straatkolken en de trottoirband, die 

zijn ontstaan tengevolge van het overrijden van de voor de bouw benodigde materialen moeten naar 

billijkheid, volgens het oordeel van burgemeester en wethouders worden vergoed. 

15. De koopster mag binnen en afstand van vijf meter vanuit de voorkant van de kademuur geen 

afrasteringen plaatsen of losse materialen als zand en grint en dergelijke  opslaan. 

16. De koopster moet gedogen, dat door of vanwege de gemeente, na voorafgaande kennisgeving in en 

op het terrein de werkzaamheden worden verricht, welke naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders voor het onderhoud, het herstel of een eventuele vernieuwing van de constructie van de 

kademuur-walbeschoeiing vereist zijn. In gevallen, waarin naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders onverwijld moet worden voorzien, kunnen de nodige werkzaamheden ook zonder 

kennisgeving worden uitgevoerd. De nodige materialen kunnen zonder dal de gemeente tot enigerlei 

schadevergoeding gehouden zal zijn - na overleg met de koopster tijdelijk op het terrein worden 

opgeslagen. 

17. Het afvalwater van het op het terrein uitgeoefende bedrijf kan niet op het gemeenteriool  worden 

geloosd, dan nadat burgemeester  en wethouders daarvoor onder de door hen te stellen voorwaarden 

vergunning hebben verleend. Het is niet toegestaan afvalwater te lozen of te doen lozen op openbaar 

water. 

18. Burgemeester en wethouders kunnen bij niet nakoming of overtreding van het bepaalde onder 7, 11, 

15 en 17 een boete opleggen, te weten bij niet nakoming of overtreding van: 

a. artikel 7: een boete van eenduizend gulden voor elke overtreding en van vijfhonderd gulden voor elke 

dag, tijdens welke de overtreding voortduurt; 

b. artikel 11: een boete van eenhonderd gulden voor elke overtreding en tien gulden voor elke dag, 

tijdens welke de overtreding voortduurt; 

c. artikel 15: een boete van vijfhonderd gulden voor elke overtreding en van tweehonderdvijftig gulden 

voor elke dag, tijdens welke de overtreding voortduurt; De boeten zijn dadelijk opeisbaar en worden 

verbeurd door het enkele feit der niet nakoming of overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling 

vereist is. 

19.  Onverminderd het bepaalde onder 18 kan, ingeval de koopster ook na ontvangen aanschrijving  van 

burgemeester  en wethouders niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, van gemeentewege op kosten 

van de koopster datgene, wat in strijd met het gestelde onder 7, 11, 15 en 17 is opgemaakt, ondernomen 

of nagelaten, met die bepalingen in overeenstemming  worden gebracht. 

20. Ter uitvoering van het gestelde onder 16 en 19 kan het terrein worden betreden door burgemeester 

en wethouders en de door of namens hen aangewezen personen. De koopster zal voor elke dag, 

gedurende welke zij weigerachtig is de toegang tot het verkochte te verlenen, door dit enkele feit aan de 

gemeente een dadelijk opeisbare boete verschuldigd zijn van vijfhonderd gulden bij niet-nakoming  van 

het bepaalde onder  11, van tweehonderdvijftig gulden bij niet-nakoming  van het bepaalde onder  15 en 

van vijfhonderd gulden bij niet-nakoming van het bepaalde onder 17 en bij het niet verlenen van 

medewerking in de gevallen, waarop het gestelde onder  16 van toepassing is. 

21. Bij elke overdracht van het verkochte of van een gedeelte daarvan en in elke akte van transport 

moeten de hiervoor onder 7, 9a, 9b, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 gestelde voorwaarden alsmede deze 

voorwaarde nummer 21 worden opgenomen, op straffe van een boete van eenhonderdduizend  gulden (f. 

100.000,00) door de nalatige verkoper ten bate van de gemeentekas te betalen binnen veertien dagen na 

daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande, dat nimmer enige 

uitdrukkelijke ingebrekestelling nodig zal zijn. 

23. De rooilijn van het verkochte is gelegen achttien meter vijftig centimeter uit de as van de 

Tussendiepen en achttien meter uit de as van de Noorderhogeweg." 

In gemelde titel onder b gemeld staat onder meer: 

8. enzovoorts. 

9. De genoemde  naamloze vennootschap moet dulden, dal van gemeentewege  of door een openbaar 

nutsbedrijf als bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf op de strook grond, grenzende aan het (aan te 

leggen) trottoir of aan de openbare straat, ter breedte van twee meter vijftig centimeter, op het terrein 

kabels, leidingen en dergelijke worden gelegd, meebrengende  het recht die aldaar te houden, te 

onderhouden en te repareren en eventueel te verwijderen met recht van toegang tot die werken, zonder 

dat deswege een vergoeding verschuldigd is. Het planten van bomen boven kabels, leidingen en buizen 

is niet toegestaan, terwijl de eventuele schade aan deze kabels en dergelijke, ontstaan tengevolge van de 
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aanwezigheid van planten, heesters enzovoort geheel voor rekening van de eigenaar van het betrokken 

perceel komt. Indien een inrit wordt aangelegd zal deze voorzover gelegen boven een zogenaamde 

kabelstrook, niet 

mogen bestaan uit een gesloten verharding. 

10. De kosten van het aanbrengen, het onderhouden en het instandhouden van afrasteringen op of rond 

het door genoemde naamloze vennootschap verkregene komen voor rekening van de genoemde 

naamloze vennootschap. 

11. De constructie en de vorm van de afrasteringen op of langs de grens van aan de gemeente eigen 

zijnde gronden moeten door burgemeester en wethouders worden goedgekeurd. 

De genoemde naamloze vennootschap is verplicht de in deze bepaling bedoelde afrasteringen ten 

genoegen van burgemeester en wethouders te onderhouden en in stand te houden. 

12. De grond moet worden gebruikt om daarop een bedrijf uit te oefenen. Bij niet nakoming van deze 

voorwaarde binnen een jaar na de overdracht moet, indien de gemeente zulks wenst de grond wederom 

aan de gemeente worden overgedragen tegen een prijs, die bij de aankoop is betaald, na vermindering 

met een boete ad vijf procent van die koopsom. 

13. Zolang het terrein onbebouwd is, zal het zonder schriftelijke toestemming van 

burgemeester  en wethouders niet aan derden mogen worden vervreemd. Bij niet nakoming verbeurt de 

genoemde naamloze  vennootschap ten behoeve van de gemeente Smallingerland een boete ten bedrage 

van de koopsom. 

14. Eventuele kosten voor herstelling van het trottoir, de trottoir- en straatkolken en de trottoirband, die 

zijn ontstaan tengevolge van het overrijden van de voor de bouw benodigde materialen moeten naar 

billijkheid volgens het oordeel van burgemeester en wethouders worden vergoed. 

15. Het afvalwater van het op het terrein uitgeoefende bedrijf kan niet op het gemeenteriool worden 

geloosd, dan nadat burgemeester en wethouders daarvoor onder de door hen te stellen voorwaarden 

vergunning hebben verleend. Het is niet toegestaan afvalwater te lozen of te doen lozen op openbaar 

water. 

16. Burgemeester en wethouders kunnen bij niet-nakoming of overtreding  van het bepaalde onder  11 en 

15 een boete opleggen, te weten bij niet-nakoming of overtreding van: 

a. artikel 11 een boete van eenhonderd gulden voor elke overtreding en van tien gulden 

voor elke dag, tijdens welke de overtreding voortduurt; 

b. artikel 15 een boete van eenduizend gulden voor elke overtreding en van vijfhonderd gulden voor elke 

dag tijdens welke de overtreding voortduurt. 

De boeten zijn dadelijk opeisbaar en worden verbeurd door het enkele feit der niet 

nakoming of overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling  vereist is. 

17. Onverminderd het bepaalde onder  16 kan, ingeval de genoemde naamloze vennootschap, ook na 

ontvangen aanschrijving van burgemeester  en wethouders niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan van 

gemeentewege  op kosten van de genoemde naamloze vennootschap datgene, wat in strijd met het gesteld 

onder 11 en 15 is gemaakt, ondernomen of nagelaten met die bepalingen in overeenstemming  werden 

gebracht. 

18. Ter uitvoering van het gestelde onder 17 kan het terrein worden betreden door burgemeester en 

wethouders en de door of namens hen aangewezen personen. De genoemde naamloze vennootschap zal 

voor elke dag gedurende  welke hij weigerachtig is de toegang tot het geruilde te verlenen, door dit 

enkele feit aan de gemeente een dadelijk opeisbare boete verschuldigd zijn van tien gulden bij niet 

nakoming van het bepaalde onder  11 en van vijfhonderd gulden bij niet-nakoming  van het bepaalde 

onder 15. 

19. Bij elke overdracht van het terrein of van een gedeelte daarvan en in elke akte van transport moeten 

de hiervoor onder 9, 10, 11, 15, 16, 17 en 18 gestelde voorwaarden, alsmede deze voorwaarde nummer  

19, worden opgenomen op straffe van een boete van eenhonderdduizend  gulden te betalen binnen 

veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning  van burgemeester  en wethouders, met dien verstande, 

dat nimmer enige ingebrekestelling nodig zal zijn. • 

ERFDIENSTBAARHEDEN 

In gemelde titel onder b staat nog vermeld: 

""De comparant sub  1 genoemd, in zijn genoemde hoedanigheid,  verklaarde namens de gemeente 

Smallingerland voor te behouden de erfdienstbaarheid van het recht van weg en overgang over het 

noord-westelijk  hoekgedeelte van het bij deze akte geruilde gedeelte van het perceel bekend ten kadaster 
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gemeente Drachten, sectie A nummer: 7572, ten laste van gemeld gedeelte en ten behoeve van het aan de 

gemeente Smallingerland verblijvende gedeelte van gemeld nummer 7572, naar- en van de 

Noorderhogeweg, meebrengende het recht om aan derden te verlenen het recht van het doen aanleggen 

van een spoorbaan op gemeld gedeelte en die aldaar te houden, te onderhouden en te repareren, en het 

recht van toegang en gebruik daarvan, zonder dal deswege enige vergoeding verschuldigd zal zijn, één 

en ander uit te oefenen op de minst bezwarende wijze, welk recht de comparant sub 2 genoemd, in zijn 

genoemde hoedanigheid,  verklaarde te erkennen en te verlenen. 

De comparant sub 1 genoemd, in zijn genoemde hoedanigheid verklaarde namens de gemeente 

Smallingerland voor te behouden het recht van het hebben, leggen, verwijderen en vernieuwen van 

riolering, en het recht van toegang tot die riolering gelegen in het noord-westelijk gedeelte van het bij 

deze akte geruilde gedeelte van gemeld nummer:  7572, ten laste van gemeld gedeelte en ten behoeve van 

het aan de gemeente Smallingerland verblijvende gedeelte op gemeld nummer: 7572, één en ander uit te 

oefenen op de minst bezwarende wijze, welk recht de comparant sub 2 genoemd voorzoveel nodig 

verklaarde te erkennen en te verlenen. " 

De comparant sub 2 genoemd, in zijn genoemde hoedanigheid, verklaarde voorschreven verplichtingen 

met de gemeente Smallingerland aangegaan op zich te nemen en de verkoopster te vrijwaren voor alle 

aanspraken deswege. 

De comparanten, in hun genoemde hoedanigheden,  verklaarden voorschreven koopovereenkomst  te 

hebben aangegaan enzovoorts. 

voorts onder de navolgende  VOORWAARDEN: 

1. De enzovoorts. 

8. De afscheiding tussen het verkochte en het niet verkochte gedeelte van gemeld nummer zal door en 

voor rekening van de koopster moeten worden aangebracht en onderhouden. 

9. Het Pensioenfonds  voornoemd verplicht zich op het gekochte een Veemgebouw te stichten voor haar 

rekening. 

10. Indien genoemde naamloze vennootschap een uitbreiding aan het te bouwen 

Veemgebouw overweegt, zal genoemde naamloze vennootschap de benodigde grond aan genoemd 

Pensioenfonds overdragen tegen een dan vast te stellen prijs. 

Indien partijen over de uitbreiding of de prijs en voorwaarden, waartegen deze uitbreiding zal 

plaatsvinden,  geen overeenstemming  verkrijgen, zal het Pensioenfonds de voor deze uitbreiding 

benodigde grond en de bij deze akte gekochte grond weder aan genoemde naamloze vennootschap 

terugverkopen tegen de door het Pensioenfonds aan genoemde naamloze vennootschap betaalde prijs  

verhoogd met rentekosten en kosten van overdracht van dat gedeelte, één en ander voorzover niet 

bebouwd. 

In het laatste geval dient het Pensioenfonds te gedogen dat door genoemde naamloze vennootschap of 

door een derde tegen de muren van het bedrijfspand wordt gebouwd, zodat de uitbreiding een geheel 

gaat vormen met de bestaande bouw; het maken van doorgangen in de scheidingsmuren, waartoe 

genoemde naamloze vennootschap gerechtigd is, zal dan noodzakelijk zijn, welke doorgangen 

desgewenst voor rekening van de naamloze vennootschap aan het einde van de huurperiode dienen te 

worden gedicht, één en ander zal moeten plaatshebben met vermijding van bedrijfsstagnatie." 

D. een akte op achtentwintig december negentienhonderdzeventig  verleden voor genoemde notaris 

Seinstra, waarbij de gemeente Smallingerland afstand heeft gedaan van haar terugkooprecht ten aanzien 

van grond langs de Noorderhogeweg en de Tussendiepen te Drachten, zoals beschreven in de akten, op 

dertig december negentienhonderdvierenzestig  respectievelijk  zesentwintig januari 

negentienhonderdachtenzestig  voor notaris Seinstra voornoemd, verleden, overgeschreven  ten gemelde 

hyoptheekkantore  op eenendertig december negentienhonderdvierenzestig  in deel 2975 nummer  12 

respectievelijk  op negenentwintig januari  negentienhonderdachtenzestig  in deel 3203 nummer 93.” 

 

39.  Kavel 2 (r) (I t/m xxi) De Kleine Breul Zeist 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 
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“een akte van transport op zeventien juni negentienhonderd een verleden voor mr. A. Vosmaer, destijds 

notaris te Zeist, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het register Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Amersfoort) op vier juli 

negentienhonderd een in deel 368 nummer 3. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

"dat het verkochte op de bestaande voet blijft bezwaard en bevoorrecht met erfdienstbaarheden  van weg 

als in gemeld proces-verbaal  van veiling en toewijzing op negen mei laatstleden voor mij, Notaris, 

verleden, speciaal wat betreft het recht van weg ten laste van het kadastrale perceel Gemeente Zeist, 

sectie F, nummer 374, en ten behoeve van de kadastrale percelen Gemeente Zeist, sectie F, nummers 295, 

264 en 377, en als is gemeld in de processen-verbaal van veiling en toewijzing op de tiende juli  en de 

zeventiende juli achttienhonderd drie en tachtig, beiden voor mij, Notaris, verleden, overgeschreven  ten 

hypotheekkantore te Amersfoort op de derde oktober daaraan volgende in deel 25a nummer 34. ". 

Dal in laatstgenoemd proces-verbaal wordt vermeld: 

"De zogenaamde Rijnwijkerlaan of Puinweg, kadastraal Gemeente Zeist, sectie F nummer 268, moet 

steeds als weg voor wagen en paard blijven bestaan, ten behoeve van de daaraan gelegen percelen, en 

wordt alzo aan de percelen nummers 3, 4, 5, 11, 17, 21, 22, 28, 29, en 23 het recht van uit- en overweg 

verleend, naar de Straatweg” 

 

40. Kavel 2 (s) Biezenbeemd 1, 1A en 3 Oosterhout 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt:  

 

“een akte van levering op éénendertig mei negentienhonderd 

negentig verleden voor mr. M.A.J.E. Hazenberg, destijds notaris te Amsterdam, ingeschreven (destijds 

genaamd: overgeschreven)  in het register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster 

en de Openbare Registers (destijds Breda) op vijf juni negentienhonderd negentig in deel 8123 nummer 

22. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

ten deze wordt speciaal verwezen naar hetgeen staat vermeld in voormelde aankomsttitel, waarin een 

gedeelte - te weten het met dubbele kruisarcering aangegeven perceelsgedeelte op de aan deze akte 

gehechte kaart - direkt wordt doorverkocht aan derden: 

''Ten behoeve en ten laste van het sub 8 - kruisarcering - verkochte en ten behoeve en ten laste van het 

aan verkoper sub 8 in eigendom blijvend overig gedeelte - streeparcering - van het sub A gekochte 

worden gevestigd alzodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin voormelde 

bouwterreinen zich ten 

opzichte van elkander bevinden, blijft gehandhaafd na voltooiing van de bouw, speciaal voor wat betreft 

de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door  rioleringswerken of anderszins,  eventuele 

inbalking en inankering, overbouw, toevoer van licht en lucht, in welke erfdienstbaarheden niet is 

begrepen een verbod om te 

bouwen of te verbouwen en meerdere bebouwing wordt niet aangemerkt als verzwaring van deze 

erfdienstbaarheden. 

De muren scheidende beide eigendommen zijn gemeenschappelijk  eigendom van de beide partijen sub B. 

Het onderhoud hiervan en van andere zaken met een gemeenschappelijk  belang komen voor rekening 

van beide partijen naar verhouding van ieders belang. 

Artikel 12. 

Onverminderd het bepaalde in de desbetreffende publiekrechtelijke  voorschriften is het de koper en zijn 

rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel verboden het verkochte en/of de daarop te stichten 

gebouwen te gebruiken of te doen of te laten gebruiken voor de levering van goederen of diensten 

rechtstreeks aan particuliere personen, zulks op verbeurte van een zonder rechterlijke tussenkomst 

opeisbare boete van vijfhonderdduizend gulden (f. 500.000,--) per overtreding. De koper is verplicht dit 

verbod bij elke vervreemding, ingebruikgeving, verhuur of vestiging van een zakelijk genotsrecht met 

betrekking tot dit terrein of een gedeelte daarvan aan derden (ook na verkregen toestemming  van de 
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gemeente als bedoeld sub 4) als kettingbeding met dezelfde boeteclausule aan de rechtsopvolgers op te 

leggen, zulks op verbeurte van een boete van vijfhonderdduizend gulden (f. 500.000,--).” 

 

41. Kavel 2 (t) Deventer 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op vierentwintig 

December tweeduizend twee in register Hypotheken 4, in deel 12292, nummer 158, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

 

“(ii) Voor wat betreft het Registergoed 2 bepaalde voorkomende in de voormelde titel van aankomst, met 

deel 6510, nummer 67, luidende: 

Voor wat betreft gevestigde erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar: 

een voorgaande titel van aankomst voor wat betreft het kadastrale nummer 5163, zijnde de pro cessen-

verbaal van veiling, op drie en twintig november en op dertig november negentienhonderd één en dertig 

opgemaakt door C.J. ten Cate, destijds notaris ter standplaats Deventer, bij af  

schriften overgeschreven ten voormalige hypotheekkantore te Deventer op vijftien december 

negentienhonderd één en dertig, in deel 775, nummer 5, waarin ondermeer het volgende woordelijk is 

opgenomen: 

7. Het gemelde perceel 8062 (waarvan bij deze vijf/acht en twintigste onverdeeld wordt geveild) is belast met 

en gerechtigd tot de erfdienstbaarheden, dat de gang of het straatje dezelfde breedte moet houden, dat 

gemeld straatje ten behoeve van omgelegen perceelen is belast met recht van uitweg naar en van de 

Sijzenbaan en de Keizerstraat, dat op het bedoelde straatje niet mag worden geplant, getimmerd of gebouwd 

en dat het steeds in onbelemmerden toestand moet blijven, 

dat de afvoer van hemel- en rioolwater moet blijven zooals thans bestaat, en is voorts belast met de 

erfdienstbaarheid van uitweg als omschreven in een akte van transport en van vestiging van erf 

dienstbaarheden voor Notaris Gualthérie van Weezel te Deventer verleden vijf en twintig februari 

negentienhonderd, overgeschreven ten Hypotheek kantore te Deventer negen en twintig Januari 

daaraanvolgende, in deel 447, nummer 121. 

Het gemelde perceel 5163 is belast met- of gerechtigd tot de volgende erfdienstbaarheden: 

1. dat op de achtergelegen perceelen nimmer een fabriek of anderszins mag worden gebouwd en dat de te 

stichten getimmerten nooit hooger mogen zijn dan vijf meter; 

2. dat de welwaterputten zich bevinden tusschen gemeld perceel 5163 en het daarnaast gelegen per ceel 

gemeen zijn. 

Alles zooals een en ander is omschreven in de veilingsakten vijf en twintig juli, acht en vijf tien Augustus 

negentienhonderd zeven opgemaakt door Notaris van Houweninge te Deventer, overgeschreven ten 

Hypotheekkantore te Deventer acht en twintig December daaraanvolgende, in deel 521,nummer 128 . "  en 

een akte van verkoop en koop op één augustus achttienhonderd zes en negentig verleden voor N. Immink, 

destijds notaris ter standplaats Deventer, bij afschrift overgeschreven ten voormalige hypotheekkantore te 

Deventer op tien augustus achttienhonderd zes en negentig, in deel 422, nummer   50, zulks voor wat betreft 

het kadastrale nummer 5162, waarin ondermeer het volgende woordelijk is opgenomen: 

Ten behoeve van gemeld huis en erf is het straatje, lopende achter dit perceel vanaf de Sijzenbaan naar de 

Keizerstraat en kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E nummer 5887, belast met de navolgende 

erfdienstbaarheden: 

a. dat op het terrein van het straatje niets mag worden geplant, getimmerd of gebouwd, zodat het steeds in 

onbelemmerde toestand vrij moet blij- ven; 

b. dat het heersende erf over dat straatje recht van uitweg heeft, zowel naar de Sijzenbaan, als naar de 

Keizerstraat; 

c. dat het noordwestelijk gedeelte van voornoemd nummer 5887, ten behoeve van het verkochte per ceel is 

belast met de erfdienstbaarheid van waterloop en gootrecht door het thans bestaande riool; 

d. dat gemeld straatje een breedte moet hebben en 

behouden van drie meter. 

De welwaterput gelegen tussen de percelen sectie E nummers 5161 en 5162, is gemeen tussen beide 

percelen. 
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Alles blijkens akte van scheiding de tiende mei achttienhonderd vierennegentig verleden voor de notaris 

J.W.L. Vroom te Deventer en overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar de elfde juni daaraanvolgende in 

deel 406 nummer 3 ."” 

42. Kavel 3 (a) Muiden 

 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op drieëntwintig 

september tweeduizend vier in register Hypotheken 4, in deel 11071, nummer 173, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

“een akte van levering op acht januari negentienhonderd negen en negentig 

“verleden voor mr. J.H.M. Carlier, notaris te Amsterdam verleden, waarvan een 

afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Openbare Registers 

Amsterdam op acht januari negentienhonderd negen en negentig in deel 15573 

nummer 1, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

Te rekenen met ingang van heden is koper, die eigenaar is van het belendende perceel plaatselijk bekend als 

Pampus weg 1, verplicht om aan een tweetal huurders van het verkochte (te weten Blokker en Speelhoorn) 

ieder voor zich en tezamen, gedurende de periode dat zij huurder zijn van het thans door hen gehuurde, het 

exclusieve medegebruiksrecht te verschaffen van éénhonderd vijf en zeventig (175) parkeerplaatsen. 

Voormelde verplichting dient door Koper bij vervreemding of vestiging van een beperkt genotsrecht van dat 

belendende perceel of een gedeelte daarvan als kettingbeding te worden opgelegd aan zijn rechtsopvolger 

onder bijzondere titel en namens de gerechtigden te worden aanvaard. 

Enzovoorts. 

Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, te vestigen: 

A.  ten behoeve van het bij deze akte verkochte en ten laste van het aan verkoper in eigendom 

 blijvende deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Muiden sektie A nummer 562: 

 - de erfdienstbaarheid van het recht van uitweg om vanaf het verkochte te komen van  

  en te gaan naar de openbare weg over een door verkoper in stand te houden weg ter  

  breedte van ten hoogste vier meter, met dien verstande dat de hieraan verbonden   

  herindelingskosten voor rekening van de koper zijn. 

 - de erfdienstbaarheid van het recht om parkeergelegenheid ten behoeve van de   

  klanten van de op het bij deze verkochte te stichten winkels te hebben, te houden en te  

  onderhouden op een daartoe door verkoper aan te wijzen locatie, grenzende aan het  

  bij deze verkochte, met dien verstande dat de hieraan verbonden herindelingskosten  

  voor rekening van de koper zijn. 

  Personeel van deze winkels dient te parkeren op de door verkoper aan te wijzen   

  plaatsen  op het Maxis-parkeerterrein; 

  de parkeerplaatsen  blijven  deel uitmaken van het Maxis-parkeerterrein. Derhalve  

  kan koper geen aanspraak maken op gereserveerde parkeerplaatsen. 

  De totale parkeerplaats zal nimmer meer dan vijftig (50) plaatsen mogen bedragen. 

 - de erfdienstbaarheid voor het hebben, houden, onderhouden, vernieuwen en   

  wegnemen van kabels in de grond. 

Tenslotte wordt ten deze speciaal nog verwezen naar de onderhandse overeenkomst tussen het Provenciaal 

Electriciteitsbedrijf van Noord- Holland (hierna te noemen "PEN"), mede namens de Provincie Noord- 

Holland te Haarlem, de N.V. Samenwerkende Electriciteitsproduktiebedrijven (SEP) te Arnhem en het 

Gemeente Energiebedrijf (GE) van Amsterdam enerzijds en Beheersmaatschappij Fraanje B.V. anderzijds 

gedateerd negentienhonderd zeven en tachtig, waarvan een kopie als bijlage 2 aan deze akte wordt gehecht. 

Artikel 11 van die overeenkomst luidt als volgt: 

Artikel 11 rechtverkrijgenden. 

Behoudens afwijkende nadere regeling tussen partijen verbindt Fraanje zich jegens contractanten te ener 

zijde om bij de eigendomsoverdracht door verkoop of anderszins en/of ingebruikgeving aan derden van het 

in artikel 1 bedoelde terrein of delen daarvan en van één of meer daarop aanwezig opstallen er voor zorg te 

dragen dat middels daartoe strekkende bedingen of anderszins jegens deze opvolgende eigenaren of 

gebruikers van het terrein en/of de opstallen de rechten en bevoegdheden van de provincie, PEN, SEP en 
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GEAmsterdam, dan wel hun rechtsopvolgers, uit deze overeenkomst en bijbehorende overeenkomsten en 

regelingen onverminderd zullen gelden en de aan Fraanje in deze overeenkomst en bijbehorende 

overeenkomsten en regelingen opgelegde voorwaarden en verplichtingen door deze opvolgende eigenaren of 

gebruikers worden aanvaard.;” 

43. Kavel 3 (b) Leeuwarden 

 

N/A 

44. Kavel 3 (c) Ede 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op drieëntwintig 

september tweeduizend vier in register Hypotheken 4, in deel 30604, nummer 4, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

“met betrekking tot alle kadastrale nummers: 

een akte van ruiling op dertig augustus tweeduizend verleden voor mr. J.A. Posthuma, notaris te Ede, 

waarvan een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Openbare Registers Arnhem, waarin 

onder meer woordelijk staat vermeld: 

VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 
Ten laste van het perceel, hiervoor onder sub I.a omschreven, hierna te noemen: het lijdend erf, en ten 

behoeve van de bij deze akte aan de Gemeente overgedragen percelen wordt bij deze gevestigd de 

erfdienstbaarheid strekkende tot het aanwezig mogen zijn en blijven, onderhouden en zonodig repareren en 

vervangen van ondergrondse kabels en/of leidingen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen in het 

lijdend erf. 

Deze vestiging vindt plaats ten dienste van de openbare nutsbedrijven. Indien deze kabels en/of leidingen (in 

verband met aanleg- of bouwwerkzaamheden) in verband met activiteiten van de Maxis verwijderd of 

verplaatst dienen te worden, komen de 

kosten hiervan voor rekening van De Veegtes III. De Veegtes III is gehouden ter plaatse van bedoelde kabels 

en/of leidingen geen diepwortelende beplanting aan te brengen. De Veegtes IV is gehouden te gedogen, dat 

de nutsbedrijven steeds vrije toegang tot het aan De Veegtes III overgedragene hebben voor het 

onderhouden dan wel 

vervangen van kabels en/of leidingen. 

De eigenaren van bedoelde kabels en/of leidingen kunnen ten aanzien van het mogelijke gebruik van het 

onderhavige perceel beperkende eisen stellen. 

Door de Gemeente wordt deze erfdienstbaarheid aangenomen. 

Deze erfdienstbaarheid zal kosteloos en eeuwigdurend zijn. 

Voorts wordt ten laste van het bij De Veegtes 111 in eigendom verblijvende gedeelte van 

het perceel kadastraal bekend gemeente Ede sectie D, nummer 5431, hierna te noemen: het lijdend erf, en 

ten behoeve van de bij deze akte aan de Gemeente in eigendom overgedragen percelen gevestigd de 

erfdienstbaarheid strekkende tot het aanwezig mogen zijn en blijven, onderhouden en zonodig repareren en 

vervangen van een door de Gemeente te plaatsen Verkeers Regel Installatie-kastje (V.R.I.-kastje) op het 

lijdend erf. 

De plaats van bedoeld V.R.I.-kastje is op de aan deze akte gehechte en door partijen gewaarmerkte tekening 

aangegeven. 

Deze erfdienstbaarheid zal kosteloos en eeuwigdurend zijn. 

VERPLICHTING TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT/VOLMACHT 
In het onder sub I a en b genoemde perceel bevindt zich een gastransportleiding, 

eigendom van de N.V. Nederlandse Gasunie, hierna te noemen: de Gasunie of de gerechtigde. 

De Veegtes III is verplicht mee te werken aan het vestigen van een zakelijk recht van opstal ten laste van het 

betreffende perceel ten behoeve van de Gasunie als bedoeld in titel 5.8 van het Burgerlijk Wetboek en onder 

de voorwaarden zoals die door de Gasunie landelijk  worden gehanteerd. 

Binnen een strook van vier meter ter weerszijden  van bedoelde gastransportleiding dient De Veegtes III alle 

handelingen achterwege te laten die een veilig en bedrijfszeker gastransport in gevaar kunnen brengen. 
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Thans verklaart De Veegtes III een onherroepelijke en niet door faillissement eindigende volmacht te 

verlenen aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het 

gebruikmaken  van deze volmacht werkzaam zijn ten kantore van Posthuma & Schutte Notarissen te Ede, 

hun plaatsvervangers of opvolgers, om mee te werken en te compareren bij de notariële akte  waarbij 

vorenbedoeld opstalrecht zal  worden 

gevestigd welke volmacht wordt verleend met het recht van substitutie. 

De  Veegtes III is verplicht en verbindt zich jegens  de Gemeente, voor welke Gemeente 

de comparant sub 1 dit aanvaardt, voormelde verplichting tot vestiging van een opstalrecht ten behoeve van 

de Gasunie bij overdracht in eigendom van het geheel of een gedeelte van bovengenoemde onroerende zaak, 

alsmede bij verlening daarop van enig beperkt of zakelijk genotsrecht. aan de nieuwe eigenaar of beperkt of 

zakelijk gerechtigde ten behoeve van de Gasunie op te leggen, en, in verband daarmee om deze verplichting 

in de akte tot overdracht in eigendom of verlening van beperkt of zakelijk genotsrecht woordelijk op te 

nemen, behoudens de vervanging van de naam van de grondeigenaar door die van de nieuwe verkrijger in 

eigendom of genot, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete, zonder dat enige ingebrekestelling zal 

zijn vereist, van tien duizend gulden (f 10.000,--) voor elke ingebreke zijnde dag ten behoeve van de 

gerechtigde, met de bevoegdheid voor deze gerechtigde daarnaast nakoming en/of de eventueel meer 

geleden schade te vorderen; welke verplichting van De Veegtes III de comparant sub 1 hierbij verklaart ten 

behoeve van de Gemeente en andere belanghebbenden aan te nemen. 

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN,  KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE 

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

bijzondere verplichtingen wordt verwezen voor wat betreft het perceel onder sub II gemeld, naar een 

voorgaande titel van aankomst zijnde een akte tot levering op één november negentienhonderd drie en 

tachtig verleden voor notaris mr. R.A. de Wijs te Amsterdam, overgeschreven alsvoren op twee november 

daarna in deel 7206 nummer 11, waarin woordelijk staat vermeld: 

"Koper vestigt hierbij ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ede sectie D nummer 4689, 

gelegen naast het verkochte - hierna te noemen: perceel A - de erfdienstbaarheid ten laste van het gedeelte 

van het gekochte, dat met dubbele arcering op de aan deze akte gehechte kaart (annex 1)is aangegeven - 

hierna te noemen: perceel B - inhoudende: 

- het recht van de eigenaar van perceel A om gebruik te maken van de op perceel 

 B gelegen open riolering en het recht om ten alle tijd toegang te hebben tot deze riolering 

 voor reparatie en onderhoud; de eigenaar van perceel A is verplicht voor deze reparatie en 

 onderhoud voor eigen rekening zorg te dragen; 

- de verplichting voor de eigenaar van perceel A zich op perceel A te onthouden van  bebouwing 

op welke wijze dan ook." 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 

bijzondere verplichtingen wordt verwezen voor wat betreft het perceel onder sub I a en I b gemeld, naar een 

voorgaande titel van aankomst zijnde een akte op negen en twintig december negentienhonderd zes en zestig 

verleden voor notaris C. E. ter Veer te 'sGravenhage, overgeschreven alsvoren op dertig december daarna 

in deel 3378 nummer 3, waarin woordelijk staat vermeld: 

"De comparant verklaarde het volgende: 

De voormelde door hem vertegenwoordigde vennootschappen zijn eigenaren van enige naast elkaar gelegen 

industriehallen met ondergrond en erf aan de Keesomstraat en Vening Meineszstraat te Ede en wel: 

"Depa" N.V. van: 

het kadastrale perceel gemeente Ede, sectie D nummer 4156, met de daaropstaande drie hallen; 

de N. V. Beheer· en Handelsbank van: 

de kadastrale percelen gemeente Ede, sectie D nummers 4152 en 4154, met de daarop staande twee hallen; 

de N.V. "Spanera" van: 

de kadastrale percelen gemeente Ede, sectie D nummers 413 7 en 4151, met de daarop staande twee hallen; 

en de N.V. Handels- en Productiemaatschappij "De Schouw" van: 

de kadastrale percelen gemeente Ede, sectie D nummers 4153 en 41 55, met de daarop staande ene hal. 

Ten behoeven van de exploitatie van deze industriehallen wordt - en moet worden - gebruik gemaakt van een 

aan de oostzijde van de zeven hallen aan de Keesomstraat  en onmiddellijk aan die hallen grenzende - 

aangelegde straat ter breedte van ongeveer zeven meter en lopende naar de Vening Meineszstraat, welke 

straat loopt over de voormelde kadastrale percelen nummers 4137, 4151 , 4152, 4154 en 4156. 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 81  

 

De comparant in gemelde hoedanigheid verklaarde thans bij deze te vestigen het recht van weg over 

voormelde op de kadastrale percelen nummers 4137, 4151, 4152, 

4154 en 4156 aangelegde straat om te komen en te gaan van en naar de heersende 

erven naar en van de Vening Meineszstraat, zulks als een erfdienstbaarheid: 

A.  Ten behoeve van voormelde kadastrale percelen nummers 4153 en 4155, eigendom van de 

 N.V. Handels- en Productiemaatschappij "De Schouw", als heersende erven ten laste van 

 voormelde kadastrale percelen nummers 4156, 4154, 4152, 4151 en 4137 als lijdende  erven; 

B. Ten behoeve van voormelde kadastraal perceel nummer 4156, eigendom van "Depa" N.V. als 

 heersend erf en ten laste van voormelde kadastrale percelen nummers 4154, 4152, 4151 en 

 4137 als lijdende erven 

C.  Ten behoeve van de voormelde kadastrale percelen nummers 4152 en 4154, 

 eigendom van de N.V. Beheer- en Handelsbank als heersende erven en ten laste van  voormelde 

kadastrale percelen  nummers 4151  en 4137 als lijdende erven, 

Zulks onder het beding, dat de kosten van onderhoud en herstel van voormelde straat door de vier 

voornoemde vennootschappen, ieder voor een gelijk deel, zullen worden gedragen. "; 

met betrekking tot het kadastrale nummers 10266, 10267 en 10268 gedeeltelijk (voorzover afkomstig uit de 

oude kadastrale nummers 5431 en 4145: 

naar een akte van levering op eenendertig augustus tweeduizend verleden voor genoemde notaris 

Tamminga, waarvan een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Openbare Registers 

Roermond op een september tweeduizend in deel 12296 nummer 26, waarin onder meer woordelijk staat 

vermeld: 

VOORWAARDEN ERFPACHT 

Artikel 13. 

De vestiging van de hiervoor vermelde erfpacht vindt plaats  onder de navolgende voorwaarden. 

1. De erfpacht omvat het recht voor de erfpachter om de op het registergoed D3 te realiseren 

 parkeerplaatsen, aangegeven op de aan deze akte te hechten tekening, te houden en te  gebruiken. 

2. De erfpacht wordt eeuwigdurend verleend. 

3. De erfpachter is aan de eigenaar geen canon verschuldigd. 

4. De eigenaar mag op het registergoed D3 slechts nieuwbouw plegen na voorafgaande 

 schriftelijke toestemming van de erfpachter. De erfpachter zal deze toestemming niet op  onredelijke 

gronden weigeren. Het verzoek wordt geacht niet onredelijk te zijn indien de  erfpachter door de 

realisatie van de nieuwbouw niet gehinderd wordt of zal worden in het  gebruik van de onder 1 bedoelde 

parkeerplaatsen en de realisatie conform het geldende bestemmingsplan plaatsvindt.;” 

45. Kavel 3 (d) Broersveld Schiedam 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op twee januari 

tweeduizend een in register Hypotheken 4, in deel 20818, nummer 33, welke bepalingen woordelijk luiden 

als volgt: 

 “a. de hiervoor in artikel 3,-sub (xii) genoemde titel van aankomst, met deel 13610, nummer 40, deze akte, 

onder meer, luidende: 

C. Bedingen. 

Artikel 1. 

Duur. 

1. De erfpacht heeft een duur van negenennegentig 

jaar . 

2. De erfpacht gaat heden in en eindigt mitsdien op twaalf april tweeduizenddrieënnegentig om vierentwintig 

uur, zulks onverminderd het hierna in de artikelen 21 en 23 bepaalde. 

Het is de Erfpachter niet toegestaan de erf pacht op te zeggen. 

Artikel  2. 

Eigendomsgarantie. 

enzovoorts . 

Artikel 3 . 

Afkoop Canon/Geen verrekening bij afwijkende 
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grootte 

1. De canonverplichting is door de Erfpachter 

voor de gehele duur van de erfpacht als hiervoor in artikel 2, lid 1 bedoeld, afgekocht voor een bedrag ad 

negenmiljoen honderdzevenentwintigduizend zesenzestig gulden (NLG 9.127.066,--). Ver melde afkoopsom 

vermeerderd met de daarover verschuldigde en aan het slot van deze akte vermelde omzetbelasting, is door 

de Erfpachter voldaan middels storting op één van de bankrekeningen van de maatschap van advocaten en 

notarissen De Brauw Blackstone Westbroek, kantoorhoudende te Rotter dam, hierna te noemen: DBBW. 

De Gemeente verleent kwijting voor de ontvangst van de afkoopsom en de daarover verschuldigde om 

zetbelasting. 

Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de af koopsom is uitgesloten, zulks onverminderd het hierna in de 

artikelen 22 en 24 bepaalde. 

2. Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven grootte van de Onroerende Zaak of enig deel daarvan, 

geeft geen grond tot enige rechtsvorderingen geeft geen aanleiding tot verrekening of herziening van.de 

afkoopsom van de canonverplichting, zoals in lid 1 van dit artikel vermeld. 

Artikel 4 . 

Bouw- en aanlegplicht. 

1. De Erfpachter moet de Onroerende Zaak doen bebouwen en verbouwen met een winkelcentrum ter 

grootte· van ongeveer veertienduizend vierkante 

meter bruto vloeroppervlakte (gemeten volgens de Nederlandse Norm NEN .2580) inclusief een 

parkeergarage cum annexis ten behoeve van ongeveer drie honderdzeven personenauto's. De van de 

Onroerende Zaak deel uitmakende .bovenwoningen gelegen aan het Broersvest: zullen daarbij in stand 

blijven. 

enzovoorts. 

6. De na splitsing in appartementsrechten aan de Gemeente over te dragen appartementsrechten om 

vattende het uitsluitend gebruik van de vermelde bovenwoningen zullen door en voor rekening van de 

Gemeente worden gerenoveerd, welke voor oplevering van het complex (winkels cum annexis) vol tooid zal 

zijn. 

Artikel 5. 

Staat waarin Onroerende Zaak wordt afgeleverd/Bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot 

Onroerende Zaak. 

De  Onroerende Zaak wordt afgeleverd in de staat waarin het zich op de datum van ingang van de erfpacht 

dan wel eerdere ingebruikneming bevindt. 

De Onroerende Zaak wordt geleverd vrij van huur, pacht en andere gebruiksrechten, hypotheken en 

beslagen, maar overigens met alle erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen en verdere 

lasten daaraan verbonden, zulks echter met uitzondering van den heden nog lopende huur 

overeenkomsten met:  

enzovoorts; 

De Gemeente staat er voor in dat er geen erf dienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen op de 

Onroerende Zaak rusten, welke de bouw en/of exploitatie van het winkelcentrum cum annexis be lemmeren. 

3. De Onroerende Zaak zal met inachtneming van het bepaalde in de leden 4 en 5 en rekening hou dend met 

het op basis van het hierna in artikel 11 bepaalde in te vullen daaraan verbonden gebruik, bij de aflevering 

de eigenschappen bezit ten die voor het beoogde gebruik nodig zijn. 

4. a. De Onroerende Zaak wordt afgeleverd in bouwrijpe staat, zulks onverminderd het bepaalde in de brief 

waarvan een copie als BIJLAGE 2 aan deze akte is gehecht, en met uitzondering van de aanwezige oude 

Passage. 

b. Onder bouwrijpe staat moet worden verstaan: aangesloten op de openbare voorzieningen, en vrij van 

feitelijke belemmeringen die de bouw, de in richting en/of de ingebruikneming verhinderen, beperken en/of 

vertragen. 

c. Als feitelijke belemmeringen worden slechts beschouwd gebreken waarvan het bestaan bij de af levering 

op grond van de stand van de techniek 

kan worden nagegaan en waarvan kan worden aangenomen dat de wederpartij deze niet heeft aanvaard. 

5. a. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aan vaardbare 

stoffen in de Onroerende Zaak is een onderzoek verricht. De resultaten van   dit onder zoek zijn vastgelegd 

in: een rapport van Interproject de dato zeven september negentienhonderd drieënnegentig, betreffende het 
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"saneringsplan Parkeergarage Imelda" en het rapport de  dato eenentwintig september 

negentienhonderddrieënnegentig betreffende definitief saneringsplan winkel 

centrum". Uit. deze rapporten is gebleken da t de tot de Onroerende Zaak behorende grond op het moment 

van het aangaan van de Overeenkomst nog niet geschikt was voor het doel als hierna in artikel 11 bedoeld. 

Thans worden in opdracht en voor rekening en risico van de Gemeente saneringsmaatregelen uitgevoerd, 

welke ertoe dienen te leiden - hetgeen de  Gemeen te de Erfpachter hierbij garandeert - dat de tot de 

Onroerende Zaak behorende grond na afronding van deze werkzaamheden ge schikt zal zijn voor het 

aangegeven doel, en kan worden bebouwd overeenkomstig het bouwplan. 

Het na deze sanering door of namens de Gemeente op te stellen Evaluatierapport zal worden gehecht aan 

een notariële akte van depot,- waarvan een af schrift zal worden ingeschreven in de  openbare registers 

voor registergoederen te Rotterdam. in het register Hypotheken 4. 

Het valuatierapport wordt in opdracht en voor rekening van de- Gemeente opgesteld. Hieruit zal blijken dat 

de tot de Onroerende Zaak behorende grond geschikt is voor het doel waarvoor zij blijkens deze akte in 

erfpacht is uitgegeven. 

De Gemeente garandeert de Erfpachter da t de saneringswerkzaamheden afgerond zullen zijn op zodanige  

datum als in verband met de voortgang van de bouw noodzakelijk is. 

b. Onder voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: 

funderingsrestanten puin of andere restanten van bouwkundige  aard, noch de aanwezigheid van de 

draagkracht van de grond beïnvloedende ·omstandigheden, noch stobben van bomen of struiken. 

Artikel 6 

Betaling periodieke bedragen 
Alle aan de Gemeente eenmalig of periodiek verschuldigde bedragen met betrekking tot de Onroerende Zaak 

moeten worden betaald op door de Gemeente voor te schrijven wijze in wettig Nederlands betaalmiddel. 

Korting of verrekening van de door de Erfpachter verschuldigde bedragen is uit sluitend toegestaan, voor 

zover het onbetwiste vorderingen op de Gemeente betreft, welke direct verband houden met de Onroerende 

Zaak . 

Artikel  7. 

Lasten. 

1. Alle lasten die op de Onroerende Zaak drukken dienen door de Erfpachter te worden gedragen en 

voldaan. Alle lasten welke op of wegens de eigen dom van de grond behorend tot de Onroerende Zaak of 

wegens de bebouwing van de grond behorend tot de Onroerende Zaak geheven worden, komen met ingang 

van heden ten laste van de Erfpachter tenzij de ingebruikneming reeds voor heden geschiedde, 

in welk geval deze lasten voor rekening van de Erfpachter zijn vanaf deze datum van eerdere 

ingebruikneming. 

2. Wanneer de Gemeente deze lasten betaald heeft, moet de Erfpachter deze aan de Gemeente vergoeden 

binnen een maand na ontvangst van een betalingsverzoek van de Gemeente . Erfpachter wordt tijdig in de 

gelegenheid gesteld de aanslagen te controleren en daar zonodig bezwaar tegen te maken, al dan niet na 

tussenkomst van de Gemeente. 

Artikel 8 . 

Vertragingsrente en boete wegens tekortschieten.  

1. Wegens het niet, niet tijdig of niet behoor lijk voldoen aan enige verplichting, de Erfpachter opgelegd bij 

of krachtens de in deze akte vermelde bepalingen, kan de Gemeente onverminderd het recht om nakoming 

en/of schadevergoeding in rechte te vorderen almede de overige rechten (in 

het bijzonder die neergelegd in artikel 23 van deze akte) die de Gemeente hieraan kan ontlenen, de 

Erfpachter ten bate van de gemeentekas een boete opleggen van ten hoogste tienmaal het bedrag van de 

alsdan  geldende canon. De Erfpachter is de opgelegde boete aan de Gemeente verschuldigd en dient deze te 

voldoen binnen één maand na ontvangst van het schrijven, waarin de boete is opgelegd. 

2 . Nu de canon is afgekocht als" vermeld in artikel 3 van deze akte, en bij vooruitbetaling is voldaan wordt 

voor de toepassing van het vorig lid uitgegaan van een voor negentienhonderdvierennegentig geldende 

cánon van achthonderdvijftigduizend gulden (NLG 850.000,- -). 

3. Naast de in de leden 1 en 2 bedoelde boeten kan de Gemeente een extra boete vorderen voor elke dag of 

gedeelte van een dag dat niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming voortduurt . Deze extra boete zal ten 

hoogste drie/tiende pro cent (0,3%) van de in artikel 3 van deze akte vermelde afkoopsom bedragen. Een 

door de Gemeente 

gevorderde  extra boete is de Erfpachter aan de 
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Gemeente verschuldigd en dient deze te voldoen binnen één maand na ontvangst van het schrijven, 

waarin de extra boete is gevorderd. 

4. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 3 kan de canon of de grondwaarde, welke thans gelijk is 

·aan de afkoopsom als hiervoor in artikel 3 vermeld, tevens worden aangepast aan de waardeveran dering 

van het geld. 

Daartoe wordt gebruik gemaakt van een gangbaar algemeen prijsindexcijfer, gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek, of bij gebreke daarvan door een ander onafhankelijk instituut. 

5. De kosten van invordering van de boete zijn voor rekening van de Erfpachter. Onder deze kosten worden 

ook begrepen de kosten van het telkens na "het verstrijken van een vervaldatum opvragen van gegevens uit 

de openbare registers, kosten van porto, deurwaardersexploten, de kosten van het zenden van 

kennisgevingen naar hypotheekhouders en derden-belanghebbenden. 

Artikel 9. 

Gemis genot Onroerende Zaak. 

Voor geheel of gedeeltelijk gemis van het genot van de Onroerende Zaak zal geen afstand van de erfpacht 

gevorderd kunnen worden, ook niet indien de Erfpachter gedurende vijf achtereenvolgende jaren of langer 

van het gehele genot is beroofd geweest, behoudens in geval van schuld van de Gemeente. 

Artikel 10. 

Ontsluiting en erfafscheiding. 

De Gemeente draagt er zorg voor, dat de Onroerende Zaak door een verharde weg wordt en blijft verbonden 

met het stadswegennet, minimaal passend binnen het binnenstedelijk infrastructuurnet dat ter plaatse een 

kwalitatieve uitstraling/niveau zal hebben in overeenstemming met die van het door de Erfpachter op de 

Onroerende Zaak te realiseren winkelcentrum cum annexis. De Gemeente draagt er zorg voor dat uiterlijk 

bij openstelling van het project deze aansluiting en de overige infrastructuur conform het nader uit te werken 

inrichtingsplan gereed is. 

De Erfpachter is verplicht, tenzij de Gemeente in bijzondere omstandigheden van deze verplichting 

desgevraagd ontheffing verleent, de Onroerende Zaak van de omliggende percelen op een deugdelijke en 

niet-ontsierende wijze af te scheiden en de erfafsluitingen te onderhouden. 

Artikel 11. 

Gebruik  Onroerende Zaak. 

1. De Erfpachter is gerechtigd en gehouden de Onroerende Zaak te bezigen tot het vestigen en exploiteren 

van een winkelcentrum cum annexis met 

parkeergarage -en bovenwoningen'(in het vervolg kortweg bedrijf te noemen)', met hetgeen daartoe naar de 

eis destijds zal behoren, een en ander in de ruimste zin van het woord, .hetgeen geen verplichting tot 

ingrijpende . aanpassing(en) van het gebouwde tot gevolg kan hebben. 

2. Aan de Onroerende Zaak of enig gedeelte daar van mag geen ander gebruik worden gegeven dan. na 

verkregen schriftelijke toestemming van de Gemeente (eigenares). 

3. Op de Onroerende Zaak mag zonder al dan niet voorwaardelijke toestemming van de Gemeente, ·geen 

motorbrandstofpompinstallatie worden opgericht, noch voor eigen gebruik, noch voor verkoop aan derden. 

Artikel 12. 

Herstellinge en onderhoud . 

1. Alle herstellingen en buitengewone herstellingen met betrekking tot de Onroerende Zaak en de daarop te 

realiseren opstallen dienen door de Erfpachter te worden verricht. 

2. De Erfpachter is verplicht de Onroerende Zaak en de thans daartoe behorende en later te realiseren 

opstallen, beplantingen en werken in zodanige feitelijke staat te houden, dat deze het in 

artikel 11 bedoelde gebruik op behoorlijke wijze kunnen dienen. Daartoe dient de Erfpachter de tot de 

Onroerende Zaak behorende grond en de zich daarop bevindende en nog te realiseren opstallen, 

beplantingen en werken  in alle opzichten goed. te onderhouden en Waar nodig tijdig te vernieuwen, voor 

zover in verband met het onderhoud noodzakelijk. 

3. De Erfpachter is verplicht bij geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de opstallen en werken deze ten 

spoedigste te doen herbouwen of herstellen; de Gemeente kan hiervan in bijzondere omstandigheden al dan 

niet voorwaardelijk ontheffing verlenen. De Erfpachter is verplicht de opstallen en werken bij een solide 

verzekeringsmaatschappij op  de bij Nederlandse verzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden 

voor herbouwwaarde te verzekeren. 

4. De Erfpachter mag noch geheel noch gedeelte 
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lijk tot sloop van de opstallen of tot wijziging van het bouwvolume overgaan zonder schriftelijke toestemming 

van de Gemeente, ongeacht of voor de sloop of de wijziging van het bouwvolume uit andere hoofde 

toestemming is of moest worden verleend. 

enzovoorts 

Artikel 13. 

Gebruik van de Onroerende Zaak en de daarop te realiseren opstallen door openbare bedrijven. 

1. De Erfpachter is verplicht, op, in, aan of boven de Onroerende Zaak, of de daarop nog te realiseren 

opstallen, beplantingen en werken, de aanwezigheid van de door of  vanwege de Gemeente aangebrachte 

leidingen, palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, pijpstellingen, transformatoren, drainagebuizen en 

andere soortgelijke voorzieningen ten behoeve van openbare doeleinden te gedogen en toe te laten dat deze 

voorzieningen worden onderhouden en vernieuwd voor zover in verband met het onderhoud noodzakelijk, 

een en ander op een zodanige wijze dat de exploitatie niet meer dan normaal wordt belemmerd en/of ernstig 

gehinderd. Nieuwe soortgelijke voorzieningen kunnen door de Gemeente slechts worden aangebracht na 

verkregen toestemming van de Erfpachter. 

2. Voor het gedogen van de in lid 1 bedoelde voorzieningen kan de Erfpachter geen vergoeding vorderen.·. 

Voor een ingevolge het vorige lid aangebrachte transformator heeft de Erfpachter evenwel een recht op 

vergoeding indien de transformator (mede) gebruikt wordt voor stroomlevering aan anderen dan degenen 

die de Onroerende Zaak en/of de zich daarop te realiseren opstallen, beplantingen en werken gebruiken; de 

vergoeding wordt in deze gevallen bepaald .in overleg tussen partijen en 

bij gebreke van· overeenstemming door deskundigen. 

3. De rechten, bedoeld in dit artikel, worden door de Gemeente niet uitgeoefend op zodanige wijze, dat de 

Erfpachter daardoor - meer dan in redelijkheid kan worden gevorderd - in de uitoefening van zijn 

gebruiksgenot wordt belemmerd. Overtreding van deze bepaling verplicht de Gemeente tot 

schadevergoeding. 

4. Alle schade, welke onmiddellijk het gevolg is van de. uitvoering van de werkzaamheden aan de in lid 1 

bedoelde voorzieningen, zal ter keuze van de Gemeente door haar en op haar kosten worden hersteld, dan 

wel aan de Erfpachter worden vergoed, voor zover de schade te wijten is aan schuld of tekortschieten van de 

kant van de Gemeente. Kunnen partijen niet tot overeenstemming komen over de aard en de hoogte van de 

schade loosstelling, dan wordt deze vastgesteld door deskundigen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van 

dit artikel,  wordt onder schade niet begrepen het moeten gedogen van de voorzieningen. 

Artikel  l4 . 

Toegang  toezichthoudend personeel: 

De door Burgemeester en wethouders van de Gemeente aangewezen personen voor het uitoefenen van 

toezicht op de naleving van de voorwaarden en bepalingen, welke pij deze akte of de ter zake aangegane 

overeenkomsten zijn gesteld, en voor het uitvoeren van herstellingen, hebben te allen tijde vrije toegang tot 

de Onroerende Zaak en de daarop te realiseren opstallen, mits tijdens de normale openingstijden van het 

winkelcentrum, de winkels of de parkeergarage, echter met uitzondering van de tot de Onroerende Zaak 

behorende woningen en bij die woningen behorende tuinen en bij die woningen behorende bijgebouwen. 

Artikel  15. 

Verbodsbepaling1 verplichtingen van de Erfpachter, vrijwaring door de Erfpachter. 

1. Het risico met betrekking tot de Onroerende Zaak, alsmede de daarop te realiseren opstallen, 

beplantingen en werken en het gebruik daarvan berust bij de Erfpachter. De Erfpachter vrijwaart de 

Gemeente voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan na heden - of, indien 

dit eerder is, na de datum van ingebruikneming van de grond - door: 

a. het gebruik of door verontreiniging van de On roerende Zaak en hetgeen zich daarop, daarin, 

daarboven etcetera bevindt, door de Erfpachter of door iemand die door de Erfpachter is toegelaten;  

b. gehele of gedeeltelijke instorting of op andere wijze geheel of gedeeltelijk tenietgaan van 

op tallen, beplatingen en weken op,  of werken/leidingen, welke deel uitmaken van of zich bevinden in, op of 

oven de Onroerende Zaak. 

2. Het is de Erfpachter niet geoorloofd om op of in de Onroerende Zaak en/of de daarop te realiseren 

opstallen, activiteiten te verrichten waarvan gevaar, schade, hinder, dan wel aantasting van 

het milieu ernstig bezwaar uit het oogpunt van welstand is te duchten 

3. De Gemeente kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Erfpachter vrijstelling verlenen van 

het verbod genoemd in lid 2 van dit artikel. Indien vrijstelling wordt verleend kunnen hieraan voorwaarden 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 86  

 

worden verbonden, waaronder het verlangen van een waarborgsom of bankgarantie voor het herstel van 

schade voortvloeiende uit het verrichten van de activiteiten. 

4. Indien desalniettemin de -grond- behorende tot Onroerende Zaak en/of andere eigendommen van de. 

Gemeente als gevolg van: 

1. activiteiten of tekortschieten van de Erfpachter, of door iemand die door de Erfpachter is toegelaten; en/of  

2. gehele of gedeeltelijke instorting of op andere wijze geheel of gedeeltelijk tenietgaan van thans aanwezige 

of nog te realiseren opstallen, beplantingen en werken op, of werken/leidingen in en op de grond behorende 

tot de Onroerende Zaak zijn beschadigd of verontreinigd, is de Erfpachter jegens de Gemeente aansprakelijk 

voor de schade van de Gemeente en dient Erfpachter op 

zijn kosten maatregelen te treffen: 

a. tot onmiddellijke staking van (verdergaande) beschadiging of verontreiniging; 

b. tot onmiddellijk herstel respectievelijk onmiddellijke reiniging van de grond behorend tot de Onroerende 

Zaak. 

Beschadigingen aan en verontreiniging van andere eigendommen van de Gemeente zullen op kosten van de 

Erfpachter door de Gemeente worden hersteld respectievelijk gereinigd . 

5. De Erfpachter is verplicht ervoor zorg te dragen dat derden geen beperkte rechten op de tot de 

Onroerende Zaak behorende grond en/of de daarvan deel uitmakende of nog daarop te realiseren op 

stallen, beplantingen en werken verkrijgen, welker voortbestaan niet afhankelijk is van het bestaan van de 

erfpacht. 

6. De Erfpachter is niet alleen met de erfpacht doch ook met zijn overig vermogen aansprakelijk voor de 

voldoening van al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst en/of deze akte verschuldigd mocht zijn of worden. 

Artikel 16. 

Nalatigheid/herstel door de Gemeente. 

Indien de Erfpachter enige verplichting, voortvloeiende uit de Overeenkomst of de uit dien hoofde gestelde 

bijzondere voorwaarden niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de Gemeente deze verplichting op kosten 

van de Erfpachter 

doen uitvoeren. Krachtens deze voorwaarden is de Gemeente na kennisgeving en ingebrekestelling, alsmede 

verloop van de in lid 2 bedoelde termijn, tot zodanige uitvoering jegens de Erfpachter uitdrukkelijk 

gemachtigd. Tevens is de Gemeente on der dezelfde voorwaarden gemachtigd op kosten van de Erfpachter 

al datgene ongedaan te maken, wat in strijd met eigen verplichting door de Erfpachter is verricht. 

De Gemeente geeft van haar voornemen gebruik te maken van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit kennis aan de Erfpachter en de hypotheekhouders. 

Zij doet de kennisgeving vergezeld gaan van: 

een opgave van het vermoedelijk bedrag van de kosten die met de uitvoering gemoeid zullen zijn; 

een ingebrekestelling ten aanzien van de ver zuimde verplichting of strijdige verrichting; 

c. een aanmaning om aan één en ader alsnog binnen een redelijke termijn te voldoen. 

3. De Gemeente maakt bij de toepassing van boven staande bepalingen gebruik van de objectief meest 

geschikte en doelmatige middelen. 

4. Onverminderd de verschuldigdheid van andere kosten, schade en rente bij de Gemeente ontstaan als 

gevolg van de nalatigheid van de Erfpachter, is de Erfpachter verplicht op eerste aanzegging van de 

Gemeente álle kosten die gemoeid zijn ge weest met de werkzaamheden als hiervoor in de leden 1 en 3 

bedoeld te voldoen en wel binnen twee maanden na de datum van de aanzegging. De Gemeen te doet de 

aanzegging vergezeld gaan van een gespecificeerde opgave van de kosten. 

5. Kan de Erfpachter zich niet met de hoogte van het bedrag verenigen , dan geeft deze daarvan, op straffe 

van verval van de bevoegdheid hiertegen gemotiveerd bezwaar te maken, binnen twee maanden na ontvangst 

van bedoelde aanzegging schriftelijk kennis aan de Gemeente. Indien geen overeenstemming wordt bereikt 

over de hoogte van het bedrag, wordt dit vastgesteld door deskundigen. 

Artikel 17. 

overdracht, splitsing en samenvoeging van de erfpacht/ondererfpacht, verhuur en ingebruikgeving. 

1. De erfpacht mag niet zonder toestemming van de Gemeente worden overgedragen, gesplitst, toegedeeld, 

samengevoegd, in ondererfpacht uitgegeven of anderszins. 

2. Deze toestemming zal niet dan op redelijke gronden worden onthouden terwijl bij het verzoek om 

toestemming door de overdragende Erfpachter dient te worden gegarandeerd dat uiterlijk bij het passeren 

van de akte van overdracht van de erfpacht de achterstallige bedragen en de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
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vertragingsrente zal worden voldaan. Op het verzoek tot toestemming zal de Gemeente binnen vier weken 

reageren. Bij uitblijven van een reactie binnen vier weken 

wordt de toestemming geacht ·te zijn verleend  

3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde , zijn, na overdracht of toedeling van de erfpacht of een gedeelte 

daarvan, de nieuwe Erfpachter en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor het door laatstgenoemde 

uit hoofde van deze akte en 

de Overeenkomst verschuldigde, waaronder begrepen de vertragingsrente. 

4. Het sluiten van een huurovereenkomst door de Erfpachter, betrekking hebbend op de gehele of 

gedeeltelijke erfpacht of de zich daarop bevindende bouwwerken, dient schriftelijk te worden gemeld aan de 

Gemeente. In de vorenbedoelde melding dient te zijn aangegeven de naam van de huurder, dien .activiteiten 

en de ligging en om vang van de gehuurde ruimte (n). 

Artikel 18. 

1. De Erfpachter is verplicht in geval van over dracht of toedeling (scheiding en inbreng daaronder 

begrepen) van de erfpacht of in geval van vestiging van een beperkt recht daarop, waardoor het gebruik van 

de Onroerende Zaak en/of van daarvan deel uitmakende opstallen en/of van daar op nog te realiseren 

opstallen, of van een gedeelte daarvan door anderen wordt verkregen, in de desbetreffende akte de 

bepalingen van deze voorwaarden, waaronder de erfpacht is verleend - zulks inclusief de onderhavige 

bepaling, zodat deze - zo  dit al niet uit het karakter van de erfpacht voortvloeit - ook op de rechtsopvolgers 

van Erfpachter van toepassing is - op   te nemen of daarnaar te verwijzen en deze voor de verkrijger 

verbindend te verklaren en ervoor te zorgen dat deze verkrijger zich tot nakoming daarvan verbindt . 

2. In geval van een overdracht of toedeling als in het vorige lid bedoeld, is de nieuwe Erfpachter verplicht 

om binnen een maand na de verkrijging of vestiging van het beperkte recht, daarvan aan  de Gemeente 

kennis te geven door overlegging van een authentiek afschrift van de desbetreffende akte. 

3. Onverminderd het bepaalde in de leden l en 2, kan de Gemeente vorderen dat de rechthebbende tot 

staving van zijn recht nader door haar nodig geachte bescheiden overlegt. 

Artikel 19 . 

Splitsing in appartementsrechten  

1. De Erfpachter is tot splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Gemeente. Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde 

rechtshandelingen gelijkgesteld het door de Erfpachter verlenen van deelnemings en lidmaatschapsrechten 

die betrekking hebben op het gebruik van de Onroerende Zaak en/of van daarop te realiseren opstallen en 

werken. 

2. De Gemeente kan aan haar toestemming (financiële) voorwaarden verbinden. Indien de Gemeente de 

gevraagde toestemming verleent stelt zij tevens vast op welke wijze de grondwaarde, welke thans gelijk is 

aan de hiervoor in artikel 3 vermelde afkoopsom, doch overeenkomstig het hiervoor in artikel 8, lid 4, 

bepaalde na heden kan worden aangepast, zal worden gesplitst. 

3.  In de akte van splitsing dient te worden om- schreven dat: 

a. een appartementsrecht niet zonder toestemming van de Gemeente mag worden overgedragen of 

toebedeeld; 

b. een appartementsrecht niet zonder toestemming van de Gemeente mag worden gesplitst door over 

dracht of toedeling van het appartementsrecht op een gedeelte van de zaak. 

Ten aanzien van het in dit lid bepaalde is artikel 17 lid 2 overeenkomstig van toepassing. 

Artikel 20. 

Hoofdelijke verbondenheid en ondeelbaarheid. 

1. Indien de erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toebehoort, is ieder van hen hoofdelijk tegenover de 

Gemeente verbonden ter zake van de naleving van alle verplichtingen, die met betrekking tot de erfpacht 

jegens de Gemeente zijn overeengekomen en is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de betaling van aan 

de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, krachtens de bepalingen en voorwaarden als vermeld in deze 

akte, verschuldigde bedragen. 

2. Indien de erfpacht aan twee of meer (rechts)personen toebehoort, dienen zij één hunner of een derde als 

hun vertegenwoordiger aan te wijzen en de Gemeente van die aanwijzing schriftelijk in kennis te stellen. Van 

wijziging van deze vertegenwoordiging dient op gelijke wijze 

aan de Gemeente te worden kennis gegeven. De Gemeente kan alle kennisgevingen, aanzeggingen en 

vorderingen met betrekking tot de erfpacht rechtsgeldig aan deze vertegenwoordiger doen casu quo bij deze 
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instellen. Het in artikel 29 inzake domiciliekeuze bepaalde is voor de vertegenwoordiger van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 21 . 

Opzegging  door de Gemeente van de erfpacht om redenen van algemeen belang. 

1. De Gemeente kan de erfpacht beëindigen om redenen van algemeen belang. De beëindiging geschiedt 

door opzegging van de erfpacht, nadat de gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen. 

2. Burgemeester en wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de erfpacht aan de raad van 

de Gemeente. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet welke de redenen zijn die beëindiging van de 

erfpacht in het algemeen belang rechtvaardigen. Burgemeester en wethouders geven de Erfpachter en de 

hypotheekhouder (s) en eventuele derden-belanghebbenden kennis van het 'voorstel 

bij aangetekend schrijven . Tevens maken Burgemeester en wethouders van de Gemeente het voornemen op 

de gebruikelijke wijze algemeen bekend. 

3. Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de raad van de Gemeente geen besluit zolang 

niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van het in lid 2 bedoelde .schrijven zijn verstreken. 

Gedurende deze termijn kunnen de Erfpachter, de hypotheekhouder (s) en andere belanghebbenden 

bezwaren tegen het voorstel bij de raad van de Gemeente inbrengen. De raad van de Gemeente besluit met 

inachtneming van de eventueel ingebrachte bezwaren. Indien de raad van de Gemeente niet binnen een jaar 

na dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in lid 2 van dit artikel besluit tot beëindiging van de 

erfpacht, wordt het in lid 2 van dit artikel bedoelde voorstel geacht niet te zijn gedaan. 

4. Het gemeenteraadsbesluit bepaalt de dag, waar op de erfpacht uiterlijk moet worden opgezegd. 

Opzegging vindt vervolgens plaats bij deurwaardersexploit en met inachtneming van een termijn van 

minstens één  jaar. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen tevens betekend worden 

aan ·de hypotheekhouder (s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de 

openbare registers staan ingeschreven.· 

5. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is de Gemeente bevoegd daarvan 

te doen blijken in de openbare registers met verwijzing naar het gemeenteraadsbesluit en naar de 

aan.de Erfpachter gedane opzegging. 

6. Indien, op de dag dat de erfpacht eindigt, de tot de Onroerende Zaak behorende grond, de daarop op da t 

moment aanwezige opstallen en werken niet zijn ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere in 

gebrekestelling ontruiming doen bewerkstelligen met inachtneming van door derden rechtmatig ver kregen 

gebruiksrechten. 

Artikel 22 . 

Schadeloosstelling bij beëindiging in het algemeen belang. 

1. Indien de erfpacht eindigt op de wijze als bedoeld in artikel 21, vindt schadeloosstelling plaats op basis. 

van de Onteigeningswet . 

2. Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige bepaling of voorwaarde als vermeld in 

deze· akte of in een akte houdende wijziging van de erfpacht is gesticht, noch zal worden vergoed de schade 

ter zake van het beëindigen van een activiteit die in strijd met enige bepaling of voorwaarde als vermeld in 

deze akte of in een akte houdende wijziging van de erfpacht op de tot de Onroerende Zaak behorende grond 

en in de daartoe behorende opstallen wordt uitgeoefend, tenzij de Gemeente daartoe schriftelijk toestemming 

heeft verleend. 

3. Indien de Erfpachter zich niet kan verenigen met de door de Gemeente aangeboden vergoeding, doet hij 

hiervan binnen twee maanden na ontvangst van.de aangetekende kennisgeving van de vergoeding, 

schriftelijk mededeling aan de Gemeente. 

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de vergoeding wordt deze vastgesteld door 

deskundigen. 

4. De Gemeente keert de aan de Erfpachter toekomende schadevergoeding uit, na aftrek van al het- 

geen haar met betrekking tot de erfpacht, de tot 

de Onroerende Zaak behorende grond en opstallen, beplantingen en werken nog verschuldigd is. 

5. Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen daarvan met hypotheek was bezwaard, wordt, in af wijking 

van lid 4 van dit artikel, uit het bedrag van de schadevergoeding, na aftrek van al hetgeen aan de Gemeente 

met betrekking tot de erfpacht, 

de tot de Onroerende Zaak behorende grond en op stallen, beplantingen en werken nog verschuldigd is, aan 

de hypotheekhouder (s) uitgekeerd zodanig bedrag als aan de hypotheekhouder (s) zou zijn toegekomen, 
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indien het een verdeling gold van de koopprijs in geval van gerechtelijke verkoop van de erfpacht. Een 

daarna overblijvend bedrag van de schadevergoeding wordt uitgekeerd aan de Erfpachter. 

6. Zolang de Onroerende Zaak en de daarop te realiseren opstallen, beplantingen en werken niet ter vrije 

beschikking van" de Gemeente is gesteld, is de Gemeente bevoegd twintig procent (20%) van de uitkering 

ingevolge dit artikel achter te houden, zulks behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

Uitsluitend voor de toepassing van dit artikel worden met rechtmatig verkregen gebruiksrechten 

gelijkgesteld anderszins door derden verkregen gebruiksrechten, welke naar het oordeel van de Gemeente 

geen bezwaren opleveren onverwijld nadat de Onroerende Zaak en de daarop te realiseren opstallen, 

beplantingen en werken ter vrije beschikking van. de Gemeente is gesteld, zal de Gemeente het 

achtergehouden deel van de uitkering voldoen. 

Artikel  23 . 

Opzegging  door de Gemeente van de erfpacht  om redenen van tekort'schieten in de nakoming. 

1. a. Indien de Erfpachter in verzuim is gebleven de canon te betalen over een periode van twee 

achtereenvolgende jaren, of in ernstige mate te kort schiet in de nakoming van enige andere verplichting 

voorvloeiend uit voorwaarden, opgenomen in deze akte of de akte (n) van wijziging van de 

erfpachtvoorwaarden, en in de gelegenheid is gesteld alsnog te presteren, kan de Gemeente de erfpacht 

beëindigen. Deze beëindiging wordt hierna ook wel aangeduid als vervallenverklaring. Beëindiging 

geschiedt door opzegging nadat het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente een daartoe 

strekkend besluit heeft genomen. De Gemeente is in dat geval tevens gerechtigd vergoeding te vorderen van 

kosten, schade en rente uit hoofde van de erfpacht. 

b. Onder in ernstige mate tekort schieten in de nakoming wordt in ieder geval begrepen: 

het door de Erfpachter staken of slechts op beperkte wijze voortzetten van de exploitatie van het op de 

Onroerende Zaak of in daarop aanwezige of nog te stichten opstallen uitgeoefende bedrijf,· 

wanneer overdracht of overgang van de erfpacht ten gevolge heeft gehad, dat de in deze akte opgenomen 

bepalingen niet voor de opvolgend Erfpachter verbindend zijn en deze opvolgend Erfpachter, na daartoe te 

zijn aangemaand, niet alsnog heeft verklaard de in deze akte opgenomen voorwaarden als Erfpachter na te 

zullen komen. 

2. Alvorens tot beëindiging casu quo opzegging van de erfpacht te besluiten geven Burgemeester en 

wethouders van hun voornemen een dergelijk besluit te nemen bij aangetekend schrijven kennis aan de 

Erfpachter, de hypotheekhouder(s) en eventuele deden belanghebbenden. Tevens maken Burgemeester en 

wethouders het voornemen op de gebruikelijke wijze algemeen bekend. 

3. Burgemeester en wethouders besluiten niet tot beëindiging casu quo  opzegging van de erfpacht, zolang 

niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van de in lid 2 bedoelde kennisgeving zijn verstreken. 

Gedurende deze termijn kunnen de Erf pachter, de hypotheekhouder (s) en andere belanghebbenden 

bezwaren tegen het voorstel bij Burgemeester en wethouders indienen. Het college van Burgemeester en 

wethouders besluit met inachtneming van de eventueel ingediende bezwaren. 

Indien Burgemeester en wethouders niet binnen een jaar na dagtekening van de kennisgeving, als bedoeld in 

lid 2, besluit tot beëindiging van de erfpacht, wordt het in lid 2 bedoelde voorstel geacht niet te zijn gedaan. 

4. Het besluit van Burgemeester en  wethouders bepaalt de dag, waarop de Erfpacht uiterlijk moet worden 

opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij deurwaardersexploit en met inachtneming van een termijn 

van tenminste zes maanden. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen tevens worden 

betekend aan de hypotheekhouder en aan anderen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht 

in de openbare registers staan ingeschreven . 

5. Indien voor de bij het besluit van Burgemeester en wethouders vastgestelde dag waarop de erfpacht zal 

eindigen de oorzaak van de vervallenverklaring weggenomen wordt en voor die dag bovendien aan de 

Gemeente wordt vergoed alle kosten, schade en rente als bedoeld in lid l van dit artikel, in welk geval 

Burgemeester en wethouders de Erfpachter daarvan kennisgeven, zijn aan het besluit van Burgemeester en 

wethouders en aan de Erfpachter gedane opzegging geen verdere rechtsgevolgen meer verbonden  

6. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaal 

de in dit artikel is de Gemeente bevoegd daarvan te doen blijken in de openbare registers met verwijzing 

naar het besluit van Burgemeester en wethouders en naar de aan de Erfpachter gedane opzegging. 

7. Indien, op de dag waarop de erfpacht eindigt, de grond, de opstallen en de werken niet zijn ontruimd, kan 

de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling, ontruiming doen bewerkstelligen met inachtneming van door 

derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

Artikel 24. 
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Schadeloosstelling en oplevering bij beëindiging in verband met tekortschieten in de nakoming. 

1. Indien de erfpacht eindigt door beëindiging als bedoeld in artikel 23, mag de Erfpachter de opstallen, 

beplantingen en werken geheel noch gedeeltelijk wegnemen. 

2. De Erfpachter kan van de Gemeente uitsluitend vergoeding van de waarde van de erfpacht en de alsdan 

aanwezige opstallen, beplantingen en werken vorderen, op basis van het in dit artikel bepaalde. 

3. Vanaf de datum, waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in artikel 23 is geëindigd, is de Gemeente 

gerechtigd tot de opbrengst van eventuele verhuring, verpachting of ingebruikgeving en tot het gebruik van 

de Onroerende Zaak en komen alle belastingen en andere lasten, die op of wegens de eigendom en de 

bebouwing van de Onroerende Zaak worden geheven, ten laste van de Gemeente. 

4. Tenzij met de Erfpachter en hypotheekhouder (s) 

anders is overeengekomen, is de Gemeente verplicht binnen zes maanden na de dag waarop de erfpacht is 

geëindigd, een openbare verkoping volgens plaatselijke gebruiken en onder de gebruikelijke 

veilingvoorwaarde te doen houden van een op de Onroerende Zaak en de daarop alsdan aanwezige 

opstallen, beplantingen en werken te vestigen erfpacht. Indien de tot de Onroerende zaak behorende grond 

verontreinigd is, mag de Gemeente van de Erfpachter verlangen dat dit eerst op kosten van de Erfpachter 

wordt gereinigd tot het kwaliteitsniveau· waarop deze grond oorspronkelijk in erfpacht is uitgegeven, daarbij 

rekening houdend met het ingevolge het bepaalde in deze akte toegestane gebruik. 

De hiervoor bedoelde erfpacht zal- worden gevestigd voor de resterende duur en onder de 

erfpachtsvoorwaarden als vermeld in deze akte van vestiging en de akte (n) tot wijziging van de 

erfpachtsvoorwaarden; die voor de erfpacht die vervallen is verklaard , hebben gegolden, zulks met 

inachtneming van door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

5. De opbrengst· van de verkoping wordt uitgekeerd aan de van zijn recht vervallen verklaarde Erfpachter, 

na aftrek van al hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht nog verschuldigd 

is en van de te haren laste komende kosten van de openbare verkoping. Een eventueel nog aanwezige 

waarborgsom wordt hierbij eveneens verrekend. 

6. Indien de bij de onderhavige akte gevestigde erfpacht ten tijde van de beëindiging daarvan met 

hypotheek is bezwaard, wordt - in afwijking van het bepaalde in lid 5' van dit artikel uit de opbrengst, na 

aftrek van al hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, de tot de Onroerende Zaak behorende 

grond en de daarop dan aanwezige opstallen, beplantingen en werken nog verschuldigd is en van de te 

haren laste komende kosten van de openbare verkoping, aan de hypotheekhouder(s) uitgekeerd zodanig 

bedrag als aan 

de hypotheekhouder (s) zou  zijn toegekomen, indien het een verdeling gold van de koopprijs in geval van 

gerechtelijke verkoop van de erfpacht. Een daarna overblijvend bedrag van de opbrengst wordt uitgekeerd 

aan de Erfpachter. 

7. Zolang de Onroerende Zaak met de daarop te realiseren opstallen, beplantingen en werken niet ter vrije 

beschikking van de Gemeente is gesteld, is de Gemeente bevoegd twintig procent (20%) van de uitkering 

ingevolge dit artikel achter te hou den, zulks behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

Uitsluitend voor de toepassing van dit artikel worden met rechtmatig verkregen gebruiksrechten 

gelijkgesteld anderszins door derden verkregen gebruiksrechten, welke naar het oordeel van de Gemeente 

geen bezwaren opleveren. Onverwijld nadat de Onroerende Zaak met de daarop te realiseren opstallen, 

beplantingen en werken ter vrije beschikking van de Gemeente is gesteld zal de Gemeente het 

achtergehouden deel van de uitkering voldoen. 

8. Indien bij de openbare verkoping geen bod 

wordt  gedaan of indien een prijs wordt  geboden die niet toereikend is voor hetgeen de Gemeente op grond 

van lid 5 van dit artikel mag afhouden, vervalt de verplichting tot gunning en is de Gemeente niet tot enige 

uitkering verplicht. 

Artikel 25. 

Verlenging erfpachtstermijn. 

1. Steeds tenminste tien jaar vóór de afloop van de (verlengde) erfpacht maakt de Gemeente de Erfpachter 

bij aangetekend schrijven op de afloopdatum van de erfpacht opmerkzaam. 

zij deelt daarbij mee dat: 

a. zij na het verloop van deze termijn vanwege zwaarwegende belangen de vrije beschikking over 

de Onroerende Zaak en de alsdan daarvan deel uitmakende opstallen wenst te hebben; of 

b. de Erfpachter het recht heeft te verlangen dat 

de erfpacht met twintig jaar wordt verlengd . 
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2. In het geval bedoeld in het vorige lid onder b, alsmede in het geval dat geen kennisgeving als bedoeld in 

het vorige lid aan de Erfpachter is verzonden, kan de Erfpachter verlangen dat de erfpacht met twintig jaar 

wordt verlengd. Een daartoe strekkend verzoek dient, uiterlijk negen jaar vóór het verloop van deze termijn, 

schriftelijk bij Burgemeester en wethouders te worden ingediend. 

3. De Gemeente is gehouden tot inwilliging van een verzoek als bedoeld in het vorige lid. De ten tijde van de 

indiening van het verzoek ten aanzien van de erfpacht geldende voorwaarden blijven gedurende de 

verlenging van de erfpacht van toepassing, met dien verstande dat de canon met ingang van de verlenging 

wordt bepaald door toepassing van het door Burgemeester en wethouders vastgestelde rentepercentage, 

zoals dan in de Gemeente gebruikelijk is, op de waarde, welke de 

tot de Onroerende Zaak behorende grond op de datum van verlenging in bouwrijpe staat heeft. Bij de 

bepaling van deze grondwaarde wordt geen rekening gehouden met opstallen, beplantingen en werken of 

veroorzaakte waardebeinvloedende factoren. 

4. De verlenging van de erfpacht wordt, evenals de in het vorige lid bedoelde herziening van de canon, bij 

notariële akte geconstateerd. 

Artikel  26. 

Opstallen en oplevering bij einde erfpacht na 

verloop van de erfpachtstermijn. 

A. 1. Indien de erfpacht eindigt door verloop van de termijn, waarvoor het is verleend of verlengd, 

en een nieuwe overeenkomst met de Erfpachter niet wordt .aangegaan wegens gebrek aan vereenstemming 

doordat de Gemeente de canon hoger wenst vast te stellen dan dat hij bij toepassing van de marktwaarde 

zou zijn geworden  de Gemeente wegens zwaarwegende belangen niet wenst te verlengen, 

dan zullen de opstallen, welke op dat moment deel uitmaken van de Onroerende Zaak door de Gemeente 

worden overgenomen tegen een door deskundigen te bepalen bedrag. 

2. De deskundigen zullen bij taxatie van de waarde van deze opstallen uitsluitend de verkoopwaarde in 

aanmerking nemen. Onder verkoopwaarde wordt hier verstaan de vergoeding, welke voor de opstallen 

bedongen zou kunnen worden, wanneer de tot de Onroerende Zaak behorende grond voor de 

gebruikelijke tijdsduur en onder normale voorwaarden in erfpacht zou worden uitgegeven. 

3. De Erfpachter dient de tot de Onroerende Zaak behorende grond en de daarop aanwezige gebouwen, 

werken en beplantingen op de dag waarop de erfpacht eindigt ontruimd en zogenaamd bezemschoon op te 

leveren. Indien de tot de Onroerende Zaak behorende grond verontreinigd is, mag de Gemeente van de 

Erfpachter verlangen dat deze eerst op kosten van de Erfpachter wordt gereinigd tot het kwaliteitsniveau 

waarop deze grond oorspronkelijk in erfpacht is uitgegeven, daarbij rekening houdend met het ingevolge de 

op de erfpacht van toepassing zijnde voorwaarden toegestane gebruik. De Erfpachter is bevoegd gebouwen, 

werken en beplantingen die onverplicht zijn aangebracht, tot op de dag waarop de erfpacht eindigt, weg te 

nemen. Hetgeen na de dag waarop de erfpacht is geëindigd op of in de Onroerend Zaak of de daarop dan 

aanwezige opstallen wordt aangetroffen, zal de Gemeente tot zich nemen, onverminderd haar recht om in 

geval van tekortschieten van de Erfpachter 

vergoeding van kosten, schade en interessen te eisen. 

4. Indien de in lid 3 bedoelde ontruiming niet heeft plaatsgevonden, kan de Gemeente de ontruiming van de 

tot de Onroerende Zaak behorende grond en de daarop aanwezige opstallen en werken doen bewerkstelligen 

met inachtneming van door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

B. 1. Indien de erfpacht ·eindigt door verloop van de termijn, waarvoor het is verleend, en om andere 

redenen als bedoeld onder A een nieuwe overeenkomst met de Erfpachter niet wordt aangegaan, is de 

Erfpachter verplicht binnen zes maanden na eindiging van de erfpacht de tot de Onroerende Zaak behorende 

grond, ontdaan van hetgeen zich daarop of daarin bevindt, inclusief bebouwing, beplantingen· en werken, in 

behoorlijke staat, waaronder ook begrepen wordt vrij van funderingen, vrij en onbezwaard op te leveren. 

Indien de tot de Onroerende Zaak - behorende grond verontreinigd is, mag de Gemeente van de Erfpachter 

verlangen dat deze grond eerst op kosten van de Erfpachter wordt gereinigd tot het kwaliteitsniveau waarop 

deze grond oorspronkelijk in erfpacht is uitgegeven, daarbij rekening houdend met het ingevolge de op de 

erfpacht van toepassing zijnde voorwaarden toegestane gebruik 

Hetgeen nadien op of in de grond behorend tot de Onroerende Zaak wordt aangetroffen, zal de Gemeente 

naar verkiezing tot zich mogen nemen of op kosten van de Erfpachter mogen doen opruimen, onverminderd 

haar recht om ·vergoeding van kosten, schade en interessen te eisen. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid B.1. kan de Erfpachter ontheven worden van de verplichting om de 

opstallen te verwijderen en de grond in behoorlijke staat op te. leveren, mits hij in de gemeentekas stort een 
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door Burgemeester en wethouders te bepalen bedrag als waarborgsom voor de kosten van onderhoud, voor 

betaling van de op de opstallen, beplantingen en werken drukkende las ten en voor de kosten van 

verwijdering van de opstallen, beplantingen en werken. 

3. De Gemeente aanvaardt, nadat de erfpacht is geëindigd, geen aansprakelijkheid voor 

waardevermindering of tenietgaan van de opstallen, door welke oorzaak ook ontstaan. 

4. Wanneer de Gemeente de tot de Onroerende Zaak behorende grond met de opstallen wederom in erfpacht 

uitgeeft, of in eigendom overdraagt brengt zij, ingeval zij daarbij voor de opstallen een vergoeding ontvangt 

hierop en op de waarborgsom de te haren laste komende kosten van het bepalen dier vergoeding, de kosten 

van het onderhoud der opstallen en de betaalde lasten in mindering. Voor zover de vergoeding en de 

waarborgsom bedoelde kosten en lasten te boven gaan, wordt het 

verschil aan de Erfpachter uitgekeerd. Voor zover deze kosten en lasten de vergoeding en de waarborgsom 

te boven gaan, vergoedt de Erfpachter het verschil aan de Gemeente. 

5. De Gemeente is evenwel steeds bevoegd na het eindigen van de erfpacht de opstallen te verwijderen. Voor 

zover de opbrengst van de verwijderde opstallen en de waarborgsom de kosten van onderhoud en van 

verwijdering van de opstallen en de betaalde lasten te boven gaan, wordt het verschil aan de Erfpachter 

uitgekeerd. 

6. Indien de Gemeente bij nieuwe uitgifte of bij verkoop van de Onroerende Zaak en de alsdan daar op 

aanwezige opstallen, voor deze opstallen geen vergoeding ontvangt, is het de Erfpachter niet toegestaan 

deze te verwijderen. De Gemeente brengt de kosten van onderhoud en de betaalde lasten in mindering op de 

waarborgsom. Voor zover de waarborgsom deze kosten en lasten te boven gaat, wordt het verschil aan de 

Erfpachter uitgekeerd. Voor zover zij de waarborgsom te boven gaan, vergoedt de Erfpachter het verschil 

aan de Gemeente. 

C. Op de uitkering van de in dit artikel bedoelde vergoeding, is het bepaalde bij de leden 3 tot en met 6 van 

artikel 22 van overeenkomstige toepassing. 

D. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is de Gemeente bevoegd daarvan . 

te doen blijken in de openbare registers met verwijzing, althans voor zover van toepassing, naar het besluit 

van Burgemeester en wethouders en naar de aan de Erfpachter gedane opzegging. 

Voor zover zich op de tot de Onroerende Zaak behorende grond die bij het einde van de erfpacht volledig 

aan Erfpachter toebehoort, 

woningen bevinden geldt ten aanzien van deze woningen de navolgende regeling: 

1. Indien de erfpacht eindigt door verloop van de termijn, waarvoor deze is gevestigd of verlengd, en een 

nieuwe overeenkomst met de Erfpachter niet wordt aangegaan, dient de Erfpachter de grond en de 

gebouwen, werken en beplantingen op de dag waarop de erfpacht eindigt ontruimd en zogenaamd 

bezemschoon, waaronder begrepen vrij van verontreinigingen, op te leveren. Onder vrij van 

verontreinigingen wordt begrepen dat zich geen stoffen in de grond  mogen bevinden die naar de dan - 

datum oplevering - geldende maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, rekening houdend met het 

ingevolge terzake van de erfpacht geldende voorwaarden toegestane gebruik van de grond. De Efpachter is 

bevoegd gebouwen, werken en beplantingen die onverplicht zijn aangebracht, tot op de dag waarop de 

erfpacht eindigt, weg te nemen. Hetgeen na de dag waarop de erfpacht eindigt op of in de Onroerende Zaak 

wordt  aangetroffen zal de Gemeente tot zich nemen, onverminderd haar recht om in geval van 

tekortschieten van de Erfpachter vergoeding van kosten, schade en interessen te eisen. 

2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde ontruiming niet heeft plaatsgevonden, kan de Gemeente de 

ontruiming van grond en opstallen en de werken doen bewerkstelligen met inachtneming van door derden 

rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

3. Na het einde van de erfpacht door verloop van de termijn, waarvoor het is gevestigd of verlengd, heeft de 

voormalige Erfpachter recht op vergoeding van de waarde van de nog aanwezige gebouwen, werken en 

beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger zijn aangebracht of van 

de Gemeente tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen. 

4. De Erfpachter heeft geen recht op deze vergoeding voor zover de gebouwen, werken en beplantingen 

onverplicht waren en hij ze op grond van lid 1 van dit artikel mocht wegnemen. Onder deze zogenaamde 

onverplichte gebouwen, werken en beplantingen worden in ieder geval begrepen hetgeen zonder schriftelijke 

toestemming van Burgemeester  en wethouders is gesticht in strijd met de voorwaarden, als in de 

onderhavige akte  vervat. 

5. Op de uitkering van de in dit artikel bedoelde vergoeding, is het bepaalde bij de leden 3 tot en met 6 van 

artikel 22 van overeenkomstige toepassing. 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 93  

 

6. Indien de erfpacht eindigt volgens het bepaalde in dit artikel is de Gemeente bevoegd daarvan te doen 

blijken in de openbare registers met verwijzing, althans voor zover van toepassing, naar 

het besluit van Burgemeester en wethouders en naar de aan de Erfpachter gedane opzegging. 

Artikel  27 . 

Opheffing  krachtens gerechtelijke uitspraak .  

Tenzij de rechter anders bepaalt, is het hiervoor in artikel 26 bepaalde van overeenkomstige toe 

passing, indien de rechter op grond van artikel 97, Boek 5, Burgerlijk. Wetboek de erfpacht tussentijds 

opheft. 

Artikel  28 . 

Deskundigen. 

1. Telkens wanneer volgens het bepaalde.in deze akte deskundigen moeten optreden, kunnen partijen of kan 

de meest gerede partij de Kantonrechter te Schiedam verzoeken deze deskundigen, ten getale van drie, te 

benoemen. 

Tevens wordt daarbij verzocht één van de drie deskundigen tot voorzitter te benoemen . 

2. De kosten van deskundigen, alsmede de kosten van hun benoeming, komen ten laste van partijen, ieder 

voor de helft. 

3. Telkens wanneer volgens het bepaalde in deze akte deskundigen moeten optreden en de Gemeente daartoe 

voornemens is een schriftelijke verzoek tot benoeming in te dienen, stelt de Gemeente de Erfpachter van dit 

voornemen in kennis. De Erfpachter heeft de mogelijkheid om binnen één maand na· dagtekening van de 

kennisgeving te kiezen voor beslechting van het geschil door de bevoegde 

rechter. Geeft de Erfpachter hiervan niet of niet tijdig schriftelijk kennis aan de Gemeente, dan wordt hij 

geacht in te stemmen met de beslechting van het geschil door de door de Kantonrechter te benoemen 

deskundigen. Kiest de Erfpachter voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter, dan wordt daar 

waar in dit model aangegeven is dat deskundigen een beslissing nemen gelezen te worden dat de bevoegde 

rechter een beslissing neemt. 

4. Na de benoeming van de deskundigen dient de meest gerede partij een schriftelijk verzoek tot beslechting 

van het geschil in bij de voorzitter van de deskundigencommissie. 

5. De deskundigen beslissen niet dan nadat beide partijen, al dan niet bij gemachtigde, in de gelegenheid 

zijn gesteld te worden gehoord . 

6. De deskundigen beslissen met inachtneming van: 

a. de in deze akte vermelde bepalingen; 

b. algemeen verbindende voorschriften; 

c. het beginsel dat de Gemeente van haar bevoegdheid gebruik dient te maken overeenkomstig de 

doeleinden, waartoe die bevoegdheid is gegeven;  

d. het beginsel dat de Gemeente, bij afweging van betrokken belangen, in redelijkheid tot haar beslissing 

heeft kunnen komen; 

e. enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur. 

7. De beslissing van de deskundigen wordt gemotiveerd en schriftelijk gegeven en heeft de kracht van 

bindend advies. 

Artikel 29 

Domiciliekeuze. 

Indien de Erfpachter niet binnen de Gemeente woonachtig is of kantoor houdt, is hij verplicht met betrekking 

tot de erfpacht bij de akte waar bij hij de erfpacht verkrijgt domicilie te kiezen binnen de Gemeente ten 

kantore van een aldaar of te Rotterdam gevestigde notaris . Zolang de keuze van een ander domicilie binnen 

de Gemeente niet ter kennis van de Gemeente is gebracht, blijft 

het oude domicilie gelden en wordt ook de opvolgend Erfpachter geacht aldaar domicilie te hebben 

gekozen 

Artikel 30 . 

Notariële akten . 

1. De akte van vestiging van de erfpacht - splitsing in appartementsrechten daaronder begrepen - en de 

eventuele akten tot wijziging van de canon, de erfpachtstermijn en/of de voorwaarden waaronder de erfpacht 

is gevestigd moeten worden gepasseerd voor een in de Gemeente Schiedam of Rotterdam standplaats 

hebbende notaris. 
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2. Aan de Gemeente moet desgewenst een afschrift worden verstrekt van de onderhavige akte van vestiging, 

de akte van splitsing, de eventuele akte tot wijziging van de canon, de erfpachtstermijn en/of de voorwaarden 

waaronder de erfpacht is gevestigd, alsmede van iedere akte van overdracht 

of inbreng van de erfpacht. 

3. De kosten met betrekking tot de Overeenkomst, de onderhavige akte van vestiging, de afschriften, de 

kadastrale uitmeting benevens de kosten en rechten van alle uit de Overeenkomst voort vloeiende akten 

worden gedragen door MAB, zulks onverminderd het hierna in artikel 34 bepaalde. 

4. Eventueel ter zake van de vestiging van de 

erfpacht verschuldigde omzetbelasting is voor rekening van de Erfpachter. 

Eventueel ter zake van de vestiging van de erfpacht verschuldigde overdrachtsbelasting is voor rekening van 

MAB. 

Eventueel ter zake van de levering van de woningen aan de Gemeente als hierna in artikel 34 bedoeld - 

verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting is voor rekening van de Ge meen  te. 

Artikel 31. 

Hypotheekhouders . 

1. Voor de toepassing van de bepalingen als in deze akte  vermeld, wordt   onder de hypotheekhouder(s) 

begrepen de natuurlijke of rechtspersonen, 

die blijkens de kadastrale gegevens, op het mo ment van de toepassing van desbetreffende bepaling(en) als 

zodanig is/zijn geregistreerd. 

2. De Gemeente zal zonder toestemming van de hypotheekhouder(s) niet medewerken tot uitdrukkelijke 

opheffing van de erfpacht bij minnelijke overeenkomst noch de tot de Onroerende Zaak behorende grond aan 

de Erfpachter overdragen of de erfpacht verkrijgen anders dan bij wijze van onteigening te algemenen nutte, 

een en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 23 dezer akte. 

3. Splitsing of wijziging (anders dan herziening van de canon) van de erfpacht kan uitsluitend plaatsvinden 

nadat de hypotheekhouder(s) daarvan tevoren door de Gemeente schriftelijk mededeling 

is gedaan. 

Artikel 32. 

Thans aanwezige opstallen. 

Met betrekking tot de zich thans op de tot de Onroerende zaak behorende grond bevindende opstallen, 

verklaarden de comparanten, in hoedanigheid als gemeld, dat Erfpachter hiervoor een vergoeding is 

verschuldigd van één gulden (NLG 1,--) en dat deze opstallen aan de Erfpachter worden geleverd in de staat 

waarin zij zich heden bevinden. 

De hiervoor vermelde vergoeding is voldaan op gelijke wijze als hiervoor in artikel 3, lid 1, ter zake van de 

afkoopsom is vermeld. De Gemeente verleent kwijting voor de ontvangst van de ver melde vergoeding. 

Artikel 33. 

Renovatieverplichting opstallen. 

De Erfpachter is gehouden de Passage, welke zich thans bevindt op de tot de Onroerende Zaak behorende 

grond dusdanig te renoveren dat deze voor het beoogde .doel bruikbaar wordt. Deze renovatie dient met 

inachtneming van het bepaalde in deze akte ten aanzien van bebouwing van de Onroerende Zaak plaats te 

vinden. 

Artikel  34 .   

Splitsing in Appartementsrechten. 

enzovoorts . 

Artikel 35 . 

Slotbepalingen  terzake van de  erfpacht.  

1. Gedurende vier maanden vóór het eindigen van de erfpacht is de erfpachter gehouden de tot de 

Onroerende Zaak behorende grond en de daarop aanwezige opstallen, beplantingen en werken voor 

gegadigden ter bezichtiging te stellen op de door de Gemeente bepaalde dagen en uren . 

Wegens de bezichtiging is geen vergoeding verschuldigd en worden geen kosten in rekening gebracht . 

2. Gegevens omtrent de Erfpachter en de tot de Onroerende Zaak behorende grond en de daarop aanwezige 

opstallen, één en ander als bedoeld in de Wet Persoonsregistraties, worden geregistreerd in de 

erfpachtsadministratie van de Gemeente Schiedam. 

D. Vestiging rechten van opstal en erfdienstbaarheden . 

Rechten van Opstal.  

Overbouwing .   
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In verband met de overbouwing van de openbare straat met een loopbrug, zoals aangegeven op de als 

BIJLAGE 1 aan deze akte gehechte tekening, de onderen bebouwing van de openbare straat, op 

vermelde tekening met grote kruisarcering en de vermelding "recht van opstal tunnel" aangegeven, 

en de overbouwing van het pad langs de geprojecteerde tunnel, op vermelde. Tekening met kleine 

kruisarcering en de vermelding "recht van opstal overbouwing" aangegeven, worden hierbij door de 

Gemeente ten behoeve van de Erfpachter, die zulks aanvaardt , drie rechten van opstal gevestigd on der de 

navolgende voorwaarden: 

het recht van opstal wordt verleend voor de duur van de erfpacht; 

bij het eindigen van het recht van opstal, op welke wijze of om welke reden dit ook zij, zijn overeenkomstig 

de onderhavige erfpacht de regels voor de vergoedingen voor de opstallen van toe passing. 

Erfdienstbaarheden.  

Kabels en Leidingen. 

Door de Erfpachter wordt hierbij ten laste van de 

Onroerende Zaak - hierna te noemen: het dienend erf - en ten behoeve van de ten name van de Gemeente 

staande gedeelten van de kadastrale percelen gemeente Schiedam, sectie B, nummers 3501 en 3640, sectie 

C, nummer 1521 en sectie I, nummer 5569 - hierna tezamen te noemen: het heersend erf gevestigd een 

erfdienstbaarheid, welke erfdienstbaarheid hierbij door de Gemeente wordt aanvaard, inhoudende de 

verplichting voor de gerechtigde tot het dienend erf te dulden dat de eigenaar van het heersend erf leidingen, 

kabels, versterkerkasten; laagspanningskasten, lichtmasten en overige soortgelijke voorzieningen aanbrengt 

en aanwezig houdt op , aan, boven en/of onder het dienend erf. 

Vermelde erfdienstbaarheid omvat voorts de verplichting voor de gerechtigde tot het dienend erf na   te laten 

dat de toegang naar de ruimte onder 

de geplande bebouwing, via welke onder meer de hiervoor bedoelde leidingen en kabels bereikt kunnen 

worden, zoals deze overeenkomstig het door de Gemeente goedgekeurde bouwplan aangelegd zal worden, af 

te sluiten of anderszins te dichten waardoor deze toegang tot de leidingen en kabels 

niet langer mogelijk is 

Het vorenstaande  laat onverlet het recht van de gerechtigde tot het dienend erf om de toegangen tot.de 

ruimte onder de geplande bebouwing, middels - van sloten voorziene - luiken, deuren en soortgelijke 

voorzieningen, af te sluiten. 

Voor het plegen van onderhoud aan .de in de vorige zin genoemde zaken dient de Erfpachter te allen tijde 

toestemming te verlenen aan de hiervoor aangezochte personen. 

Vermelde toestemming zal niet anders aan op redelijke grond geweigerd kunnen worden. De betreffende 

werkzaamheden zullen worden verricht voor rekening van de gerechtigde tot vermelde erfdienstbaarheid, 

waarbij tevens de door deze werkzaamheden ontstane schade voor diens rekening is, terwijl voorts het in 

verband hiermede betreden van de ruimte en het uitvoeren van  de vermelde werkzaamheden voor diens 

risico zijn. 

De Erfpachter is verplicht de toegang naar de ruimte onder het gebouwde vrij te houden. 

Vluchtweg . 

Ten behoeve van de bij deze akte in erfpacht uitgegeven perceelsgedeelten, hierna ook wel genaamd "het 

heersend erf" en ten laste van de bij de Gemeente in eigendom verblijvende perceelsgedeel ten, hierna ook 

wel genaamd "het dienend erf", zoals schetsmatig met puntraster is aangegeven op vermelde tekening wordt 

bij deze gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van vluchtweg om in geval van calamiteiten over het 

dienende erf te komen en te gaan van en naar de openbare weg, alles op de minst bezwarende wijze 

Parkeren of het op andere wijze versperren van deze vluchtweg 

is niet toegestaan. 

Erfdienstbaarheden in verband met titel 4 van 

Boek 5 Burgerlijk Wetboek /Erfdienstbaarheden ter zake van steunpunten en dergelijken. 

1. Ten laste van e bij de Gemeente in eigendom zijnde percelen casu quo  de gedeelten daarvan welke staan 

ten name van de Gemeente, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie B, nummers 3501 en 3640, sectie 

C, nummer 1521 en sectie I, nummer 5569 (openbare straat en dergelijke) en ten behoeve van de 

Onroerende Zaak worden bij dezen gevestigd al zodanige erfdienstbaarheden als benodigd zullen zijn, ten 

einde te bereiken dat eventuele strijdigheden met het bepaalde in titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk 

Wetboek, welke na realisering van de op de Onroerende Zaak geprojecteerde bebouwing mochten bestaan, 

worden opgeheven, en voorts alle zodanige erfdienstbaarheden welke nodig zullen  zijn voor het 

overeenkomstig de bestemming daarvan gebruiken van deze bebouwing. 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 96  

 

2. Tevens worden gevestigd ten laste respectieve lijk ten gunste van dezelfde percelen als bovengenoemd de 

erfdienstbaarheden tot het stichten, hebben, houden en onderhouden van steunpunten, steunmuren, 

vlaggemasten, bewegwijzering en overige voor het exploiteren van het winkelcentrum noodzakelijke 

elementen en voorts tot het mogen hebben en houden van een luifel en reclame langs de gevel. 

Bestaande erfdienstbaarheden. 

Voor wat betreft bestaande erfdienstbaarheden en overige bijzondere bepalingen met betrekking tot de 

Onroerende Zaak, wordt hierbij - voor zover voor de Erfpachter van belang - verwezen naar een notariële 

akte van ruiling op acht april negen tienhonderdvierennegentig verleden voor Mr B . van der Meide, notaris 

te Schiedam, welke akte bij 

afschrift zal worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen 

te Rotterdam, Woordelijk luidend als volgt: 

VESTIGING  ERFDIENSTBAARHEDEN,  KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OF BIJZONDERE  

VERPLICHTINGINGEN/BEDINGEN 

A. Door en voor rekening van Reco zal/zullen de door hem aan de gemeente geleverde opstal(len) worden 

gesloopt , de grond zal uiterlijk achten twintig mei negentienhonderdvierennegentig leeg en ter vrije 

beschikking worden gesteld van de 

Gemeente en voorts als volgt: 

In het bouwplan van de entree tot de parkeer garage zal een toegang worden gecreëerd. van minimaal 

gelijke hoogte als de toegangstunnel, waardoor het aan  van Haaften als juridische eigenaar en aan  Reco 

als economische eigenaar verblijvende gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schiedam, 

sektie B, nummer 3453 , met een auto, eventueel met een aanhangwagen, kan worden bereikt . 

In het geval onder D. genoemd zal Reco inpandig ruimte creëren voor de opstelling van een auto. De 

toegang tot casu quo de uitgang van de parkeergarage mag nimmer worden belemmerd door opgestelde 

auto's. 

Op  het door de gemeente aan Reco te leveren perceelsgedeelte zal, via het perceel kadastraal bekend als 

gemeente Schiedam sectie B nummer 

3269, een   toegang worden gemaakt naar het perceel kadastraal bekend gemeente Schiedam, sektie B, 

nummer 3400 gedeeltelijk, konform tekening 

P.15 .019 van Architectenbureau Ellerman, Lucas en Van Vugt de dato acht februari negentienhonderd 

vierennegentig of zoals in nader overleg met Reco wordt overeengekomen. 

G. Het is van Haaften, casu  quo Reco, bekend dat 

de omliggende percelen door de gemeente in erfpacht zullen worden uitgegeven ten behoeve van de 

realisatie daarop van een winkelcentrum, par keergarage en aanhorigheden. De gemeente zal in de  

desbetreffende akte(n) de in de onderhavige akte gevestigde erfdienstbaarheden "doorschuiven" naar de 

toekomstige erfpachter(s). 

Van Haaften, casu quo Reco, verklaren zich reeds 

nu, voor alsdan, hiermede akkoord te zijn. 

AANLEG/INSTANDHOUDI NG  PARKEERGARAGE MET  BIJBEHORENDE WERKEN 

Door en voor rekening van de gemeente, danwel een door haar aan te wijzen derde, zal er ondermeer ter 

plaatse , een parkeergarage met de benodigde 

op- en afritten worden gerealiseerd en instand worden gehouden welke deels op/boven, het na te melden 

lijdend erf zal worden gerealiseerd. 

In verband hiermede wordt bij deze gevestigd, en aangenomen, ten behoeve van de kadastrale percelen der 

gemeente Schiedam sectie B nummers 3400 en 3453 gedeeltelijk, zoals dit perceelsgedeelte bij de 

onderhavige akte door de gemeente in eigendom is verkregen, als heersend erf, en ten laste van het aan van 

Haaften in juridische en aan Reco in economische eigendom verblijvende gedeelte van het perceel 

kadastraal bekend als gemeente Schie dam sectie B nummer 3453 als lijdend erf, zoals met streeparcering, 

binnen de dikke omlijning met de letter A, schetsmatig is aangegeven op de voornoemde situatieschets, de 

erfdienstbaarheid tot het aanleggen, houden, onderhouden en instandhouden en zonodig vernieuwen van een 

op- casu quo afrittracé hetwelk dienstbaar is aan de bereikbaarheid van de te realiseren parkeergarage. 

Op deze erfdienstbaarheid zullen van toepassing zijn de navolgende bepalingen: 

1. De kosten van realisatie, onderhoud, vervanging en vernieuwing van de parkeergarage en bij- behorend 

tracé komen geheel voor rekening van de eigenaar van het heersend erf. 
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De eigenaar van het lijdend erf, danwel zijn opvolger(s) in de eigendom dienen te gedogen dat de eigenaar 

van het heersend erf, danwel de door hem aan te wijzen derde(n), op het lijdend erf werken plaats/plaatsen 

teneinde de parkeergarage en het bijbehorende tracé te onderhouden danwel te ver nieuwen. 

2. De eigenaar van het lijdend erf mag de daar voor benodigde ·grond niet op een. dusdanige wijze (laten) 

bebouwen, danwel (laten) gebruiken, dat het voor de eigenaar van het heersend erf , danwel de door hem 

aan te wijzen derde (n), onmogelijk is om op het lijdend erf werken te plaatsen teneinde de onder l. 

genoemde werkzaamheden te kunnen uit- voeren. 

3 Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat de gevestigde erfdienstbaarheid ongewijzigd zal blijven voort bestaan, 

ook al mocht het heersend, danwel lijdend erf, verder worden bebouwd, verbouwd. of ge splitst ongeacht de 

daardoor veroorzaakte verzwaring. 

REALISATIE VAN EEN BERGING 

Vervolgens verklaarden de gemeente en Reco dat Reco het recht heeft om een gedeelte van de grond 

welke gelegen is onder de parkeergarage danwel onder het op casu quo afrit tracé mag gebruiken 

voor de realisatie 'daarop van een berging, een en 

ander voor zover betrekking hebbend op het kadastrale perceel der gemeente Schiedam, sectie B nummer  

3400 gedeeltelijk, zoals een en ander met streeparcering, binnen de dikke omlijning en met de letter B, 

schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte voormelde situatieschets. 

Ten aanzien van dit 'recht wordt bij deze gevestigd, en aangenomen, de erfdienstbaarheid voor het 

aanleggen, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van een berging, een en ander ter plaatse zoals 

hiervoor vermeld, deze erfdienst baarheid ten behoeve van de kadastrale percelen der gemeente Schiedam, 

sectie B nummer 3453 gedeeltelijk en 3269 als heersend erf, en ten laste van het perceel kadastraal bekend 

als gemeente Schiedam, sectie B nummer 3400 gedeeltelijk, als lijdend erf. 

Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid zullen gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen: 

1. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd ter bestemming en instandhouding van een berging. 

Het funktioneren danwel het exploiteren van de berging dient op een dusdanige wijze te geschieden dat 

daardoor de realisatie, de exploitatie en de instandhouding (reparatie daaronder begrepen) 

van de parkeergarage met aanhorigheden op generlei wijze zal worden belemmerd danwel zal worden 

bemoeilijkt. 

Het gebruik van de berging is alleen toegestaan voor de opslag van goederen. 

Het is niet toegestaan goederen in de berging op te slaan, of daar anderszins voorhanden te heb ben, welke 

mogelijk gevaar kunnen opleveren voor het milieu, de omliggende bebouwing en/of voor de in of nabij deze 

bebouwing aanwezige mensen en/of dieren . 

2. De onder 1 genoemde bestemming mag niet zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de 

eigenaar van het lijdend erf worden gewijzigd. 

3. De kosten verbonden aan de instandhouding en het onderhoud van de berging komen voor rekening van 

de eigenaar van het heersend erf. 

4. Bij eventuele verzakkingen dient de eigenaar 

van het heersend erf voor zijn rekening de berging op een geschikte vloerhoogte te brengen. 

5. De plaatsbepaling van de, eventuele, in de grond aan te leggen kabels, leidingen en rioleringen moet 

geschieden· in overleg met en geheel ten genoegen van de desbetreffende instanties. 

6. De, eventueel, aan te brengen riolering dient door, danwel namens de gemeente, doch voor rekening van 

de eigenaar van het heersend erf te worden aangelegd . 

7. Het is de eigenaar van het heersend erf verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

eigenaar van het lijdend erf onder de door de eigenaar van het lijdend, erf- nodig geachte.. voorwaarden op, 

in, aan of boven de berging reclameobjecten, antenne voor radio- en/of televisieontvangst op te richten casu 

quo aan te brengen. 

8. De eigenaar van het lijdend erf aanvaardt generlei schade aan personen en/of materialen voortvloeiend 

uit het gebruik van ·de betreffende grond. 

9. De eigenaar van het heersend erf dienst voor zijn rekening zorg te dragen voor het schoonhouden van de 

berging. 

10. Het (eventueel) onbebouwde gedeelte dient boetegeld te worden; welke betegeling in goede staat en op 

het oorspronkelijke straatpeil dient te worden gehouden, alles door en voor rekening van de eigenaar van 

het heersend erf. 

11. Bij vervallenverklaring danwel afstand van de erfdienstbaarheid dient de eigenaar van het heersend erf 

de betreffende grond geheel ontruimd te hebben, hetgeen wil zeggen dat naast de berging de bijbehorende en 
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de zich in de grond bevindende leidingen, putten en 'kabels en dergelijke dienen te worden verwijderd, 

zonder dat de eigenaar van het heersend erf deswege· aanspraak ka maken op vervangende grond. 

12. Indien de bedoelde ontruiming niet vrijwillig geschiedt, zal de eigenaar van het lijdend erf de ontruiming 

uit kracht van de grosse van de onderhavige akte kunnen doen bewerkstelligen, één en ander onverminderd 

haar recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen. 

13 . De eigenaar van het heersend erf heeft bij vervallenverklaring danwel afstand van de erf 

dienstbaarheid generlei recht op schadevergoeding of vergoeding van de waarde van de berging in welke 

vorm dan ook. 

ERDIENSTBAARHEID GEBRUIK TUNNELBUIS 

Op   (onderdelen van) de percelen kadastraal bekend als gemeente Schiedam sectie B nummers 2240 en 

3222, in eigendom toebehorend aan de gemeente Schiedam zal er ter bereiking van de par keergarage een 

"tunnelbuis " worden gerealiseerd. Deze tunnelbuis zal tevens voorzien in de bereik baarheid van dat 

gedeelte van he kadastrale perceel der gemeente Schiedam sectie B  nummer 3453 zoals juridisch te name 

blijft staan van van Haaften en economisch ten name van Reco. 

In verband hiermede wordt bij deze gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid voor het gebruik van de 

tunnelbuis met een auto, eventueel met een aanhangwagen, dit ten behoeve van het kadastrale perceel der 

gemeente Schiedam sectie B nummer 

3453 gedeeltelijk, zoals juridisch staand ten name van van Haaften, als heersend erf, en ten laste van de 

percelen der gemeente Schiedam sectie B nummers 2240 gedeeltelijk en 3222 gedeeltelijk, zoals ten name 

staat, danwel blijft staan, van de gemeente Schiedam, als lijdend erf . 

Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid zullen 

gelde de navolgende bepalingen. 

1. Het realiseren, instandhouden en onderhouden, 

geen handeling daarvan uitgezonderd, komt geheel 

voor rekening van de eigenaar van het lijdend erf. 

2. De eigenaar van het " heersend erf” is bekend met 

het feit dat hij van de tunnelbuis uitsluitend gebruik kan maken tijdens de nader vast te stellen openingstijden 

van de parkeergarage. 

Indien onverhoopt de exploitatie van de parkeergarage voor langere  tijd, om wat voor reden dan ook, niet 

mogelijk is dan zal de eigenaar van het lijdend erf onverwijld zorgdragen voor een passende 

toegangsregeling. 

Het lijdend erf is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade of hinder, hoe ook genaamd, aan het heersend 

erf voortvloeiend uit het niet voor kortere tijd kunnen gebruiken van het lijdend erf . 

Het lijdend erf mag alleen gebruikt worden voor het van de openbare weg af kunnen bereiken van het 

heersend erf. Het parkeren, stallen dan wel het hebben, houden van zaken in- op-  aan-  boven het lijdend 

erf is niet toegestaan. 

ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG 

Op  gedeelten van de kadastrale percelen der gemeente Schiedam sectie B nummers 3400 en 3453, 

respectievelijk in eigendom toebehorend aan de gemeente en aan van Haaften als juridische eigenaar en aan 

Reco als economisch eigenaar, zal door en voor rekening van de gemeente een weg worden aangelegd van 

(tenminste) een meter en tachtig centimeter breedte en gesitueerd tussen de nog te stichten bebouwing op de 

beide percelen zoals deze weg met een cirkelarcering schetsmatig 

is aangegeven op de voornoemde situatieschets. 

In verband hiermede wordt bij deze gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van weg, over en weer, 

ten behoeve en ten laste van de kadastrale percelen der gemeente Schiedam sectie B nummers 

3400 en 3453, zowel als heersend als lijdend erf. Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid gelden de 

navolgende bepalingen. 

De weg zal uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt door, zowel het heersend als het lijdend erf, 

danwel door de door hen aan te wijzen derde(n). 

De weg zal niet met goederen en/of zaken mogen worden versperd. 

Het onderhouden en schoonhouden van de weg komt voor rekening van de eigenaar van het kadastrale 

perceel der gemeente Schiedam sectie B nummer 3400, danwel de door de gemeente aan te wijzen derde(n). 

RECHT VAN OPSTAL OVERBOUWING 
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Door de gemeente Schiedam, danwel een door haar aan te wijzen derde, zal er boven (een deel van) het door 

Reco in eigendom verkregen perceelsgedeelte een overbouwing worden gerealiseerd, een en ander conform 

de voornoemde tekening nummer 

P.15 .019. Het gebruik van de hierna te vestigen erfdienstbaarheid in_ afwijking van bedoelde tekening is 

alleen toegestaan na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaar van het lijdend erf. 

In verband hiermede wordt bij deze gevestigd en aangenomen, ten behoeve van het kadastrale per ceel der 

gemeente Schiedam sectie B nummer 3222 als heersend erf, en ten laste van het kadastrale perceel der 

gemeente Schiedam sectie B nummer 2240 gedeeltelijk, zoals door Reco bij de onderhavige akte in eigendom 

is verkregen de erf dienstbaarheid van overbouwing. 

Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid gelden de navolgende bepalingen. 

1. De eigenaar van het lijdend erf, danwel zijn 

opvolger (s) in de eigendom dienen te gedogen dat 

de eigenaar van het heersend erf, danwel de door hem aan te wijzen. derde (n), op het lijdend erf werken 

plaats/plaatse n teneinde, voor zijn rekening, de overbouwing te onderhouden danwel te vernieuwen. 

Het tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden dient ten alle tijde in overleg met de eigenaar van het 

lijdend erf plaats te vinden. 

De eigenaar van het lijdend erf mag de daar voor benodigde grond niet op een dusdanige wijze (laten) 

bebouwen, danwel  (laten) gebruiken, dat het voor de eigenaar van het heersend erf, danwel de door hem 

aan te wijzen derde (n), onmogelijk is om op het lijdend erf werken te plaatsen teneinde de onder 1. 

genoemde werkzaamheden te kwamen uit- voeren. 

Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat de gevestigde erfdienstbaarheid ongewijzigd zal blijven voort bestaan, ook 

al mocht het heersend, danwel lijdend erf, verder worden bebouwd, verbouwd of ge splitst ongeacht de 

daardoor veroorzaakte verzwaring." 

De rechten en verplichtingen welke voor de Gemeente voortvloeien uit de hiervoor aangehaalde 

erfdienstbaarheden komen met ingang van heden toe aan casu quo dienen met ingang van heden te worden 

nagekomen door de Erfpachter casu quo haar rechtsopvolger (s) ter zake van de erfpacht ." 

 

46. Kavel 3 (e) Molenstraat 1 t/m 40 Nijmegen 

N/A 

47. Kavel 3 (f) Middelwaard/Herenwaard Zoetermeer 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

“a. een akte op dertien maart negentienhonderd drieënzeventig verleden voor 

G.G.A.M. de Wilde, destijds notaris te Zoetermeer,  bij afschrift ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Zoetermeer) op veertien maart 

negentienhonderd drieënzeventig in register hypotheken 4 deel 4130 nummer 14, waarin onder 

meer woordelijk staat vermeld: 

"8.       De koopsters verplichten zich op de vorenbedoelde percelen grond te realiseren de eerste 

fase van een wijkwinkelcentrum cum annexis, conform het door koopsters ingediende bouwplan, 

omvattende: tweehonderd een en tachtig meergezinswoningen  (premiesector); circa zesduizend  

achthonderd zes en negentig vierkante meter bruto winkelvloeroppervlakte;  en circa driehonderd  

vijf en zestig carports; Ten aanzien van de in de eerste fase van het wijkwinkelcentrum  

opgenomen mogelijkheid  tot realisering van circa vijfhonderd vierkante meter bruto 

vloeroppervlakte ten behoeve  van kleine ambachtelijke bedrijven geldt, dat de realisering 

daarvan door koopsters mede afhankelijk is van de behoefte van dergelijke ruimten en dat 

partijen zulks in nader overleg zullen bezien. 

9a. De koopsters verplichten zich vóór of uiterlijk op een maart negentienhonderd drie en 

zeventig een aanvang te maken met de realisering van het bouwplan. In 

geval van overmacht zal verkoopster deze termijn met een nader te bepalen termijn verlengen. 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 100  

 

b. De koopsters verplichten zich aan verkoopster een schema ter goedkeuring over te leggen, 

inhoudende de tijdstippen, waarop met de bouw van de onderscheidene  van het bouwplan, deel 

uitmakende projecten een aanvang gemaakt wordt en de tijdstippen waarop deze projecten 

opgeleverd worden. 

c. De koopsters zijn verplicht elke afwijking van het hiervoor sub b bedoelde schema of 

omstandigheid  waaruit een vertraging zou kunnen ontstaan binnen twee weken na constatering 

aan verkoopster onder opgaaf van redenen  mede te delen. 

10. Alle kosten van de aansluitingen op de gemeentelijke riolering (gescheiden stelsel) ten 

behoeve van de onderscheidene  van het bouwplan deel uitmakende projecten zijn voor rekening 

van de koopsters. 

11. De koopsters verplichten zich zodanige maatregelen te nemen, dat ingezetenen uit de Haagse 

agglomeratie, in het bijzonder  inwoners van Zoetermeer en 's-Gravenhage, voorkeur genieten 

als huurders van de woningen. Aan de woningen mag eerst een zogenaamde  vrije bestemming  

worden gegeven indien en voor zover ten genoegen van verkoopster is aangetoond, dat de 

belangstelling uit de Haagse agglomeratie  onvoldoende is. 

12. De koopsters en haar rechtverkrijgenden  moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, 

isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes  en pijpgeleidingen  met toebehoren voor openbare 

doeleinden, alsmede voorzieningen ten behoeve van een gemeentelijk  centraal antennesysteem, 

op, in, aan of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht en onderhouden op de 

plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester  en wethouders der gemeente Zoetermeer  dat 

nodig zullen achten, zonder dat die gemeente gehouden is tot vergoeding van enige schade, onder 

welke titel ook, veroorzaakt door deze werkzaamheden. Omtrent bedoelde plaats en de wijze 

waarop wordt tevoren met koopsters overlegd. 

Verkoopster verplicht zich voor zover zulks mogelijk is tot herstel in de oude toestand. Koopsters 

zijn verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan. 

13.a. Ten aanzien van het van het bouwplan deel uitmakende  winkelgebeuren geldt: dat over het 

branchepatroon tussen partijen nader overleg zal worden gepleegd; dat de selectie van 

gegadigden voor de onderscheiden winkeleenheden in nader overleg tussen partijen zal 

geschieden. 

b. Ten aanzien van de van het bouwplan deel uitmakende vloeroppervlakte ten 

behoeve van kleine ambachtelijke bedrijven geldt, dat het branchepatroon, de indeling en de 

verhuur aan gegadigden in nader overleg tussen partijen zal geschieden. 

14.a. De verkoopster behoudt zich het recht voor op wederinkoop van het verkochte voor het 

geval de koopsters binnen de gestelde termijn niet hebben nagekomen de in artikel 9 sub a aan 

haar opgelegde verplichting, onverminderd haar recht om de boete bedoeld in artikel 15, op te 

leggen. 

b. Indien verkoopster van haar recht van wederinkoop gebruik maakt, zal hiervan tenminste  

veertien dagen tevoren aan de eigenaar en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers  

worden kennisgegeven  bij deurwaardersexploit. 

c. Bij de uitoefening van het recht van wederinkoop zal de uitbetaling van hetgeen te dier zake 

door de gemeente verschuldigd is geschieden aan degene(n), die alsdan in de openbare registers 

als eigenaar is teboekgesteld. 

d. Indien de eigenaar bij uitoefening van hel recht van wederinkoop door verkoopster, 

ingevolge artikel 1568 van het Burgerlijk Wetboek, aanspraak kan maken op vergoeding van de 

meerwaarde van de grond, zal het bedrag van deze meerwaarde worden vastgesteld door 

verkoopster en de eigenaar in onderling overleg; indien hierbij geen overeenstemming wordt 

bereikt zal de 

vaststelling geschieden door drie deskundigen,  van wie binnen twee maanden na de 

kennisgeving, als hiervoor sub b bedoeld, er één wordt benoemd door verkoopster, één door 

koopster en één door de twee aldus benoemden; bij niet benoeming binnen de gestelde tijd van 

één of van beide door partijen te benoemen  deskundigen, zal/zullen  deze worden aangewezen  

door de kantonrechter  te Delft; komen de benoemde deskundigen niet tot overeenstemming  

omtrent de aanwijzing van een derde, dan zal deze laatste eveneens worden benoemd door de 

kantonrechter  te Delft; aan de waardebepaling door de deskundigen zijn beide partijen 
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gebonden;  bij gebreke van overeenstemming  bij de drie deskundigen omtrent de vaststelling van 

de meerwaarde,  zal het gemiddelde hunner waarderingen als meerwaarde  gelden. 

e. Zolang het recht van wederinkoop bestaat, is het de eigenaar verboden het onroerend goed te 

verhuren of te verpachten zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders. 

15. Verkoopster kan bij niet-nakoming of overtreding van deze bijzondere voorwaarden een 

boete opleggen van ten hoogste eenduizend gulden (f. 1.000, 

-) per dag en voor elk gedeelte van een dag, dat de verplichting niet wordt nagekomen of de 

overtreding duurt, dit evenwel eerst nadat verkoopster koopster van een en ander in kennis heeft 

gesteld. 

16.a. Deze verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing bij herbouw of herstel op 

het verkochte na het tenietgaan van de bestaande of goedgekeurde  bebouwing. 

b. Tenzij verkoopster heeft toegestaan, dat hiervan wordt afgeweken, moeten bij elke 

vervreemding van het verkochte of vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik 

van het verkochte door andere wordt verkregen, deze voorwaarden aan elke opvolger in 

eigendom of zakelijk genotsrecht  worden opgelegd en door hem ten behoeve  van verkoopster 

worden aangenomen,  onder verbeurte van een door het enkele feit van de overtreding, zonder 

dat enige ingebrekestelling  zal zijn vereist, aan verkoopster verschuldigde, niet voor 

vermindering vatbare boete, gelijk aan de koopsom van het verkochte." 

b. een akte van splitsing op dertien september negentienhonderd tweeëntachtig verleden voor mr. 

A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven ten kantore van 

de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Zoetermeer) op veertien 

september negentienhonderd tweeëntachtig in register hypotheken 4 deel 6186 nummer 39, 

waarin onder meer woordelijk staat vermeld:  

"De comparant verklaarde in verband met het bepaalde in artikel 11 van voormeld reglement, dat met  

ingang van de dag waarop Ennia Woningen N.V. voor het eerst een haar toebehorend  

appartementsrecht vervreemdt, zij een overeenkomst zal aangaan met voormelde vereniging van  

eigenaars, welke overeenkomst ondermeer de volgende bepalingen bevat: 

1. Ennia Woningen N.V. en de vennootschappen welke behoren tot het concern waartoe Ennia Woningen 

N.V. behoort, zullen het recht hebben zonder enige tegenprestatie op de in voormelde splitsing betrokken 

percelen (licht-) reclames met toebehoren aan te brengen, te houden, te onderhouden, op electra aan te 

sluiten, te repareren en te vernieuwen, zulks voor rekening en risico van Ennia Woningen N.V.  

cum suis. 

2. Dit recht zal voortduren zolang gemeld complex bestaat. 

3. Ennia Woningen N.V. cum suis zullen deze overeenkomst kunnen beëindigen door opzegging. 

4. Ennia Woningen N.V. cum suis hebben het recht gemelde percelen te betreden en te 

doen betreden voor het verrichten van alle noodzakelijke  werkzaamheden in verband met de sub 1 

genoemde reclame-installaties. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts: 

A. dat op de verwarmingsinstallatie  van het gebouw, dat in de splitsing is betrokken, de zes winkels 

gelegen onder het parkeerdak  van blok C, plaatselijk bekend Middelwaard nummers 8, 9, 12, 14, 18 en 

21, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1163 zijn aangesloten,  eigendom van de 

naamloze vennootschap Ennia Levensverzekering  N.V., gevestigd te 's-Gravenhage. De comparant 

handelend als gemeld en handelende als lasthebber  van Ennia Levensverzekering  N.V. - van welke 

lastgeving blijkt uit een onderhandse akte, welke na voor echterkenning 

overeenkomstig de bepalingen der wet, aan deze akte is gehecht - verklaarde dat Ennia Woningen N.V. 

en Ennia Levensverzekering N.V. zijn overeengekomen als volgt: 

1. Ennia Woningen N.V. en Ennia Levensverzekering N.V. verbinden zich de 

aansluiting voor de centrale verwarming in stand te houden en warmte af te geven casu quo warmte af te 

nemen en de daaraan verbonden kosten te dragen, alles op de ten tijde van de splitsing bestaande wijze, 

met dien verstande dat ook voor de winkels Middelwaard  18 en 21 warmte kan worden afgenomen en dat 

de warmteafname voor een of meer winkels - ook tijdelijke - kan worden stopgezet door Ennia 

Levensverzekering N.V. en dat het geïnstalleerd vermogen door haar kan worden gewijzigd. Ennia 

Levensverzekering N.V. is bevoegd de overeenkomst op elk tijdstip te beëindigen. De kosten van de 

afgenomen warmte, welke afgenomen  warmte wordt bepaald aan de hand van het geinstalleerd 

vermogen, komen voor rekening van de eigenaar(s) van de winkels. Dit geinstalleerd  vermogen bedraagt 



  

 

  

0124510-0000001 AMCO:9919262.2 102  

 

thans voor de winkels: Middelwaard 8 achtentwintig duizend vijfhonderd drieënzestig kilo calorieën 

(28.563 k Cal), Middelwaard 9 negentien duizend achtennegentig kilo calorieën (19.098 k Cal), 

Middelwaard  12 vijfendertig duizend driehonderd negenenveertig  kilo calorieën (35.349 k Cal), 

Middelwaard  14 veertig duizend honderd dertien kilo calorieën (40.113 k Cal), Middelwaard  18 nihil en 

Middelwaard 21 nihil. 

2. De Vereniging van Eigenaars casu quo Ennia Woningen N.V. verplicht zich jegens Ennia 

Levensverzekering N.V. om aan deze binnen één maand na elk verwarmingsjaar een gespecificeerde 

afrekening te verstrekken van de kosten van de door de voorgenoemde winkels afgenomen warmte. 

3. Onder de opschortende  voorwaarde van na te melden vervreemding en met ingang van de dag waarop 

Ennia Woningen N.V. voor het eerst een haar toebehorend appartementsrecht vervreemdt, gaat Ennia 

Levensverzekering  N.V. of haar opvolg(st)er(s) in de eigendom een overeenkomst aan met de Vereniging 

van Eigenaars Herenwaard  1 tot en met 145 waarbij de Vereniging van Eigenaars zich verbindt tot het 

instandhouden van de aansluiting voor de centrale verwarming en de afgifte van warmte, zoals hiervoor 

onder A punt 1 omschreven, alsmede tot het verstrekken van afrekeningen als hiervoor onder A punt 2 

omschreven. 

4. Bij niet nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor onder A punten 1, 2 en 3 is omschreven 

verbeurt Ennia Woningen N.V. of haar opvolg(st)er(s) in de eigendom van alle appartementsrechten 

casu quo voormelde Vereniging van Eigenaars een boete van vijfduizend gulden (f. 5.000,- -) ten 

behoeve van de gerechtigde(n) tot voormelde warmteafname voor iedere dag dat hij/zij in verzuim is, 

nadat daartoe een aanmaning door de (één der) eigenaar(s) van de onder A vermelde winkels aan 

Ennia Woningen 

N.V. of haar opvolg(st)er(s) in de eigendom casu quo de Vereniging van eigenaars is gedaan bij 

aangetekend schrijven of deurwaardersexploit,  onverminderd de overige rechten van de gerechtigde(n)  

tot voormelde warmte-afname,  waaronder het recht op nakoming en het recht op het vorderen van 

werkelijk geleden schade. 

5. Ennia Woningen N.V. en Ennia Levensverzekering N.V. verbinden zich de verplichtingen hiervoor 

bedoeld onder 1, 2, 3 en 4 en in dit lid (5) bij elke vorm van eigendomsovergang van een der voormelde 

winkels of één der appartementsrechten behorende tot het in deze akte gesplitste gebouw aan de 

betreffende verkrijger van de eigendom op te leggen in de transportakte, zulks op verbeurte ener direkt 

opeisbare boete van éénhonderd duizend gulden (f. 100.000,-) ten behoeve van de gerechtigde. 

6. De uit het hierboven bepaalde voortvloeiende verplichtingen om te dulden of niet te doen zullen 

overgaan op de verkrijgers van het betreffende goed onder bijzondere titel en wel van rechtswege, 

voorzover de wet dit zal toestaan. 

Partijen geven elkander over en weer volmacht om het hier bepaalde daartoe, voor zoveel nodig, in te 

schrijven in de openbare registers, voorzover de wet dit zal toelaten of voorschrijven. 

7. Voor zover de wet dit toelaat worden de hiervoor vermelde verplichtingen gevestigd als 

erfdienstbaarheid ten nutte van het kadastrale perceel gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1163 en 

ten laste van de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1170 

A-1 tot en met A-69. 

B. dat op de electriciteits-installatie  van het in de splitsing betrokken gebouw zijn aangesloten carports 

en de garage's gelegen langs de spoorbaan, in de blokken van respectievelijk  vierenveertig en achttien 

carports en vijf en zes garages, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1167 

gedeeltelijk,  eveneens eigendom van Ennia Woningen N.V., ten behoeve van de buitenverlichting  van de 

carports en garage's in verband hiermede Ennia Woningen N.V. met ingang van de dag waarop Ennia 

Woningen N.V. voor het eerst een haar toebehorend appartementsrecht vervreemdt, een overeenkomst  

aangaan met voormelde vereniging van eigenaars, welke overeenkomst onder meer de volgende 

bepalingen bevat: 

1. Ennia Woningen N.V. en de opvolgende eigenaar(s) van voormelde carports en garage's verbinden 

zich de aansluiting voor de levering van electriciteit ten behoeve van de buitenverlichting  van de 

carports en garage's in stand te houden, electriciteit af te nemen en de daaraan verbonden kosten, welke 

kosten zullen worden bepaald aan 

de hand van het geïnstalleerd  vermogen, te dragen alles op de ten tijde van de splitsing bestaande wijze. 

2. De vereniging van eigenaars verbindt zich tegenover de eigenaar(s) van voormelde carports en 

garage's om de aansluiting als bedoeld onder  1 in stand te houden en electriciteit te leveren, alles voor 
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rekening van de eigenaar(s) van gemelde carports en garage's op de ten tijde van de splitsing bestaande 

wijze behoudens wijzigingen op grond van overheidsmaatsregelen. 

3. De eigenaar(s) van de carports en garages is/zijn bevoegd deze overeenkomst op elk moment te 

beëindigen. 

4. Ennia Woningen N.V. verbindt zich de verplichtingen als hiervoor onder 1, 2 dit lid (4) bij elke vorm 

van eigendomsoverdracht van één der voormelde carports en garages 

aan de betreffende verkrijger van de eigendom, op te leggen in de transportakte, zulks op verbeurte ener 

direct opeisbare boete van tienduizend gulden (f. 10.000,- -) ten behoeve van de gerechtigden. 

5. De uit hiervoren bepaalde voortvloeiende verplichtingen om te dulden of niet doen zullen overgaan op 

de verkrijgers van het betreffende goed onder bijzondere titel en wel van rechtswege, voor zover de wet 

dit zal toestaan. 

Partijen geven elkander over en weer volmacht om het hier bepaalde daartoe, voorzoveel nodig, in te 

schrijven in de openbare registers, voorzover de wet dit zal toelaten of voorschrijven. 

6.  Voor zover de wet dit toelaat worden onder de opschortende voorwaarde dat Ennia         

Woningen N.V. een haar toebehorend appartementsrecht  vervreemdt de hiervoor gemelde 

verplichtingen gevestigd als erfdienstbaarheid ten nutte van de hiervoor bedoelde carports en 

garages deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  

1167 gedeeltelijk en ten laste van de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 

Zoetermeer, sectie F nummer  1170 A-1 tot en met A-69." 

De hiervoor genoemde bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard  

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers gemeente Zoetermeer complexaanduiding  

1170-A appartementindices  1 tot en met 69. 

c.  een akte houdende wijziging hoofdsplitsing op vierentwintig augustus negentienhonderd 

vierentachtig verleden voor een waarnemer van mr. A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 's-

Gravenhage, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de 

Openbare Registers (destijds Zoetermeer) op zevenentwintig augustus negentienhonderd 

vierentachtig  in register hypotheken 4 deel 6850 nummer 8, waarin onder meer woordelijk staat 

vermeld: 

"De comparant verklaarde in verband met het bepaalde in artikel 11 van voormeld reglement, 

dat met ingang van de dag waarop Ennia Levensverzekering N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. 

het haar toebehorende appartementsrecht vervreemdt, zij een overeenkomst zal aangaan met 

voormelde vereniging van eigenaars, welke overeenkomst onder meer de volgende bepalingen 

bevat: 

Ennia Levensverzekering N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. en de vennootschappen welke 

behoren tot hel concern waartoe Ennia Levensverzekering N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. 

behoort, zullen het recht hebben zonder enige tegenprestatie op de in voormelde splitsing 

betrokken percelen (licht)reclames met toebehoren aan te brengen, te houden, te onderhouden, op 

electra aan te sluiten, te repareren en te vernieuwen, zulks voor rekening en risico van Ennia 

Levensverzekering  N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. cum suis. 

2. Dit recht zal voortduren zolang gemeld complex bestaat. 

3. Ennia Levensverzekering  N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. cum suis zullen deze 

overeenkomst kunnen beëindigen door opzegging. 

4. Ennia Levensverzekering N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. cum suis hebben het recht 

gemelde percelen te betreden en te doen betreden voor het verrichten van alle noodzakelijke 

werkzaamheden in verband met de sub 1 genoemde  reclame-installaties. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts: 

A. dat op de verwarmingsinstallatie van het gebouw, dat in de splitsing is betrokken, de winkel, 

plaatselijk bekend Middelwaard nummer 93, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F 

nummer 1173 (gedeeltelijk) is aangesloten, welke winkel eigendom is van de naamloze 

vennootschap Ennia Levensverzekering N.V., gevestigd te 's-Gravenhage. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat Ennia Woningen N.V. en Ennia 

Levensverzekering N.V. zijn overeengekomen als volgt: 

1. Ennia Woningen N.V. en Ennia Levensverzekering N.V. verbinden zich de aansluiting voor 

de centrale verwarming in stand te houden en warmte af te geven, kosten te dragen, alles op de 

ten tijde van de splitsing bestaande wijze, met dien verstande dat de warmteafname voor deze 
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winkel - ook tijdelijk - kan worden stopgezet door Ennia Levensverzekering N.V. in haar 

hoedanigheid van eigenares van de winkel Middelwaard 93 - en dat het geïnstalleerd 

vermogen door haar kan worden gewijzigd. 

Ennia Levensverzekering N.V. - in haar hoedanigheid van eigenares van de winkel 

Middelwaard 93 is bevoegd de overeenkomst op elk tijdstip te beëindigen. De kosten van de 

afgenomen warmte, welke afgenomen warmte wordt bepaald aan de hand van het geïnstalleerd 

vermogen komt bepaald aan de hand van het geïnstalleerd vermogen komt voor rekening van de 

eigenaar van de winkel Middelwaard 93; dit geïnstalleerd vermogen bedraagt thans honderd 

vijfendertig duizend honderd zesentwintig kilo calorieën (135. 126 k Cal). 

Indien en zodra het warmteverbruik van de appartementsrechten en van de genoemde winkel 

met behulp van warmteverbruiksmeters danwel een ander meetsysteem kan worden vastgesteld, 

zullen de kosten van de door de winkel afgenomen hoeveelheid warmte worden berekend op 

basis van de registratie van het warmtegebruik door het aanwezige meetsysteem. De verdeling 

van de 

kosten, welke verdeling wordt opgemaakt door een door de administrateur aan te wijzen 

deskundige op het gebied van warmteverbruiksmeting, is bindend voor 

alle betrokkenen. 

Bij niet werken van het aanwezige meetsysteem wordt het betreffende verbruik door de metende 

instantie bindend bepaald. 

2. De vereniging van Eigenaars casu quo Ennia Woningen N.V. en Ennia 

Levensverzekering N.V., beide laatstgenoemde vennootschappen in hun hoedanigheid van 

eigenaar van een appartementsrecht, verplichten zich jegens Ennia Levensverzekering N.V. - in 

haar hoedanigheid van eigenares van de winkel Middelwaard 93 om aan deze binnen één 

maand na elk verwarmingsjaar een gespecificeerde afrekening te verstrekken van de kosten van 

de door de voornoemde winkel afgenomen warmte. 

3. Onder de opschortende voorwaarde van na te melden vervreemding en met ingang van de 

dag waarop Ennia Woningen N.V. casu quo Ennia Levensverzekering N.V. het haar 

toebehorende appartementsrecht vervreemdt, gaat Ennia Levensverzekering N.V. - in haar 

hoedanigheid van eigenares van de winkel Middelwaard 93 of haar opvolg(st)er(s) in de 

eigendom een overeenkomt aan met de Vereniging van Eigenaars Woon-Winkelcentrum 

Meerzicht 1, waarbij de Vereniging van Eigenaars zich verbindt tot het instandhouden van de 

aansluiting voor de centrale verwarming en de afgifte van warmte, zoals hiervoor onder A punt  

1 omschreven, alsmede tot het verstrekken van afrekeningen als hiervoor onder A punt 2 

omschreven. 

4. Bij niet nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor onder A punten 1, 2, en 3 is 

omschreven verbeuren Ennia Woningen N.V. en Ennia Levensverzekering 

N.V. als appartementseigenaars  of hun opvolg(st)er(s) in de eigendom van een 

appartementsrecht elk een boete van twee duizend vijfhonderd gulden (f. 2. 500,- 

-) casu quo verbeurt voormelde Vereniging van Eigenaars een boete van vijfduizend gulden (f. 

5.000,- -) ten behoeve van de gerechtigde tot voormelde warmteafname voor iedere dag dat 

hij/zij in verzuim is, nadat daartoe een aanmaning door de eigenaar van de onder A vermelde 

winkel aan Ennia Woningen N.V. en Ennia Levensverzekering  N.V. als appartementseigenaars  of 

hun opvolg(st)er(s) in de eigendom casu quo de vereniging van eigenaars is gedaan bij 

aangetekend schrijven of deurwaardersexploit, onverminderd de overige rechten van de 

gerechtigde tot voormelde warmte-afname, waaronder het recht op nakoming en het recht op het 

vorderen van werkelijk geleden schade. 

5. Ennia Woningen N.V. en Ennia Levensverzekering  N.V. verbinden zich de verplichtingen 

hiervoor bedoeld onder 1, 2, 3 en 4 en in dit lid (5) bij elke vorm van eigendomsovergang  van 

voormelde winkel of één der appartementsrechten behorende tot het gesplitste gebouw aan de 

betreffende verkrijger van de eigendom op te leggen in de transportakte, zulks op verbeurte ener 

direkt opeisbare boete van éénhonderd duizend gulden (f. 100.000,- -) ten behoeve van de 

gerechtigde. 

6. De uit het hiervoren bepaalde voortvloeiende verplichtingen om te dulden of niet te doen zullen 

overgaan op de verkrijgers van het betreffende goed onder bijzondere titel en wel van rechtswege, 

voorzover de wet dit zal toestaan. 
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Partijen geven elkander over en weer volmacht om het hier bepaalde daartoe, voorzoveel nodig, 

in te schrijven in de openbare registers, voorzover de wet dit zal toelaten of voorschrijven. 

7. Voor zover de wet dit toelaat worden de hiervoor vermelde verplichtingen gevestigd als 

erfdienstbaarheid ten nutte van het kadastrale perceel gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  

1173 (gedeeltelijk) en ten laste van het kadastrale perceel gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  

1032, casu quo ten laste van de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, 

sectie F 

nummer 1046 A-3 en A-4. 

8. Tevens wordt bij deze, ten behoeve van de eigenaar(s) en gebruikers  van het 

appartementsrecht A-4 (woningen) en ten laste van het appartementsrecht A-3 (winkels), 

gevestigd de erfdienstbaarheid  om via het tot het appartementsrecht 

A-3 behorende dank en de loopbrug te komen van en te gaan naar het parkeerdak, gelegen boven 

de winkels op de percelen  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummers  1163 en 

1164. 

Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid geldt, dat de kosten van onderhoud, herstel en 

eventuele vernieuwing van de op het dak en de loopbrug aanwezige tegelbestrating  en verlichting 

geheel voor rekening komen van de eigenaar(s) van het appartementsrecht A-4 (woningen). 

C. Tenslotte wordt bij deze, ten behoeve van de eigenaar(s) en gebruikers van het 

appartementsrecht A-3 (winkels) en ten laste van het tot stoep bestemde gedeelte van het 

appartementsrecht A-4 (woningen), gevestigd de erfdienstbaarheid om over de tot het 

appartementsrecht A-3 behorende stoepen te komen van en te gaan naar de tot het 

appartementsrecht A-4 behorende bergingen." 

De hiervoor genoemde bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard 

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers gemeente Zoetermeer complexaanduiding 

1046-A appartementindices 5 tot en met 80. 

d.  een akte houdende wijziging hoofdsplitsing op zeven augustus negentienhonderd vierentachtig 

verleden voor een waarnemer van mr. A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij 

afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Zoetermeer) op zeven augustus negentienhonderd vierentachtig in register hypotheken 

4 deel 6834 nummer 20, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

"8. dat de containerberging, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F 

nummer 1166, welke is betrokken in de splitsing en thans deel uitmaakt van het 

appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1045 A-4, ten 

dienste staat van voormeld appartementsrecht A-4 en van de woningen in het 

winkel/woninggebouw, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1034 (blok 4), 

terwijl de containerberging, thans 

kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1165, is betrokken in de splitsing van 

het winkel/woninggebouw, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1032 en 

ten dienste staat van de woningen in voormeld in de splitsing betrokken winkel/woninggebouw 

(blok 2) en van de woningen in het in deze splitsing betrokken gebouw. 

In verband hiermede wordt bij deze, onder de opschortende  voorwaarde dat het in deze akte 

genoemde appartementsrecht A-4, dan wel het appartementsrecht woningen uit het naastgelegen  

winkel/woninggebouw,  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1034 in zijn 

geheel, danwel - na ondersplitsing  voor een deel aan (een) derde(n) in eigendom overgaat, 

gevestigd de erfdienstbaarheid tot het dulden van het medegebruik  van de in deze splitsing 

betrokken containerberging door de eigenaar(s) en gebruikers  van het appartementsrecht  

woningen uit het naastgelegen  woning/woninggebouw kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, 

sectie F nummer  1034. 

Deze erfdienstbaarheid  wordt gevestigd  ten behoeve van het appartementsrecht woningen uit de 

splitsing van het winkel/woninggebouw,  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer,  sectie F 

nummer  1034 en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F 

nummer  1166. Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid geldt dat de kosten van onderhoud, 

herstel- en eventuele vernieuwing van de containerberging  voor de helft voor rekening 
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komen van de eigenaar van het appartementsrecht  woningen uit het naastgelegen  

winkel/woninggebouw  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1034 en voor 

de helft voor rekening van de eigenaar(s) van het appartementsrecht A-4 uit deze splitsing. 

Voorts wordt bij deze, onder de opschortende voorwaarden dat het in deze akte genoemde 

appartementsrecht A-4 danwel het appartementsrecht  woningen uit het naastgelegen 

winkel/woninggebouw,  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1032 in zijn 

geheel dan wel - na ondersplitsing - voor een deel aan (een) derde(n) in eigendom overgaat, 

gevestigd de erfdienstbaarheid tot het dulden van het medegebruik  van de in de splitsing van het 

naastgelegen winkel/woninggebouw,  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  

1032, betrokken containerberging door de eigenaar(s) en gebruikers van het appartementsrecht 

A-4 uit deze splitsing. Deze erfdienstbaarheid  wordt gevestigd  ten behoeve van het 

appartementsrecht woningen uit deze splitsing en ten laste van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1165. 

Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid geldt, dat de kosten van onderhoud, herstel en 

eventuele vernieuwing van de containerberging  voor de helft voor rekening komen van de 

eigenaar(s) van het appartementsrecht  A-4 uit deze splitsing en voor de helft voor rekening van 

de eigenaar van het appartementsrecht  woningen uit het naastgelegen winkel/woninggebouw, 

kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1032." 

De hiervoor genoemde bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard 

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers kadastraal bekend gemeente gemeente 

Zoetermeer 

- complexaanduiding 1046-A appartementindices 5 tot en met 80; 

- complexaanduiding 1044-A appartementindices 5 tot en met 64; 

e. een akte op zeven maart negentienhonderd vierentachtig verleden voor een waarnemer van mr. 

W AM. Jacobse, destijds notaris te Zoetermeer,  bij afschrift ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Zoetermeer) op acht maart 

negentienhonderd vierentachtig in register hypotheken 4 deel 6693 nummer 36, waarin onder 

meer woordelijk staat vermeld: 

"5.a. De koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, isolatoren, 

rosetten, aanduidingsbordjes  en pijpgeleidingen  met toebehoren voor openbare doeleinden, 

obstakels in de vorm van straatpotjes, brandkranen, afsluiters, apparatuur in de vorm van 

lichtmasten en/of kasten en eventuele aanwijspaaltjes, alsmede voorzieningen ten behoeve van de 

gemeentelijke centrale antenne-inrichting op, in, aan of boven het verkochte of de opstallen zijn 

of worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester 

en wethouders dit nodig zullen achten, zonder dat de gemeente gehouden is tot vergoeding van 

schade, veroorzaakt door deze werkzaamheden, met dien verstande dat door de gemeente 

veroorzaakte schade, voor zover die onevenredig is naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders, door de gemeente wordt hersteld of vergoed, met dien verstande dat bij de 

berekening van de hoogte van de schadevergoeding uitgegaan wordt van de bestrating zoals 

aanwezig ten tijde van het notarieel transport van de onderhavige grond; 

meerdere schade veroorzaakt door de aanwezigheid  van een andersoortige bestrating komt 

derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. 

Omtrent bedoelde plaats( en) en wijze wordt tevoren met de koper casu quo met zijn 

rechtverkrijgende(n)  overlegd. 

De koper casu quo zijn rechtverkrijgende(n)  is (zijn) verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is 

aangebracht te laten bestaan; 

b. wanneer de onder a. genoemde voorzieningen ondergronds zijn aangebracht, mag (mogen) de 

koper casu quo zijn rechtverkrijgende(n) ter plaatse geen zware, diepwortelende gewassen 

planten en geen bouwwerken of constructies dieper dan veertig centimeter onder het maaiveld in 

de grond aanbrengen; 

c. burgemeester en wethouders brengen de koper casu quo zijn rechtverkrijgende(n) van het 

inbrengen van de onder a genoemde ondergrondse voorzieningen tijdig op de hoogte. 

6. Deze verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing bij herbouw of herstel op het 

verkochte na het tenietgaan van de bestaande of goedgekeurde bebouwing. 
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7.a. Bij overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming van het in deze akte sub 5, 11 of 

13 gestelde, respectievelijk bij overtreding, niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming van het 

sub 10 gestelde, zal koper ten gunste van de gemeente een boete verbeuren van EENDUIZEND 

GULDEN (f. 1.000,- -) respectievelijk TIENDUIZEND GULDEN (f. 10.000,- -) per week of 

gedeelte daarvan tot het tijdstip, waarop gevolg is gegeven aan de in de evenvermelde 

voorwaarden opgelegde verplichtingen onverminderd het recht van de gemeente om nakoming 

van de overeenkomst te eisen, dan wel herstel, verandering of verwijdering te eisen van hetgeen 

in afwijking van deze voorwaarden is 

geschied; 

b. de boete is dadelijk opeisbaar en niet voor vermindering vatbaar en wordt verbeurd indien 

koper ondanks een desbetreffende aanschrijving ingebreke blijft, binnen veertien dagen alsnog 

aan zijn verplichting(en) te voldoen; 

c. onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal, 

wanneer aan de eis van de gemeente binnen de in een daartoe strekkende aanschrijving gestelde 

termijn niet wordt voldaan, de geëiste nakoming dan wel herstelling, verandering of 

verwijdering door of vanwege de gemeente kunnen geschieden op kosten van de overtreder of 

diens rechtverkrijgende(n) waartoe diens erf en gebouw( en) door de gemeente aan te wijzen 

personen kunnen worden betreden. De eigenaar zal voor elke week of gedeelte daarvan, dat hij 

weigerachtig is toegang tot zijn erf en gebouw( en) te verlenen aan de gemeente door dat enkele 

feit een dadelijk opeisbare, niet voor vermindering vatbare boete verbeuren van EENDUIZEND 

GULDEN. 

10. Koper is verplicht het binnengebied vrij toegankelijk te houden gedurende vierentwintig uur 

per dag en zeven dagen per week.  

11. Koper is gehouden het bij deze akte overgedragen terrein door en voor zijn rekening in goede 

staat van onderhoud te houden, zulks ter beoordeling van de gemeente. 

Alle aanspraken voor schadevergoeding als gevolg van schades ontstaan door 

onvoldoende dan wel slecht onderhoud van de bestrating cum annexis komen voor rekening van 

de koper. 

12. Tenzij het college van burgemeester  en wethouders voorafgaande schriftelijke toestemming 

heeft verleend, dat van het bepaalde in dit artikel wordt afgeweken, is koper verplicht bij elke 

vervreemding van het bij dezen gekochte of vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het 

gekochte door anderen 

wordt verkregen, het gestelde in de artikelen 5, 6, 7, 10, 11, 13 alsmede het in dit artikel 

bepaalde aan elke opvolger in de eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen en door hem ten 

behoeve van de gemeente te laten opnemen onder verbeurte van een door het enkele feit van de 

overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling  zal zijn vereist, aan de gemeente verschuldigde, 

door burgemeester  en wethouders vast te stellen en niet voor vermindering vatbare boete van 

maximaal  VIJFHONDERDDUIZEND  GULDEN (f. 500.000,- -)" dan wel, in het geval het betreft 

een onderdeel van het verkochte, een evenredig deel hiervan. 

13. De koper dient aan de stroken grond zoals die op voormelde tekening nummer 67211983 met 

een raster, alsmede met een kleine balletjeslijn zijn aangegeven en aan de voetgangersroute op 

het verdiepingsniveau zoals aangegeven met grove balletjeslijn de bestemming openbare weg te 

geven ingevolge artikel 4 eerste lid, sub III van de Wegenwet en de gemeenteraad binnen zes 

maanden na het sluiten van de koopovereenkomst  te verzoeken 

daaraan medewerking  te verlenen ingevolge artikel 5, lid 1 van de genoemde wet. De 

comparante sub 1, handelend als gemeld, verklaarde bij deze om niet te vestigen de navolgende  

erfdienstbaarheden: 

1. de erfdienstbaarheid tot het hebben, onderhouden, repareren en zonodig vernieuwen van een 

oversteekleiding  ten behoeve van centrale verwarming. Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd 

ten behoeve  van het perceel kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F, nummer 1163 

(eigendom van Ennia 

Levensverzekering N.V.) en ten laste van een strook grond, deel uitmakende van het kadastrale 

perceel gemeente Zoetermeer, sectie F, nummer  1173 (eigendom van de gemeente Zoetermeer), 

welke strook grond is gelegen tussen het flatgebouw aan de Herenwaard nummers  1 tot en met 

145 (oneven nummers) te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F. nummer  
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1162 (gesplitst in appartementsrechten complexnummer  1170, met appartementsindices  1 tot en 

met 69) en het winkelgebouw aan de Middelwaard, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, 

sectie F, nummer  1163. 

2. De erfdienstbaarheid tot het hebben, onderhouden, repareren en zonodig vernieuwen van een 

oversteekleiding  ten behoeve van de verplichting van de carports en de garages aan de 

Herenwaard. 

Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van de beide op de aan deze akte te hechten, 

door comparanten gewaarmerkte tekening nummer 859183 de dato negentien juli  

negentienhonderddrieëntachtig,  gewijzigd op zes oktober negentienhonderddrieëntachtig,  

schetsmatig aangegeven gedeelten van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, 

sectie F, nummer  1173 (lees: 1163) (eigendom van Ennia Woningen N.V.) en ten laste van twee 

stroken 

grond, deel uitmakend van het kadastrale perceel gemeente Zoetermeer, sectie 

F, nummer  1173, (eigendom van de gemeente Zoetermeer) welke stroken grond gelegen zijn 

respectievelijk  tussen genoemd flatgebouw aan de Herenwaard en de ten oosten daarvan gelegen 

rij carports en tussen laatstbedoelde rij carports en de daartegenover  aan de oostzijde van de 

Herenwaard gelegen carports. 

De ligging van genoemde leidingen is op gemelde tekening nummer 67211983 

met een onderbroken streeplijn schetsmatig aangegeven;" 

De hiervoor genoemde bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard  

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers kadastraal bekend gemeente gemeente 

Zoetermeer 

- complexaanduiding  1046-A appartementindices  5 tot en met 80;  

- complexaanduiding  1044-A appartementindices  5 tot en met 64;  

-  complexaanduiding  1257-A appartementindices 4 tot en met 151; 

f. een akte houdende wijziging hoofdsplitsing op vierentwintig augustus negentienhonderd 

vierentachtig verleden voor een waarnemer van mr. A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 's-

Gravenhage, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de 

Openbare Registers (destijds Zoetermeer) op zevenentwintig augustus negentienhonderd 

vierentachtig in register hypotheken 4 deel 6850 nummer 10, waarin onder meer woordelijk 

staat vermeld: 

"De comparant verklaarde in verband met het bepaalde in artikel 11 van voormeld reglement, 

dat met ingang van de dag waarop Ennia Levensverzekering N.V. casu quo Ennia Woningen 

N.V. het haar toebehorende appartementsrecht  vervreemdt, zij een overeenkomst zal aangaan 

met voormelde vereniging van eigenaars, welke overeenkomst onder meer de volgende 

bepalingen bevat: 

1. Ennia Levensverzekering  N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. en de vennootschappen welke 

behoren tot het concern waartoe Ennia Levensverzekering  N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. 

behoort, zullen het recht hebben zonder enige tegenprestatie op de in voormelde splitsing 

betrokken percelen (licht-)reclames met toevehoren aan te brengen, te houden, te onderhouden, 

op electra aan te sluiten, te repareren en te vernieuwen, zulks voor rekening en risico van Ennia 

Levensverzekering N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. cum suis. 

2. Dit recht zal voortduren zolang gemeld complex bestaat. 

3. Ennia Levensverzekering N.V. casu qo Ennia Woningen N.V. cum suis zullen deze 

overeenkomst kunnen beëindigen door opzegging. 

4. Ennia Levensverzekering  N.V. casu quo Ennia Woningen N.V. cum suis hebben het recht 

gemelde percelen te betreden en te doen betreden voor het verrichten van alle noodzakelijke  

werkzaamheden in verband met de sub 1 genoemde  reclame-installaties. 

A. Bij dezen wordt, ten behoeve van de eigenaar(s) en gebruikers  van het appartementsrecht A-4 

(woningen) en ten laste van het appartementsrecht A-3 (winkels) gevestigd de erfdienstbaarheid 

om via het tot het appartementsrecht A- 3 behorende dak te komen van en te gaan naar het 

parkeerbak,  gelegen boven de winkels op de percelen kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, 

sectie F nummers  1163 en 1164. 

B. Tevens wordt bij deze, ten behoeve van de eigenaar(s) en gebruikers van het 

appartementsrecht A-3 (winkels) en ten laste van het tot stoep bestemde gedeelte van het 
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appartementsrecht A-4 (woningen), gevestigd de erfdienstbaarheid om over de tot het 

appartementsrecht A-4 behorende stoepen te komen van en te gaan naar de tot het 

appartementsrecht A-3 behorende bergingen." 

De hiervoor genoemde  bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard  

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers gemeente Zoetermeer complexaanduiding  

1044-A appartementindices  5 tot en met 64. 

g. een akte houdende wijziging hoofdsplitsing op zeven augustus negentienhonderd vierentachtig 

verleden voor een waarnemer van mr. A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij 

afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Zoetermeer) op zeven augustus negentienhonderd  vierentachtig in register hypotheken 4 

deel 6834 nummer 20, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:  

"B. dat de containerberging, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1166, 

welke is betrokken in de splitsing en thans deel uitmaakt van het appartementsrecht  kadastraal 

bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1045 A-4, ten dienste staat van voormeld 

appartementsrecht A-4 en van de woningen in het winkel/woninggebouw, kadastraal bekend 

gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1034 (blok 4), terwijl de containerberging, thans 

kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1165, is betrokken in de splitsing van 

het winkel/woninggebouw, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1032 en 

ten dienste staat van de woningen in voormeld in de splitsing betrokken winkel/woningbebouw 

(blok 2) en van de woningen in het in deze splitsing betrokken gebouw. 

In verband hiermede wordt bij deze, onder de opschortende voorwaarde dat het in deze akte 

genoemde appartementsrecht A-4, dan wel het appartementsrecht woningen uit het naastgelegen 

winkel/woninggebouw,  kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1034 in zijn 

geheel, danwel - na ondersplitsing  voor een deel aan (een) derde(n) in eigendom overgaat, 

gevestigd de erfdienstbaarheid tot het dulden van het medegebruik van de in deze splitsing 

betrokken containerberging  door de eigenaar(s) en gebruikers  van het appartementsrecht  

woningen uit het naastgelegen  woning/woninggebouw kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, 

sectie F nummer  1034. 

Deze erfdienstbaarheid  wordt gevestigd ten behoeve van het appartementsrecht woningen uit de 

splitsing van het winkel/woninggebouw, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F 

nummer  1034 en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F 

nummer  1166. Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid geldt dat de kosten van onderhoud, 

herstel- en eventuele vernieuwing van de containerberging  voor de helft voor rekening 

komen van de eigenaar van het appartementsrecht  woningen uit het naastgelegen  

winkel/woninggebouw kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1034 en voor de 

helft voor rekening van de eigenaar(s) van het appartementsrecht A-4 uit deze splitsing. 

Voorts wordt bij deze, onder de opschortende  voorwaarden dat het in deze akte genoemde 

appartementsrecht A-4 danwel het appartementsrecht  woningen uit het naastgelegen 

winkel/woninggebouw, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1032 in zijn 

geheel dan wel - na ondersplitsing - voor een deel aan (een) derde(n) in eigendom overgaat, 

gevestigd de erfdienstbaarheid tot het dulden van het medegebruik  van de in de splitsing van het 

naastgelegen winkel/woninggebouw, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  

1032, betrokken containerberging door de eigenaar(s) en gebruikers van het appartementsrecht 

A-4 uit deze splitsing. Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van het 

appartementsrecht woningen uit deze splitsing en ten laste van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Zoetermeer, sectie F nummer 1165. 

Met betrekking tot deze erfdienstbaarheid geldt, dat de kosten van onderhoud, herstel en 

eventuele vernieuwing van de containerberging voor de helft voor rekening komen van de 

eigenaar(s) van het appartementsrecht A-4 uit deze splitsing en voor de helft voor rekening van 

de eigenaar van het appartementsrecht  woningen uit het naastgelegen  winkel/woninggebouw, 

kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie F nummer  1032." 

De hiervoor genoemde bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard 

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers gemeente Zoetermeer complexaanduiding 

1045-A appartementindices 5 tot en met 80. 
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h. een akte van hoofdsplitsing op acht augustus negentienhonderd vijfentachtig verleden voor een 

waarnemer van mr. A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 's Gravenhage, bij afschrift 

ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds 

Zoetermeer) op acht augustus negentienhonderd vijfentachtig in register hypotheken 4 deel 7192 

nummer 52, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

"De comparant verklaarde in verband met het bepaalde in artikel 11 van voor meld reglement, 

dat met ingang van de dag waarop Ennia Levensverzekering 

N.V. een haar toebehorend appartementsrecht  vervreemdt, zij een overeenkomst zal aangaan met 

voormelde vereniging van eigenaars, welke overeenkomst ondermeer de volgende bepalingen 

bevat: 

1. Ennia Levensverzekering N.V. en de vennootschappen welke behoren tot het concern waartoe 

Ennia Levensverzekering N.V. behoort, zullen het recht hebben zonder enige tegenprestatie op 

de in voormelde splitsing betrokken percelen (licht-) reclames met toebehoren aan te brengen, te 

houden, te onderhouden, op electra aan te sluiten, te repareren en te vernieuwen, zulks voor 

rekening en risico van Ennia Levensverzekering N.V. cum su s. 

2. Dit recht zal voortduren zolang gemeld complex bestaat. 

3. Ennia Levensverzekering N.V. cum suis zullen deze overeenkomst kunnen beëindigen door 

opzegging. 

4. Ennia Levensverzekering N.V. cum suis hebben het recht gemelde percelen te betreden en te 

doen betreden voor het verrichten van alle noodzakelijke werkzaamheden in verband met de sub 

1 genoemde reclame-installaties." 

De hiervoor genoemde bepalingen hebben slechts betrekking op Middelwaard/Herenwaard 

voorzover afkomstig uit de oude kadastrale nummers gemeente Zoetermeer complexaanduiding 

1257-A appartementindices 4 tot en met 151.” 

48. Kavel 3 (g) Venlo 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op drieëntwintig 

september tweeduizend vier in register Hypotheken 4, in deel 15226, nummer 71, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

“wat  betreft het kadastrale nummer  6578  (voorzover  afkomstig uit het oude 

kadastrale nummer  6380): 

een akte op vijf en twintig maart negentien honderd tachtig verleden voor mr. dr. 

J.E.D.M. Thielen, destijds notaris te 's-Gravenhage waarvan een afschrift is ingeschreven (destijds 

overgeschreven) in register Hypotheken 4 van de Openbare Registers Roermond op een april negentien 

honderd tachtig in deel 4419 nummer 78, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

a. Koper kan het gekochte vanaf heden aanvaarden in eigen gebruik voor wat betreft het voorschreven 

perceel  nummer 4779, het resterende  voorschreven perceel nummer 2440 wordt door koper aan de 

verkoper en zijn echtgenote hun 

leven gedurende om niet in bruikleen afgestaan, dit recht van bruikleen houdt 

van rechtswege op te bestaan, wanneer het woonhuis, door welke oorzaak dan ook te niet gaat dan 

wel niet meer bewoonbaar zal zijn; 

het is verkoper niet toegestaan de in bruikleen ontvangen zaak, onder welke titel dan ook aan 

anderen geheel of gedeeltelijk in gebruik af te staan; 

alle lasten, et uitzondering van de premie brandverzekering van het woonhuis, 

zullen voor rekening van de verkoper zijn; 

tevens zijn voor rekening van de verkoper alle reparaties, herstel en 

onderhoudswerkzaamheden zowel binnen· als buitenhuis. 

b. Verkoper zal gedogen, dat het aan de koper in eigen gebruik zijnde perceel nummer 4779 als in· en 

uitrit voor alle soorten voertuigen, aldan niet 

gemotoriseerd zal worden gebruikt om te komen van- en te gaan naar de 

Straalseweg.; 

wat  betreft het kadastrale nummer  4633.  nummer 4462. nummer  6578 en nummer  6576 (beide 

laatstgenoemde  nummers voorzover  afkomstig uit het oude kadastrale nummer  6384): 
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een akte van levering verleden op vijftien december negentienhonderd negen en zestig voor mr. M.H.H.M. 

Meewis, destijds notaris te Venlo, waarvan een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 de 

Openbare Registers Roermond op zeventien december negentien honderd negen en zestig in deel 1987 

nummer 88, welke akte is gerectificeerd bij akte van rectificatie op zes januari negentien honderd zeventig 

verleden voor mr. Meewis, voornoemd waarvan een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van 

de Openbare Registers Roermond op zeven januari negentien honderd zeventig in deel 1991 nummer 12, 

waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

Ten laste van de hierbij verkochte gronde en ten behoeve van de daaraan grenzende gemeentegronden, voor 

zover in gebruik als· of bestemd tot weg eventueel met bijbehorende groenstroken), wordt gevestigd de 

erfdienstbaarheid tot het verbod om de op de voormelde situatietekening gearceerd aangegeven stroken 

grond anders te benutten dan voor het aanleggen en onderhouden van in· en uitritten en parkeerstroken 

en/of terreinen; voor zover deze stroken niet voor de hierboven vermelde doeleinden benut worden, dienen 

deze van een passende groenbeplanting te worden voorzien en als zodanig te worden onderhouden, een en 

ander ten genoegen van burgemeester en wethouders der gemeente Venlo. 

Betreffende koop II: 

1. Ten laste van de hierbij verkochte grond en perceel sectie A nummer 4462 en ten behoeve van de 

resterende gedeelten van sectie A nummer 4508, in eigendom blijvende van de gemeente Venlo 

wordt hierbij gevestigd als erfdienstbaarheid: 

a. tot het hebben en onderhouden van een riool met een doorsnede van eenhonderd 

twintig/eenhonderd vijftig centimeter. zoals op de situatietekening gemerkt "B" nader is 

aangegeven; het riool blijft eigendom van de gemeente Venlo; 

b. tot het verbod een strook grond ter breedte van tien strekkende meter, zoals op de onder a 

bedoelde situatietekening met kruisarcering is aangegeven en waarin het bedoelde riool is 

gelegen, op enigerlei wijze te bebouwen; 

c. tot het verbod om de op de situatietekening met arcering aangegeven 

strook grond anders te benutten dan voor het aanleggen en onderhouden 

van parkeerterreinen  en/of groenbeplanting. 

Indien ten gevolge van herstelwerkzaamheden  aan het riool onder  1.b bedoeld aan de 

toestand van het terrein schade wordt toegebracht, zal deze door en op kosten van de 

gemeente  worden hersteld. Geen vergoeding zal worden gegeven 

voor eventuele stagnatie of andere schade voor het op de over te dragen grond uit te oefenen bedrijf. 

De gemeente is verplicht dergelijke schaden in overleg met koper zoveel mogelijk te voorkomen en te 

beperken; 

wat betreft het kadastrale nummer 6578 (voorzover afkomstig uit het oude 

kadastrale nummer 6380) en nummer 4462: 

een akte van overeenkomst  verleden op drie en twintig januari  negentien honderd acht en negentig voor mr. 

J.F. Verlinden,  notaris te Eindhoven, waarvan een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de 

Openbare  Registers Roermond op zes en twintig negentien honderd acht en negentig in deel  10819 nummer 

40, waarin  onder  meer woordelijk  staat vermeld: 

KOMEN OVEREEN 
1. Parkeerplaats expeditiestraat 

De parkeerplaats gelegen tussen klooster "Nazareth" en de voorkant van de woningen  

Winkelveldstraat 7 tot en met 11 en de achterzijde van de woningen Winkelveldstraat 3c tot en met 

5d zal zodanig  worden ingericht,  dat na 

voltooiing van de bouwwerkzaamheden  het draaien en parkeren  van vrachtauto's wordt 

voorkomen. Er wordt gedacht aan het plaatsen van zogenaamde "varkensruggen". Dit geldt tevens 

ten aanzien van de parkeerplaats gelegen tussen de achterzijde van gebouw 2 en de Straelseweg. 

De expeditiestraat wordt zodanig gesitueerd dat deze zo dicht mogelijk langs de 

zijgevel van gebouw 2 loopt. 

2.     Inrichting groenstrook 

Het door de Woonboulevard gepresenteerde plan voor inrichting van de groenstrook tussen het 

Woonthemacentrum en de eigendommen van de omwonenden, is voor de omwonenden acceptabel, 

waarbij door de Woonboulevard wordt gegarandeerd, dat: 
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- al hetgeen mogelijk zal worden ondernomen om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat 

in de ten opzichte van de te verhogen parkeerplaats lager gelegen tuinen en/of sousterrains 

van de omwonenden aan de Winkelveldstraat; 

- een standaardhekwerk  (hoogte minimaal  honderdtachtig  centimeter) wordt geplaatst aan 

de zijde van de parkeerplaats,  waarbij ter hoogte van klooster "Nazareth" en de 

Straelseweg tevens een afscheiding zal worden geplaatst, zodat derden niet in de 

groenstrook kunnen komen; 

-  tussen het hekwerk voormeld en het infiltratiebekken een (winter)dichte beplanting zal 

worden aangebracht zodat de parkeerplaats en de auto's aan het zicht van de bewoners 

worden onttrokken. 

Indien omwonenden hiertoe een eensluidend verzoek doen zal op een aantal plekken minder 

dichte beplanting worden aangebracht, zodat derden kunnen zien dat er aldaar bewoning 

plaatsvindt en zij er niets te zoeken hebben. Deze plekken zullen in overleg worden gekozen 

ter voorkoming van eventuele negatieve gevolgen voor de privacy van de omwonenden; 

- de Woonboulevard zal zorgdragen voor onderhoud van de groenstrook. 

3.      Gebruik groenstrook. 

Vanwege de plaatsing van het hiervoor sub 2 genoemde hekwerk zal de groenstrook voormeld 

aansluiten op de tuinen van de omwonenden. Ter behartiging van de redelijke belangen van de 

diverse omwonenden alsmede ter garandering  van de juiste uitvoering van het nieuwe 

bestemmingsplan wordt deze wijze van plaatsing van het hekwerk uitgevoerd onder de navolgende 

voorwaarden en beperkingen, inhoudende dat: 

- de aanwezige beplanting in de groenstrook door de omwonenden geheel in tact dient te worden 

gelaten, 

- de groenstrook  niet mag worden gebruikt voor bebouwing,  stalling, opslag, etcetera dan wel voor 

enig doel dat afbreuk doet aan de functie of het uiterlijk van deze groenstrook, 

- deze afspraak ook geldt voor opvolgende omwonenden, mits deze zich aan deze overeenkomst casu 

quo de terzake gebruikelijke bepalingen confirmeren, 

- deze afspraak niet kan worden gezien als inbezitgave danwel inbezitname 

van de betreffende gronden van de groenstrook door de omwonenden in de 

zin van de Wet, 

- deze afspraak nimmer kan leiden tot enig beroep van de omwonenden op verkrijgende verjaring 

betreffende het eigendoms- of enig ander beperkt recht aangaande de groenstrook of een gedeelte 

daarvan, 

- de eigendomsrechten van de Woonboulevard betreffende de groenstrook nimmer door de 

omwonenden en/of hun rechtsopvolgers zullen worden betwist danwel door deze afspraak op 

enigerlei wijze zullen worden aangetast, 

- indien het bovenstaande door een van de omwonenden of hun rechtsopvolgers niet zal worden 

nagekomen, de Woonboulevard het recht heeft om bij voortduring van de inbreuk op haar 

eigendomsrecht na sommatie tot beëindiging en na kennisgeving aan de overige 

omwonenden en/of hun rechtsopvolgers het hekwerk voormeld te plaatsen op de thans bestaande 

eigendomsgrens tussen de groenstrook en de diverse tuinen. 

Hierbij zullen door de Woonboulevard de bewoners in "clusters" worden aangesproken casu quo zal 

in voorkomende gevallen het hekwerk per "cluster"  worden  verplaatst. 

Als "clusters" hebben hier te gelden respectievelijk Straelseweg 317-323, Winkelveldstraat 3c-5 

alsmede Winkelveldstraat 7-11. Overtreding door een bewoner geeft de Woonboulevard met 

inachtneming van het bovenstaande derhalve rechten jegens het gehele betreffende "cluster" casu 

quo de overige "clusters", welke rechten niet zullen worde uitgeoefend zonder voorafgaand overleg 

met casu quo mededeling aan de overige bewoners van het betreffende cluster. 

4.      Voorkomen overlast tijdens bouwwerkzaamheden 

Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen de belangen van de omwonenden zoveel mogelijk in acht 

worden genomen, met name betreffende het voorkomen van overlast. Wat betreft aan- en 

afvoerroutes alsmede het tijdstip van het 

verwijderen  van thans aanwezige beplanting zullen met inachtneming van het bovenstaande  

tussen partijen nadere afspraken worden gemaakt. 

5.       Procedurele afspraken 
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Middels ondertekening van deze akte geven de omwonenden aan jegens het College van 

Burgemeesters en Wethouders, dat de door hen ingediende bezwaren tegen het voornemen tot 

bouwvergunningverlening middels de toepassing van artikel 19 WRO, zoals gepubliceerd de dato 

twee april negentienhonderd zeven en negentig, als ingetrokken kunnen worden beschouwd. 

Dit geldt eveneens ten aanzien van de ingediende 

bezwaren/bedenkingen/zienswijzen in het kader van de reguliere bestemmingsplanprocedure 

betreffende het bestemmingsplan, zoals aangenomen door de gemeente raad de dato zesentwintig 

maart negentienhonderd zeven en negentig, om te komen tot realisering van het woonthemacentrum 

(maximaal vijfentwintigduizend vijfhonderd vierkante meter), waarbij de bewoners evenmin gebruik 

zullen maken van hun eventuele mogelijkheden bezwaren/bedenkingen/zienswijzen in te dienen in het 

vervolg van de thans lopende procedure terzake van dit bestemmingsplan. 

Wijzigingen, herzieningen, vrijstellingen van het bestemmingsplan voormeld alsmede ontwikkelingen 

die buiten de grenzen lopen van dit bestemmingsplan vallen buiten de reikwijdte van deze 

overeenkomst. Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige relevante wijzigingen in de 

bouwplannen zoals in het kader van de artikel 19 WRO procedure ingediend. 

6. Gemeentelijke   eisen/goedkeuring 

Indien exacte nakoming van het bovenstaande als gevolg van eventuele nadere (overheids)eisen niet 

mogelijk zal blijken te zijn, zal door de Woonboulevard worden getracht op een zo min mogelijk 

afwijkende wijze uitvoering aan het bovenstaande te geven en zullen indien noodzakelijk de 

omwonenden van de wijzigingen op de hoogte worden gesteld. 

7. Kwalitatieve  verplichtingen/Kettingbedingen 

A. 1.       Bovenstaande verplichtingen van de Woonboulevard jegens  de omwonenden om te  

 dulden casu quo om niet te doen worden bij deze aan de Woonboulevard opgelegd als 

 kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel  6:252 van het Burgerlijk Wetboek  en 

worden bij deze door de Woonboulevard als zodanig aanvaard. 

2.       Het sub 1 voormelde beding zal overgaan op de toekomstige rechtsopvolgers onder 

bijzondere titel van de Woonboulevard alsmede op al diegenen die op enigerlei  wijze  een 

recht van gebruik van het WoonThemacentrum of een gedeelte daarvan, zullen verkrijgen. 

3. Partijen kiezen terzake van de uitvoering van de kwalitatieve verplichting woonplaats  ten 

kantore van de bewaarder van deze minuut. 

 4.  De in dit beding omschreven verplichting jegens de omwonenden 

  kan slechts eindigen na hun schriftelijke toestemming. Van deze 

  beëindiging zal alsdan een notariële akte worden opgemaakt, welke zal dienen om te  

  worden ingeschreven in de openbare registers. 

B.   1.De omwonenden zijn verplicht en verbinden zich jegens  de Woonboulevard de door   

hen aangegane verplichtingen (met name neergelegd onder artikel 3) en het    

onderhavige artikel, bij overdracht van de woningen van de omwonenden  of een  gedeelte 

daarvan, alsmede bij  de verlening daarop van een beperkt zakelijk  genotsrecht,  aan 

de betreffende rechtsopvolger  bij wege van kettingbeding op te  leggen en in de betreffende 

notariële akte van levering of vestiging van een beperkt zakelijk  genotsrecht woordelijk op 

te doen nemen. Bij gebreke waarvan zij gehouden zijn eventuele  hierdooropgetreden schade 

aan de Woonboulevard casu quo haar rechtsopvolger(s) te  vergoeden onverminderd 

het bepaalde in het laatste gedachtestreepje van artikel 3 (verplaatsing hekwerk). 

 2.       Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbinden de omwonenden 

  zich jegens  de Woonboulevard tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de  

  nieuwe eigenaar of de in lid J  van dit artikel bedoelde beperkt gerechtigde  dat ook  

  deze zowel het in lid 8B.1 bepaalde, als de verplichting om dit door te geven zal   

  opleggen aan diens rechtsopvolgers. 

  Elke opvolgende vervreemder verplicht zich daarbij namens  en ten behoeve van de  

  Woonboulevard het beding aan te nemen. 

C.      1 .        De Woonboulevard is verplicht en verbindt zich jegens de omwonenden de door haar  

  aangegane verplichtingen om te doen en het onderhavige artikel, bij   

  overdracht van het WoonThemacentrum of een gedeelte daarvan, alsmede bij  de  

  verlening daarop van een beperkt zakelijk genotsrecht,  aan haar rechtsopvolger  bij   
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  wege van kettingbeding op te leggen en in de betreffende notariële akte van levering  

  of vestiging van een beperkt zakelijk genotsrecht  woordelijk op te doen nemen. 

 2.      Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de Woonboulevard 

  zich jegens de omwonenden tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de   

  nieuwe  eigenaar of de in lid 1 van dit artikel bedoelde beperkte gerechtigde dat ook  

  deze zowel het in lid C. 1 vermelde artikel als de verplichting om dit door te geven zal  

  opleggen aan diens rechtsopvolgers. Elke opvolgende vervreemder verplicht zich  

  daarbij namens en ten behoeve van de omwonenden het beding aan te nemen.; 

wat betreft het kadastrale nummer 4794: 

een akte van levering verleden op één juli negentienhonderd zeven en zeventig voor mr. dr. J.E.D.M. Thielen, 

destijds notaris te 's-Gravenhage, waarvan een afschrift is ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Roermond op vijf juli negentien 

honderd zeven en zeventig in deel 3721 nummer 10, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

9.      Zowel voor de tegenwoordige bestemming van het heersend erf, als voor die daaraan in de 

 toekomst te geven worden bij deze gevestigd ten Jaste van het bij deze akte verkochte gedeelte 

 van voorschreven perceel 4634 en ten nutte van het aan de gemeente Venlo in eigendom 

 verblijvende resterende gedeelte van voorschreven perceel nummer 4634 de navolgende 

 erfdienstbaarheden: 

 a. die van het hebben en houden van een riool met een doorsnede tussen 

  eenhonderd twintig en eenhonderd tachtig centimeter en een rioolput, zoals nader op  

  voormelde situatieschets is aangegeven; 

 b.       die, inhoudende het verbod een strook grond zoals aangeduid in rood en in   

  kruisarcering op voormelde situatietekening en waarin het bedoelde riool 

  is gelegen, op enigerlei wijze te bebouwen. Deze erfdienstbaarheden houden mede het  

  recht in voor de eigenaar van het heersend erf werkzaamheden aan bedoeld riool,  

  waaronder herstelling en vernieuwing begrepen, te verrichten. 

  Indien ten gevolge van werkzaamheden aan het riool aan de toestand van het hierbij  

 verkochte terrein schade wordt toegebracht, zal deze door- en op kosten van de   

 gemeente  Venlo worden hersteld. Geen vergoeding zal worden gegeven voor   

 eventuele stagnatie of andere schade voor het op de gekochte grond uit te oefenen  

 bedrijf.  De gemeente is verplicht dergelijke schade in overleg met koopsters zoveel  

 mogelijk te voorkomen en te beperken. 

10. In afwijking van het bij akte de dato acht en twintig juni negentienhonderd drie en zeventig 

(raadsbesluit de dato veertien februari negentienhonderd drie en zeventig, vijfde afdeling, nummer 

73) gevestigde servituut tot het verbod van bebouwing van een strook grond ter  breedte  van tien 

meter mag de buitenkant van de fundering van de meest zuid-oostelijke hoek  van de te bouwen 

verkoopruimte, aangegeven met "A" op de bij dit besluit behorende  situatietekening, worden 

aangelegd tot een afstand van twee meter en tachtig centimeter  vanuit het hart van de riool. 

 De vrije overspanning, ter plaatse van het door de bebouwing te kruisen riool, op de bij dit 

 besluit behorende situatietekening aangegeven met "B" moet minimaal een breedte hebben 

 van twaalf meter; de onderkant van de dakdragende constructie van deze overspanning mag 

 nergens minder zijn dan vier meter boven de op het maaiveld aan te brengen verharding 

12. Koopster verbindt zich de sub 11 bedoelde, alsmede de in dit artikel vermelde verplichting op  te 

leggen aan eventuele opvolgers in de eigendom en aan verkrijgers van zakelijk en/of persoonlijke 

rechten op de gekochte grond met eventueel te bouwen opstallen, zulks op  verbeurte van een 

dadelijk opeisbare en zonder rechterlijke tussenkomst verschuldigde boete  van eenhonderd 

duizend gulden (NLG 100.000"-). 

13. Op deze verkoop en koop is van toepassing het besluit "Algemene 

Verkoopvoorwaarden 1968' van de gemeente Venlo, met uitzondering van de artikelen 16 lid  2 

en 18.; 

wat betreft het kadastrale nummer 4462. nummer 6578 en nummer  6576 (beide 

laatstgenoemde nummers voorzover afkomstig uit het oude kadastrale nummer 6384): 

een akte van levering verleden op acht en twintig juni negentienhonderd drie en zeventig voor mr. M.H.H.M. 

Meewis, destijds notaris te Venlo, waarvan een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de 

Openbare Registers Roermond op negen en twintig juni negentien honderd drie en zeventig in deel 2234 
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nummer 102, welke akte is gerectificeerd bij akte van rectificatie op twintig februari negentien honderd vijf 

en zeventig verleden voor mr. Meewis, voornoemd waarvan een afschrift is ingeschreven in register 

Hypotheken 4 van de Openbare Registers Roermond op een en twintig februari negentien honderd vijf en 

zeventig in deel 2382 nummer 76, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

5.       Ten laste van de hierbij verkochte gronden en ten behoeve van de aangrenzende  gemeentegronden, 

voor zover in gebruik als- of bestemd tot weg eventueel met bijbehorende  groenstroken), wordt 

gevestigd de erfdienstbaarheid tot het verbod om de op de voormelde  situatietekening gearceerd 

aangegeven stroken grond anders te benutten dan voor het  aanleggen en onderhouden van in· en 

uitritten en parkeerstroken en/of terreinen; voor zover  deze stroken niet voor de hierboven vermelde 

doeleinden benut worden, dienen deze van een  passende groenbeplanting te worden voorzien en als 

zodanig te worden onderhouden, een en  ander ten genoegen van burgemeester en wethouders.; 

wat betreft alle kadastrale nummers: 

een akte op elf maart negentienhonderd zeven en negentig, waarvan een afschrift is ingeschreven in register 

Hypotheken 4 van de Openbare Registers Roermond, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

Komen het navolgende overeen: 
Als definities worden gehanteerd: 

Detailhandel: een consument· verzorgend bedrijf dat op een bepaalde locatie, in de vorm van een 

bedrijfspand, rechtstreeks goederen te koop of te huur aanbiedt aan personen die die goederen kopen of 

huren voor eigen gebruik (finale consumenten), anders dan voor gebruik ter plaatse en in de uitoefening van 

beroep en/of bedrijf. 

Geconcentreerde Grootschalige Detailhandel (GDV)grootschalige detailhandel als bedoeld in de 

beleidsbrief van de Ministeries van Economische Zaken en VROM aan de Tweede Kamer van 19 juli 1993 

(TK 1992·1993, 18786, nr 27), waarvoor de branche beperking van het PDV beleid niet of niet volledig 

gelden. 

Perifere detailhandel (PD) detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en 

detailhandel in ABC-goederen (auto's, boten en caravans), tuincentra, bouwmarkten, keukens, sanitair en 

woninginrichting waaronder meubels, die vanwege de omvang en aard van de gevoerde artikelen een groot 

oppervlak nodig hebben voor de uitstalling. Plangebied "De Veegtes, PD-Lokatie', nr.X.5871.430.2125, 26 

februari 1997, verder te noemen: "Veegtes PD'. Het gebied dat ligt tussen de L.J. Costerstraat, de van 

Leeuwenhoekstraat, de Buys Ballotstraat, de Nijmeegse weg en een lijn die parallel loopt aan de Straelseweg 

van de Kwantum-vestiging tot aan de Nijmeegseweg, conform het voorlopig ontwerp-bestemmingsplan 'De 

Veegtes, PD- Lokatie", aan partijen bekend. 

Plangebied 'Woonthemacentrum Venlo", X.5871.410.1984., maart 1997, verder te noemen 'WTC'. De lijn die 

parallel loopt met de Straelseweg vanaf de Kwantum vestiging naar de Nijmeegseweg, de Nijmeegseweg, de 

Straelseweg en de perceelsgrenzen, grenzende aan dit gebied van de woningen Straelseweg 317 tlm 325 en 

de panden aan de Winkelveldstraat tot het gebied, waarin het gemeenschapshuis De Groethof ligt, alsmede 

het perceel van De Groethoef, zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Woonthemacentrum Venlo', aan 

partijen genoegzaam bekend. 

1. Partijen zullen het expliciet gebruiksrecht voor het plangebied "De Veegtes" en "WTC'  regelen  in 

de bestemmingsplannen: 'De Veegtes, PD-lokatie" en 'Woont hemacentrum  Venlo', zoals dit  op 

6 maart 1997 ex. artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tervisie wordt gelegd, 

 respectievelijk op 26 maart 1997 door de gemeenteraad ex. artikel 25 van de wet op de 

 Ruimtelijke Ordening (WRO) zal worden vastgesteld. Hiermee wordt tevens een maximale 

 invulling gegeven aan de gebruiksmogelijkheden, die op basis van het overgangsrecht haalbaar  en 

wenselijk zijn . 

2. Het bestaand gebruik binnen het plangebied 'Veegtes PD" positief wordt bestemd tot  "Perifere 

detailhandel, detailhandel uitgesloten, met inachtneming van artikel 4 t/m 6. 

3.         Het op het moment van tervisie legging ex. artikel 6a WRO van "Veegtes PD" bestaande  aantal 

 vierkante meters verkoopvloeroppervlak 'detailhandel' wordt bepaald aan de hand  van 

gewaarmerkte en als bijlagen bijgevoegde tekeningen, nummers 9615-1 en 9615-2 van  december 1996 en 

een kopie van de huur overeenkomst van 07 april 1989 tussen B.V. DE  VEEGTES 1 - V en Leo van 

Schayik-Osnabrugge B.V., gevestigd te 5431 DJ CUYK. 

 Deze vvo's detailhandel wordt vastgesteld op:  

 Voor de Maxis-vestiging: ··········· 947,30 m2 

    ····································· 821,70  m2 
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  ·································14.076,70  m2                

  Leo van Schayik: …….............. 900,00  m2 

  ·································16.745,70   m2 

      ·········afgerond  op ·················16.746  m2 

4. Binnen deze bestemming wordt in twee differentiaievlakken de mogelijkheid voor het  uitoefenen 

van detailhandel aangegeven, waardoor deze uitoefening van de Aantekeningen: 

 detailhandel positief wordt bestemd. Om te voldoen aan het rechtszekerheidsbeginsel, waarvoor  het 

overgangsrecht de basis biedt, wordt het totaal aantal vierkante meters  verkoopvloeroppervlak 

 detailhandel, zoals vastgesteld in artikel 4, éénmalig uitgebreid met  10%, zijnde 1675 m2. 

 Hierdoor wordt het maximaal aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlak detailhandel 

 voor het gebied 'Veegtes PD' én "WTC vastgesteld op: 18.421 m2. 

5  Het maximaal aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlak detailhandel mag, met 

 uitzondering van de vierkante meters vvo van de Maxis, vrijelijk binnen het plangebied  'Veegtes 

PD' worden ingezet, mits het totaal aantal m2 vvo niet boven de 18.421 m2 uitkomt; 

6. Indien “ZBG" in de bestaande panden binnen het bestemmingsplan 'Veegtes PD'  leegkomende 

 ruimten voor woninginrichting aan derden wil verhuren, dient "ZBG" voordat  een 

 huurovereenkomst gesloten kan worden, dit voornemen onverwijld te melden aan het college van 

 burgemeester en wethouders van  Venlo. Alsdan voeren partijen  overleg om te  komen tot een 

 beoordeling c.q. afweging van de wenselijkheid  van (een) potentiële  gegadigde(n) in de 

 woninginrichtingsbranche. 

 Als uitgangspunt bij dit overleg zal worden gevormd de bij partijen bekende en in deze 

 overeenkomst onderschreven uitgangspunten alsmede het gemeentelijke beleid zoals  verwoord 

in de besluitvorming door de gemeenteraad van 22 december 1993, nr. 198  alsmede de terzake 

relevante latere besluitvorming en documenten zoals: 

*      de ontwikkeling van het gebied omgeving Nijmeegse weg tot een 

 volwaardige PDV lokatie met een boven- en regionale functie; 

*      handhaving/versterking van de positie van de binnenstad, de centra van Blerick en Tegelen en 

 ook die van de kleinere buurt- en wijkcentra; 

*      ontwikkeling van de PDV-lokatie binnen de termen van het rijks· en het provinciale beleid. 

De in dit artikel bedoelde panden zijn: 

Eurotapijt  Nederland  B.V., Nijmeegse weg  16 (5916 PT), met een oppervlakte van 2820 m2, hetgeen blijkt 

uit het voorblad van de huurovereenkomst  tussen de Heer v.v. Ven, handelende als directeur van de Veegtes 

B. V" gevestigd te Venlo, Veegtes I tlm V, met de heer N.  Boitelle, handelende als directeur van Eurotapijt 

Venlo B.V. van 1-9-1978. 

-        Trendhopper, Nijmeegseweg 201A (5916 PT), met een oppervlakte van 1480 m2, zoals blijkt  uit 

het voorblad van de huurovereenkomst tussen de Veegtes Il 8. V. en Saku B.V., in rechte  vertegenwoordigd 

door de heer J.A.M. Schaats van 1 mei 1992. 

- Waterbeddencentrum Venlo, Nijmeegseweg 28 (5916 PT), met een oppervlakte van 170 m2, 

 zoals blijkt uit het voorblad van de overeenkomst tussen B.V. De Veegtes II en de heer G. van 

 der Sluis, van 22 maart 1993.  

- Kwantum Nederland B. V., Nijmeegseweg  10 (5916 PT), met een oppervlakte van 2500 m2, 

 zoals  blijkt uit het voorblad van de overeenkomst tussen De Veegtes II BV. en Kwantum 

 Nederland B.V., vertegenwoordigd door de heer L.J.J. M. van de Wiel en B. G.  Schlosser. 

- Praxis  Doe-Het-Zelf-Center  B.V., Nijmeegseweg  10 (5916 PT), met een oppervlakte van 

 3300  m2,  zoals blijkt uit het voorblad van de huurovereenkomst tussen De Veegtes I BV,  De 

Veegtes II BV"  de Veegtes III B.V., de Veegtes IV BV en De Veegtes V BV,  vertegenwoordigd door 

haar  directeur mevrouw G. Liebregts· Van den Heuvel en BV  Praxis Vastgoed BV te Amsterdam, 

vertegenwoordigd door haar directeur de heer S.C.  Huibers. 

7. Het aantal vierkante meters bruto verkoopvloeroppervlak  ten behoeve van Woninginrichting binnen  

het plangebied  'Veegtes PO" mag niet groter/meer zijn dan  10.270 m' en mag  vrijelijk binnen  

voornoemd plangebied  worden ingezet. 

8. ZBG verplicht zich om in alle huurovereenkomsten,  die worden gesloten voor gebruik van 

 gronden  en/of opstallen binnen het plangebied  'Veegtes PD', de bepalingen van deze 

 overeenkomst inacht te nemen. ZBG zal hierin opnemen dat huurders zich verplichten zich 

 hieraan te houden. 
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9. Het vestigen van geconcentreerde grootschalige vestigingen (GDV) is binnen het gehele  plangebied 

'Veegtes' en "WTC' niet toegestaan. 

10. Alle kosten, die direct of indirect verbonden zijn met de aanleg van ontsluitingen en 

 inrichtingen, alsmede de kosten voor de aanleg van o.a. (een) blusvijver, bedoeld voor een 

 sprinklerinstallatie en/of direct toe te rekenen zijn aan het project 'WTC' en/of 'Veegtes PD', 

 komen geheel voor rekening van "ZBG" en/of haar rechtsopvolger(s). Deze voorzieningen 

 van openbaar nut maken deel uit van de door partijen te sluiten exploitatieovereenkomst. 

11. Bij verbouwingen of nieuwbouw van gebouwelijke voorzieningen of het vernieuwen van de 

 bestaande parkeerplaats in het plangebied "Veegtes" zal zoveel als mogelijk is, rekening  gehouden 

worden met het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel. 

12. Partijen zullen zich inspannen "WTC' binnen de planperiode te realiseren. 

 De provinciale planologische Commissie heeft in haar advies van 6 augustus 1996 

 aangegeven  dat tussen het plangebied 'WTC' en het tuincentrum aan de 

 Straelseweg/Nijmeegseweg een  ruimtelijke en functionele relatie dient te worden 

 gerealiseerd. Om hieraan te kunnen voldoen dienen de panden, plaatselijk bekend als 

 Straelseweg 309 t/m 313, door "ZBG" te worden aangekocht om deze ruimtelijke en  functionele 

relatie te kunnen realiseren. 'ZBG" zal deze  panden nu aankopen en de levering  uitstellen tot dat de 

huidige bewoners, de heer en mevrouw Lefering, mevrouw Havens en  mevrouw Vostermans, deze panden 

metterwoon zullen hebben verlaten. Indien het  'ZBG"  niet lukt deze panden op minnelijke wijze te 

verwerven, zal de gemeente tot onteigening overgaan,  teneinde het bestemmingsplan te kunnen realiseren. 

Hiertoe zal in de exploitatieovereenkomst een  voorwaarde worden opgenomen dat "ZBG' zich verplicht 

deze panden na onteigening  tegen  de onteigeningswaarde van de gemeente over te nemen. Tevens 

 verplicht 'ZBG' zich nadat de  eigendom van deze panden op haar is overgegaan de ruimtelijke en 

functionele relatie met het  tuincentrum aan de Straelseweg/Nijmeegseweg te realiseren. 

Kettingbeding/kwalitatieve verplichting. 
De gemeente bedingt hierbij, dat 'ZBG" voor zich en zijn rechtverkrijgende de in deze overeenkomst 

bepaalde uitgangspunten strikt zal naleven. "ZBG' noch zijn rechtverkrijgende onder algemene titel noch die 

onder bijzondere titel mogen direct of indirect afwijken van de in deze overeenkomst overeengekomen 

uitgangspunten. 

Deze verplichting wordt bij deze gevestigd als kettingbeding en voorts als een kwalitatieve verbintenis in de 

zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek (BW) voor de gemeente en ten laste van 'ZBG' en/of haar 

rechtsopvolger(s). 

Bij elke vorm van eigendomsoverdracht binnen het plangebied verplicht "ZBG" en/of haar rechtsopvolger(s) 

zich de betreffende verkrijger van de eigendom al dezelfde verplichtingen als op hem krachtens vorenstaande 

bepaling rusten, op te leggen; dat wil zeggen zowel alle verplichtingen om te doen, zoals onder andere de 

verplichting om deze verbintenis weer aan de rechtsopvolger(s) op te leggen, waaronder begrepen het 

bepaalde omtrent niet-nakoming of de overtreding en de gevolgen daarvan en alles wat daarbij is bedongen 

en bepaald in de ruimste zin. Alles onverminderd de voormelde kwalitatieve werking der verplichting op 

grond van artikel 6:252 BW. 

Boetebeding. 
Bij overtreding van het kettingbeding/kwalitatieve verbintenis, zoals verwoord in de artikelen 1 t/m 6 en 8 

t/m 13, zal de gemeente 'ZBG' of degenen aan wie 'ZBG' deze verplichting heeft opgelegd casu quo degenen 

op wie betreffende verplichtingen rusten, bij niet nakoming of overtreding binnen een redelijke termijn 

ingebrekestellen. 

Op elke niet-nakoming of overtreding staat, na deugdelijke ingebrekestelling, een direct opeisbare boete van 

maximaal f 250.000,-- ten behoeve van de gemeente, naast het recht van de gemeente om onafhankelijk 

daarvan vergoeding te vragen van de werkelijke schade en/of een verbod van de met de 

bepalingen strijdige handelingen te vorderen. 

Deze boete zal tegelijk met nakoming van de hoofdverbintenis gevorderd kunnen worden. 

De hiervoren bepaalde voortvloeiende verplichtingen om te dulden of niet te 

doen zullen overgaan op de verkrijgers van de betreffende onroerende zaken onder algemene of bijzondere 

titel ten aanzien van deze zaken, en wel van rechtswege, voor zover de wet dit zal toestaan. 

Al hetgeen krachtens het bepaalde in het kettingbeding/kwalitatieve verplichting en het boetebeding aan de 

rechtsopvolger van 'ZBG' zal worden opgelegd, wordt voor de gemeente bedongen en voorzover nodig bij 

deze door en voor deze laatste aangenomen.' 
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In het kader van het in voormelde overeenkomst vastgelegd kettingbeding en de kwalitatieve verplichting, 

wordt aan deze akte een tekening gehecht van het desbetreffende gebied; de betrokken percelen zijn 

kadastraal bekend gemeente Venlo sectie A nummers: 

- 4129 gedeeltelijk; 

- 5329, groot zevenendertig aren tachtig centiaren;  

- 5330, groot een hectare vierentwintig centiaren;  

- 2438 gedeeltelijk; 

- 4635 gedeeltelijk; 

- 4635 gedeeltelijk; 

- 4743, groot twee hectaren negenentwintig aren veertig centiaren;  

- 4780, groot twaalf aren  vijftig centiaren; 

- 4779, groot een are vijfenveertig centiaren;  

- 5908 gedeeltelijk; 

- 3964, groot zesendertig aren twintig centiaren; 

- 2442, groot acht aren zeventig centiaren;  

- 2441, groot twee aren dertig centiaren;  

- 2440, groot twee aren twintig centiaren; 

- 4636, groot een hectare vierendertig aren vijfenzeventig centiaren;  

- 4468, groot drie hectaren negentien aren; 

- 4633, groot achtenvijftig aren vijftig centiaren;  

- 4794, groot vierenzestig aren vijfendertig centiaren; 

- 4462, groot vierentachtig aren vijf centiaren; 

alsmede gemeente Venlo sectie C nummer 4488, gedeeltelijk groot een hectare 

zeventien aren achtenvijftig centiaren.” 

49. Kavel 3 (h) Venlosingel 7, 11, 17, 21 en 23 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 “een akte van levering op negen juli negentienhonderd eenennegentig verleden voor mr. 

L.A.J.M. Wilod Versprille, destijds notaris te Arnhem, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Arhem) op negen juli 

negentienhonderd eenennegentig in deel 10812 nummer 41. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

8. Het verkochte mag uitsluitend worden gebezigd voor het bouwen en hebben van opstallen en/of 

inrichtingen ten behoeve van woninginrichters en aanverwante bedrijven conform het 

bestemmingsplan  voor dit gebied, zulks ter realisering van een ter plaatse door partijen beoogde 

zogenaamde  meubelboulevard. Burgemeester  en Wethouders van de Gemeente kunnen, eventueel 

onder nader vast te stellen voorwaarden, van deze bestemming ontheffing  verlenen. Indien koopster 

redelijkerwijs aannemelijk kan maken dat de gehele of gedeeltelijke realisering van de beoogde 

meubelboulevard geen doorgang kan vinden, en aldus om bedoelde ontheffing verzoekt zullen 

Burgemeester en Wethouders deze naar redelijkheid en voorzover passend binnen de voorschriften 

van het bestemmingsplan,  niet weigeren. 

9. Aan koopster wordt ter realisering van de sub 8 bedoelde meubelboulevard en voor de termijn dat 

deze als zodanig ter plaatse gevestigd is de tussen het meest Westelijke bouwperceel van het 

verkochte en de Randweg gelegen grondstrook zoals deze op voormelde tekening nummer A-7399 

met kruisarcering ongeveer 

is aangegeven ten behoeve van parkeren is voorzien daartoe in bruikleen ter 

beschikking gesteld. De aanleg en het onderhoud van de strook geschiedt door de  Gemeente. 

Als bijdrage in de hieraan verbonden kosten betaalt koopster heden een eenmalig bedrag van 

vijftigduizend gulden (f 50.000,--) exclusief omzetbelasting, welke bedrag met omzetbelasting door 

de Gemeente is ontvangen, blijkens de aan deze akte gehechte kwitantie. 

10. De Gemeente draagt zorg dat voor rekening van koopster de Heerlenstraat overeenkomstig de 

daarvoor ontworpen plannen als openbare (rond)weg wordt doorgetrokken naar de Venlosingel. 
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Bij de tracekeuze en aanleg van de weg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande 

infrastructuur  en aanwezige kabels en leidingen van openbare riolering en nutsnetten alsmede met 

de beoogde bebouwings- en inrichtingsplannen  van koopster op de aangrenzende  verkochte 

percelen. 

Mochten niettemin door de plannen voorzieningen of aanpassingen aan de 

infrastructuur en netten nodig blijken, dan geschiedt zulks voor rekening van koopster. 

11. Indien en voorzover de nader uitgewerkte en overeengekomen plannen voor het verkochte 

aanleiding geven tot het treffen van, door de Gemeente nodig geachte, nadere regelingen, zoals het 

vestigen van erfdienstbaarheden  en/of andere zakelijke en persoonlijke rechten, zal koopster 

hieraan zonder  vergoeding of andere vordering hoe ook genaamd, haar medewerking  verleden en 

daaraan, voor zover nodig, uitvoering geven. 

Van het in dit sub 11 bedoelde recht zal de Gemeente niet anders gebruik maken dan voor zover de 

plannen van koopster op het verkochte zulks vergen dan wet het algemeen belang zulks noodzaakt en 

het in redelijkheid van koopster gevergd kan worden. 

12. Indien en voor zover het verkochte grenst aan een gemeentelijke watergang zal koopster in die 

begrenzing voor haar rekening een beschoeiing aanbrengen en onderhouden. De aard van de 

constructie en de wijze van uitvoering behoeven de goedkeuring van de Gemeente. 

13. Overigens geschiedt de onderhavige transactie onder de toepasselijke bepalingen  van de 

Gronduitgifteverordening 1982, zoals deze op negenentwintig maart negentienhonderd 

tweeëntachtig  door de Raad van de Gemeente werd vastgesteld, herzien vastgesteld is bij besluit 

van de Raad de dato veertien april negentienhonderdzesentachtig,  nummer 66721 en notarieel werd 

vastgelegd bij een op twee oktober negentienhonderdzesentachtig  ten overstaan van notaris Mr D.J. 

Willemsen te Arnhem verleden akte, zulks met dien verstande dat: 

a. in afwijking van het bepaalde in artikel  13, lid 1, de koopster aan de Gemeente berekend tot 

een november negentienhonderdnegenentachtig een rentevergoeding  verschuldigd is van 

tweehonderdvijfenzeventigduizend  gulden (f 275.000,--) exclusief omzetbelasting; 

b. de uiteindelijke uitkomst van de definitieve inmeting door of vanwege de landmeter  van het 

Kadaster zal geen aanleiding geven tot enigerlei verrekening in meer of minder vordering 

anderszins; 

c. in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 de Gemeente verklaart, dat het verkochte, voor 

zover haar naar beste weten bekend, niet is verontreinigd zodanig dat de 

bouwwerkzaamheden  hierdoor vertraagt casu quo onaanvaardbaar  is, zulks gemeten naar 

maatstaven van de landelijke overheid en voorts, dat tijdens de op grote schaal in dit 

bestemmingsplangebied  verrichtte werkzaamheden ter zake van het bouw- en woonrijp 

maken van het betreffende terrein nimmer giftige stoffen zijn aangetroffen en dat voor zover 

er ten behoeve van wegenaanleg of terreinophoging  van elders gronden zijn aangevoerd, 

deze gronden bij haar weten vrij van giftige stoffen zijn. 

Voorts verklaarde de Gemeente, dat er in of op de over te dragen grond nimmer legale 

vuilstortingen hebben plaatsgevonden en dat naar beste weten ook geen illegale vuilstortingen 

hebben plaatsgevonden. 

16A. Ten laste van de gedeelten van het verkochte kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AE, nummer 

10 gedeeltelijk en nummer 852 gedeeltelijk en ten behoeve van het aangrenzende openbare gebied, eigendom 

van de gemeente, wordt als erfdienstbaarheid gevestigd een recht tot het hebben, houden, onderhouden, 

vernieuwen en zonodig weer wegnemen van rioolbuizen, een en ander volgens traces zoals met een 

onderbroken lijn op bijbehorende tekening nummer A-7399 ongeveer staan aangegeven. 

B. Ten laste van het gedeelte van het verkochte, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AE, nummer 6 

gedeeltelijk en ten behoeve van het aangrenzende openbare gebied eigendom van de gemeente, wordt als 

erfdienstbaarheid gevestigd het recht het verkochte te betreden en aldaar zonodig werkzaamheden uit te 

voeren aan en/of ten behoeve van direct aan de oostzijde van het verkochte gesitueerde kabels en leidingen. 

Ten aanzien van het hiervoor sub A en B gestelde geldt, dat aan personeel van of aangewezen door de 

gemeente te allen tijde toegang tot het lijdend erf zal worden verleend. Behoudens ingeval van calamiteit 

zullen de werkzaamheden niet anders dan na overleg met koper worden uitgevoerd. 

Alie materiele schade ten gevolge van de voornoemde werkzaamheden toegebracht aan, op het lijdende erf 

aanwezige bestrating, beplanting ectcetera zal door en voor rekening van de gemeente Arnhem worden 

hersteld.” 
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50. Kavel 3 (i) Grote Markt 10, 11, 12 en 13 ’s-Gravenhage 

N/A 

51. Kavel 3 (j) Spui 12 ’s-Gravenhage 

N/A 

52. Kavel 3 (k) Potterstraat 4 Utrecht 

 

N/A 

53. Kavel 3 (l) Vredenburg 27 Utrecht 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 “een akte van levering op éénendertig oktober negentienhonderd tachtig verleden voor 

M.P. Peltzer, destijds notaris te 's-Gravenhage, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers 

(destijds Utrecht) op drie november negentienhonderd tachtig in deel 4132 nummer 79. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

BEDINGEN 

1. Het verkochte wordt geleverd voetstoots, in de staat waarin het zich bevindt met al hetgeen daaraan 

aard-, nagel- en wortelvast is en met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, lasten en 

erfdienstbaarheden, waaronder de volgende opgenomen in een akte achtentwintig februari 

negentienhonderd zevenenzestig verleden voor notaris 

P.H.F. Verhoeff te Utrecht, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht op diezelfde dag in deel 

1969, nummer 127: 

"Van den muur gelegen tusschen meergemelde perceelen sectie C nummers 6445 en 6444 langs de 

oostelijke grens van laatstbedoeld perceel behoort over een lengte van ongeveer negen meter dertig 

centimeters, gerekend van het Vredenburg af tot aan den in dien muur inspringende hoek toe, het 

gedeelte, gebouwd aan de zijde van het perceel sectie C nummer 6443 aan den eigenaar van dit perceel 

en het gedeelte gebouwd aan de zijde van het perceel sectie C nummer 6444 aan de eigenaren van 

laatst bedoeld perceel, zoodat de kadastrale grens der beide perceelen over deze lengte tusschen die 

beide gedeelten muur in is gelegen. Het overige gedeelte van den muur langs voormelde oostelijke grens 

is een gemeene muur; en aan den eigenaar van het perceel sectie C nummer 6443 voormeld is tot 

wederopzegging toe vergunning  verleend tot het hebben van twee tuimelramen in de gemeenen muur 

aan de westzijde van dit perceel. Deze vergunning kan te allen tijde door den eigenaar van het 

voormelde perceel sectie C nummer 6444 worden ingetrokken. In dat geval zal den eigenaar van het 

perceel sectie C nummer 6443 meerbedoeld verplicht zijn om te zijnen kosten die ramen terstond te 

verwijderen, de daardoor ontstane opening te 

dichten zoodanig dal de muur een geheel vormt” 

54. Kavel 3 (m) Keizersgracht 14, 14a en 16 Eindhoven 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

 “1. een akte van levering op negentien januari negentienhonderd negenennegentig 

verleden voor mr. H.G.J.M. Ras, destijds notaris te Eindhoven, ingeschreven in het register Hypotheken 4 

van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Eindhoven) op twintig 

januari negentienhonderd negenennegentig in deel 14108 nummer 44. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

BEPALINGEN TEN AANZIEN  VAN GELDAUTOMAAT 
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Artikel  11 

In de akte van verkrijging door verkoper staat onder meer woordelijk vermeld: 

"1. Verkoper heeft het recht om, tot maximaal tien jaar  na heden, de thans aanwezige geldautomaten om 

niet te blijven exploiteren en operationeel te houden. De geldautomaten zijn geplaatst conform in een aan 

deze akte gehechte situatieschets, de data zestien september  negentienhonderd  achtennegentig. 

Koper garandeert de komende tien jaar  derhalve tot negentien januari  tweeduizend negen het gebruik van 

de ruimte. 

2. Koper garandeert verkoper, danwel iemand in zijn opdracht, vrije toegang, gedurend vierentwintig uur 

per dag, zeven dagen per week, tot de automatenruimte  ten einde onder andere het apparaat te vullen 

danwel onderhoud of reparaties uit te voeren. 

3. Voor het electriciteitsverbruik is een aparte meter geplaatst. 

4. Koper en verkoper verklaren de apparatuur als roerend te beschouwen en verklaren dat deze apparatuur 

eigendom van de Rabobank blijft. 

5. enzovoorts (niet van toepassing) 

6. De koper is verplicht om het hiervoor bepaalde en de onderhavige bepaling aan zijn opvolgende 

verkrijger(s) op te leggen, alles op straffe van een onmiddellijk  opeisbare boete van vijfhonderd duizend 

gulden (f.500.000,00) onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze verbintenis van koper wordt door 

verkoper bij deze aangenomen." 

Verkoper verklaarde het hiervoor bepaalde aan de koper op te leggen, die verklaarde deze te kennen en zich 

tot nakoming daarvan bij deze te verbinden, welke verbintenis van koper door verkoper, zo voor zich en als 

vrijwillig waarnemende de belangen van de belanghebbenden (Coöperatieve Rabobank Eindhoven B.A., 

gevestigd te Eindhoven) bij daze wordt aangenomen. 

£. een akte van ruiling op acht juli negentienhonderd zevenenzeventig verleden voor 

P.B. van Hussen, destijds notaris te Eindhoven, ingeschreven (destijds genaamd: overgeschreven) in het 

register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds 

Eindhoven) op elf juli negentienhonderd zevenenzeventig in deel 5415 nummer 12. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

De bank mag de grond achter het kantoor Keizersgracht 14 te Eindhoven om niet gebruiken als 

parkeerterrein en achteruitgang zo lang de gemeente Eindhoven niet de vrije beschikking over de grond 

nodig heeft. Zodra de gemeente Eindhoven de vrije beschikking over deze grond nodig heeft, zal de gemeente 

Eindhoven er voor zorg dragen dat het kantoor aan de achterzijde bereikbaar blijft. 

Enzovoorts. 

In verband met daze overdracht zal de gemeente voor de bank voor wat betreft haar kantoorpand aan de 

Keizersgracht te Eindhoven betalen eventuele door de gemeente in de toekomst op te leggen aanslagen, die 

direkt of indirekt betrekking hebben op parkeervoorzieningen  als bedoeld in artikel 258 van de 

bouwverordening.” 

 

55. Kavel 3 (n) Molenstraat 1 en 3 Geldrop 

N/A 

56. Kavel 3 (o) Heerlensestraat 3, 9 en 11 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

“een akte van levering op negen juli negentienhonderd éénennegentig verleden voor mr. 

L.A.J.M. Wilod Versprille, destijds notaris te Arnhem, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van 

het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Arhem) op negen juli 

negentienhonderd éénennegentig in deel 10812 nummer 41. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

8. Het verkochte mag uitsluitend worden gebezigd voor het bouwen en hebben van opstallen en/of 

inrichtingen ten behoeve van woninginrichters en aanverwante bedrijven conform het bestemmingsplan 

voor dit gebied, zulks ter realisering van een ter plaatse door partijen beoogde zogenaamde 
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meubelboulevard. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente kunnen, eventueel onder nader vast te 

stellen voorwaarden, van deze bestemming ontheffing verlenen. Indien koopster redelijkerwijs 

aannemelijk kan maken dat de gehele of gedeeltelijke realisering van de beoogde meubelboulevard 

geen doorgang kan vinden, en aldus om bedoelde ontheffing verzoekt zullen Burgemeester en 

Wethouders deze naar redelijkheid en voorzover passend binnen de voorschriften van het 

bestemmingsplan, niet weigeren. 

9. Aan koopster wordt ter realisering van de sub 8 bedoelde meubelboulevard en voor de termijn dat 

deze als zodanig ter plaatse gevestigd is de tussen het meest Westelijke bouwperceel van het verkochte 

en de Randweg gelegen grondstrook zoals deze op voormelde tekening nummer A-7399 met 

kruisarcering ongeveer is aangegeven ten behoeve van parkeren is voorzien daartoe in bruikleen ter 

beschikking gesteld. De aanleg en het onderhoud van de strook geschiedt door de Gemeente. 

Als bijdrage in de hieraan verbonden kosten betaalt koopster heden een eenmalig bedrag van 

vijftigduizend gulden (f 50.000,--) exclusief omzetbelasting, welke bedrag met omzetbelasting door de 

Gemeente is ontvangen, blijkens de aan deze akte gehechte kwitantie. 

10. De Gemeente draagt zorg dat voor rekening van koopster de Heerlenstraat overeenkomstig de 

daarvoor ontworpen plannen als openbare (rond)weg wordt doorgetrokken naar de Venlosingel. 

Bij de tracékeuze en aanleg van de weg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande 

infrastructuur en aanwezige kabels en leidingen van openbare riolering en nutsnetten alsmede met de 

beoogde bebouwings- en inrichtingsplannen van koopster op de aangrenzende verkochte percelen. 

Mochten niettemin door de plannen voorzieningen of aanpassingen aan de infrastructuur en netten 

nodig blijken, dan geschiedt zulks voor rekening van koopster. 

11. Indien en voorzover de nader uitgewerkte en overeengekomen plannen voor het verkochte aanleiding 

geven tot het treffen van, door de Gemeente nodig geachte, nadere regelingen, zoals het vestigen van 

erfdienstbaarheden  en/of andere zakelijke en persoonlijke rechten, zal koopster hieraan zonder 

vergoeding of andere vordering hoe ook genaamd, haar medewerking verleden en daaraan, voor zover 

nodig, uitvoering geven. 

Van het in dit sub 11 bedoelde recht zal de Gemeente niet anders gebruik maken dan voor zover de 

plannen van koopster op het verkochte zulks vergen dan wel het algemeen belang zulks noodzaakt en het 

in redelijkheid van koopster gevergd kan worden. 

12. Indien en voor zover het verkochte grenst aan een gemeentelijke watergang zal koopster in die 

begrenzing voor haar rekening een beschoeiing aanbrengen en onderhouden. De aard van de 

constructie en de wijze van uitvoering behoeven de goedkeuring  van de Gemeente. 

13. Overigens geschiedt de onderhavige transactie onder de toepasselijke bepalingen van de 

Gronduitgifteverordening  1982, zoals deze op negenentwintig  maart negentienhonderdtweeëntachtig  

door de Raad van de Gemeente werd vastgesteld, herzien vastgesteld is bij besluit van de Raad de dato 

veertien april negentienhonderdzesentachtig,  nummer 66721 en notarieel werd vastgelegd bij een op 

twee oktober negentienhonderdzesentachtig  ten overstaan van notaris Mr D.J. Willemsen te Arnhem 

verleden akte, zulks met dien verstande dat: 

a.        in afwijking van het bepaalde in artikel 13, lid 1, de koopster aan de Gemeente 

berekend tot een november  negentienhonderdnegenentachtig  een rentevergoeding  

verschuldigd is van tweehonderdvijfenzeventigduizend  gulden (f 275.000,--) exclusief 

omzetbelasting; 

b. de uiteindelijke uitkomst van de definitieve inmeting door of vanwege de landmeter van 

het Kadaster zal géén aanleiding geven tot enigerlei verrekening in meer of minder 

vordering anderszins 

c. in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 de Gemeente verklaart, dat het 

verkochte, voor zover haar naar beste weten bekend, niet is verontreinigd zodanig dat de 

bouwwerkzaamheden hierdoor vertraagt casu quo onaanvaardbaar  is, zulks gemeten 

naar maatstaven van de landelijke overheid en voorts, dat tijdens de op grote schaal in 

dit bestemmingsplangebied  verrichtte werkzaamheden ter zake van het bouw- en 

woonrijp maken van het betreffende terrein nimmer giftige stoffen zijn aangetroffen en 

dat voor zover er ten behoeve van wegenaanleg of terreinophoging  van elders gronden 

zijn aangevoerd, deze gronden bij haar weten vrij van giftige stoffen zijn. 
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Voorts verklaarde de Gemeente, dat er in of op de over te dragen grond nimmer legale 

vuilstortingen hebben plaatsgevonden en dat naar beste weten ook geen illegale  

vuilstortingen hebben plaatsgevonden. 

16A. Ten laste van de gedeelten van het verkochte kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AE, 

nummer 10 gedeeltelijk en nummer 852 gedeeltelijk en ten behoeve van het aangrenzende openbare 

gebied, eigendom van de gemeente, wordt als erfdienstbaarheid gevestigd een recht tot het hebben, 

houden, onderhouden, vernieuwen en zonodig weer wegnemen van rioolbuizen, een en ander volgens 

tracés zoals met een onderbroken lijn op bijbehorende tekening nummer A-7399 ongeveer staan 

aangegeven. 

B. Ten laste van het gedeelte van het verkochte, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AE, nummer 

6 gedeeltelijk en ten behoeve van het aangrenzende openbare gebied eigendom van de gemeente, wordt 

als erfdienstbaarheid gevestigd het recht het verkochte te betreden en aldaar zonodig werkzaamheden uit 

te voeren aan en/of ten behoeve van direct aan de oostzijde van het verkochte gesitueerde kabels en 

leidingen. Ten aanzien van het hiervoor sub A en B gestelde geldt, dal aan personeel  van of aangewezen 

door de gemeente te allen tijde toegang tot het lijdend erf zal worden verleend. Behoudens ingeval van 

calamiteit zullen de werkzaamheden niet anders dan na overleg met koper worden uitgevoerd. 

Alle materiële schade ten gevolge van de voornoemde werkzaamheden toegebracht aan, op het lijdende 

erf aanwezige bestraling, beplanting etcetera zal door en voor 

rekening van de gemeente Arnhem worden hersteld.” 

 

57. Kavel 3 (p) Heerlensestraat 65 en 75, Arnhem 

verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig december tweeduizend zes 

in register Hypotheken 4, in deel 51311, nummer 142, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

“een akte van levering op twaalf september negentienhonderd negenentachtig verleden 

voor mr. J.Chr. Bloemers, destijds notaris te Arnhem, ingeschreven in het register Hypotheken 4 van het 

kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Arnhem) op dertien 

september  negentienhonderd  negenentachtig in deel 9900 nummer 13. 

Bedoelde bepalingen luiden woordelijk als volgt: 

1. Het verkochte mag uitsluitend worden gebezigd voor het bouwen en hebben van opstallen en/of 

inrichtingen cum annexis passend binnen de bestemming "bijzondere bebouwing" van het 

bestemmingplan  "Heerlenstraat". Behoudens ontheffing van Burgermeester en Wethouders mag 

het verkochte niet worden gebezigd  voor het bouwen en hebben van een woninginrichtingbedrijf  

dat concurrerend is met de bedrijfshuisvesting  zoals deze in de zogenaamde meubelstraatplannen 

zullen worden gerealiseerd op de westelijk van het verkochte gelegen percelen grond tussen de 

Heerlenstraat, de Venlosingel en de Randweg. 

Het verkochte mag bovendien niet worden aangewend  voor het bouwen en hebbend van 

bedrijven qua niveau en/of bedrijfsuitoefening  hinder veroorzaken voor het goed functioneren 

van de hiervoor bedoelde bedrijfsvestigingen in de woninginrichtingconcentratie. Wat hieronder 

wordt verstaan staat uitsluitend ter beoordeling van de Burgermeester en Wethouders. 

Enzovoorts. 

6. Voor zover het verkochte grenst aan de oostelijk daarvan aanwezige gemeentelijke  watergang 

dient koper in deze begrenzing voor zijn rekening een beschoeiing aan te brengen en deze te 

onderhouden. De aard van de constructie en de wijze van uitvoering dient te geschieden zoals 

aangegeven op tekening nummer WS-326-37, gedateerd september negentienhonderd drie en 

tachtig, gewaarmerkt elf maart negentienhonderd vijf en tachtig van de Dienst van 

Gemeentewerken Arnhem, van welk tekening een kopie aan deze akte zal worden gehecht. 

7. Door en voor rekening van de Gemeente Arnhem zal er voor worden zorggedragen dat het 

verkochte aan de meest noord-westelijke zijde over een breedte van circa tien meter een 

rechtstreekse ontsluitingsmogelijkheid krijgt op (het verlengde van) de openbare weg de 

Heerlenstraat. 

Enzovoorts. 
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9.  Voorts wordt bij deze verleend en zal door de overschrijving in de openbare registers worden 

gevestigd, ten laste van het verkochte en ten behoeve van het aangrenzende aan de Gemeente 

Arnhem in eigendom toebehorende perceel. kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AE 

nummer 287, een recht tot het leggen, hebben, houden, onderhouden, vernieuwen en zo nodig 

weer wegnemen van een rioolstelsel. waarvan het tracé met een onderbroken lijn en de 

aanduiding ''riool" op tekening nummer A 6755 van het Grondbedrijf der gemeente Arnhem 

ongeveer is aangegeven. 

Aan personeel van of aangewezen door de Gemeente Arnhem zal te allen tijde toegang tot het 

lijdend erf worden verleend voor het verrichten van werkzaamheden welke met de uitoefening 

van het hiervoor omschreven recht verband houden. Behoudens ingeval van calamiteit zullen de 

werkzaamheden niet anders dan in overleg met de koper worden uitgevoerd. Alle materiële 

schade ten gevolge van de voornoemde werkzaamheden toegebracht aan op het lijdend erf 

aanwezige bestrating, beplanting etcetera, zal door en voor rekening van de gemeente Arnhem 

worden hersteld. 

10.  De onderhavige verkoop en eigendomsoverdracht geschiedt overigens onder de toepasselijke 

bepalingen van de Gronduitgifteverordening 1982, zoals deze op negen en twintig maart 

negentienhonderd twee en tachtig door de Raad der gemeente Arnhem werd vastgesteld, herzien 

werd vastgesteld bij besluit van de Raad de dato veertien april negentienhonderd zes en tachtig, 

nummer 66721 en notarieel is vastgelegd bij een op twee oktober negentienhonderd zes en 

tachtig ten overstaan van notaris Mr D.J. Willemsen verleden akte. 

De comparant sub II verklaart, namens koper, een exemplaar van de hiervoor 

gemelde Gronduitgifte verordening te hebben ontvangen.” 

 

 


