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274538/MMG 

 

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 

en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 

 

het perceel grond met het daarop staande bedrijfspand, staande en gelegen te 

Elsloo, aan het Business Park Stein 107a en 107b, kadastraal bekend gemeente 

Elsloo, sectie A, nummer 4626, groot twaalf are en twintig centiare, 

 

te houden op 13 oktober 2017 bij inzet en afslag vanaf 10:00 uur via de website 

www.bog-auctions.com, t.o.v. mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven of diens 

waarnemer, 

 

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN 

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden 

met Internetbieden 2015 (‘AVVI 2015’), opgenomen in een notariële akte op 

eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, 

notaris te Rotterdam en ingeschreven bij de Openbare Registers op eenendertig 

december tweeduizend veertien in Register Hypotheken 4 in deel 65530 nummer 

153, alsmede de volgende  

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 

De veiling 

Artikel 4. 

De veiling vindt plaats bij inzet en afslag op dertien oktober tweeduizend 

zeventien om tien uur (10:00 uur), via de website www.bog-auctions.com. 

De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Indien 

niet wordt gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 

Het Bod. 

Artikel 5 

Lid 7 van artikel 5 van de AVVI 2015 lomt te luiden als volgt: 

‘De Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie 

minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan met dien 

verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze 

verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt.’ 

Inzetpremie 

Artikel 7. 

De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) 

van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij Koper in rekening gebracht. 

In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 7 AVVI 2015 heeft de Inzetter echter 

uitsluitend recht op de inzetpremie indien door Verkoper wordt gegund als bedoeld 

in artikel 9 AVVI 2015. 

Indien de Inzetter tevens de Koper is, heeft de Inzetter geen recht op de 

inzetpremie. 

Bieden voor een ander 

Artikel 8. 

Een Bieder heeft het recht te verklaren dat hij een Bieding namens één of meer 

anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom 
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door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. 

Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting 

Artikel 9. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van 

Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de 

Verkoper mocht hebben gegund. 

Belasting en kosten. 

Artikel 10. 

10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening 

van Koper de volgende kosten: 

 - de verschuldigde overdrachtsbelasting en de verschuldigde 

omzetbelasting; 

 - het honorarium van de Veilingnotaris; 

 - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; 

 - de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie; 

 - de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder; 

 - de kosten verschuldigd aan de gemeente Stein voor het opvragen van 

informatie terzake het Registergoed; 

 - de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl; 

 - de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de veiling 

(dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing, Platformnotaris 

en gebruik van zaal en computers); 

 - de leges verschuldigd aan de rechtbank in verband met het verzoek 

ingevolge artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en het 

verzoek ingevolge artikel 3:273 van het Burgerlijk Wetboek; 

 - de kosten van ontruiming. 

 Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website 

www.bog-auctions.com. 

 De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het 

registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de Koper 

vanaf de voor de levering bepaalde dag. 

 Verkoper is niet aansprakelijke voor verrekening van lasten, belastingen, 

huren en (eventuele) waarborgsommen. 

10.2 Het honorarium en de verschotten verband houdende met een Akte de 

Command komen voor rekening van de Koper en zijn niet inbegrepen in de 

specificatie van de veilingkosten. 

10.3 De kosten die niet voor rekening van de Koper zijn, worden voldaan uit de 

Koopsom. 

10.4 Voorzover aan de Verkoper bekend is terzake van de levering van het 

Registergoed geen omzetbelasting verschuldigd, maar wel 

overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Tijdstip van betaling 

Artikel 11. 

In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 te luiden als volgt: 

De Koper dient: 

a. de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) 

werkdagen na de Veiling te voldoen op de Kwaliteitsrekening; 
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b. de hiervoor in artikel 10.1 vermelde kosten uiterlijk drie (3) werkdagen na 

de Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening; 

c. de Koopsom en de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen 

en lasten uiterlijk te voldoen op vierentwintig november tweeduizend 

zeventien voor twaalf uur (12:00 uur) in de middag op de 

Kwaliteitsrekening, welke betaling en onderberustingstelling van gelden 

tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het aldus ontvangene uit 

te keren aan wie zulks toebehoort. 

Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk heeft 

verklaard aan de Veilingnotaris dat het bedoelde bedrag niet binnen de daarvoor 

gestelde termijnen hoeft te worden gestort. 

Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen 

Artikel 16 

1. Publiekrechtelijke beperkingen 

 Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in 

artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende 

zaken zijn ten aanzien van het Registergoed geen publiekrechtelijke 

beperkingen bekend. 

2. Milieu 

 De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde 

van de feitelijke levering blijkt te bevinden. 

 Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in 

voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed 

waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het 

grondwater behorende tot het Registergoed. Onder materiële gebreken in of 

aan het Registergoed wordt begrepen de aanwezigheid van materialen die 

(bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid 

of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen 

asbesthoudende materialen. De eventuele aanwezigheid van materiële 

gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening en risico van 

Koper. 

3. Bestemming 

 Ten aanzien van de bestemming van het Registergoed wordt te dezen 

verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl. 

4. Energieprestatiecertificaat 

 De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het 

Besluit energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan Koper. 

Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een 

gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie 

gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart Verkoper voor alle 

(eventuele) aanspraken ter zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij 

een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst 

te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen. 

5. Kadastrale grens 

 Een gedeelte van het bedrijfspand onderdeel uitmakende van het 

Registergoed is gelegen op het naastgelegen perceel kadastraal bekend 

gemeente Elsloo sectie A nummer 4539. Er zijn geen zakelijke rechten 
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bekend met betrekking tot deze grensoverschrijdende bebouwing. 

6. Uitdrukkelijke aanvaarding 

 Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking 

tot het Registergoed zijn ingeschreven in de Openbare Registers als bedoeld 

in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij 

de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van 

het Registergoed die niet zijn ingeschreven in de Openbare Registers. 

Aflevering 

Artikel 20 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het 

Registergoed uiterlijk zes (6) weken na de veiling plaats. 

Gebruik 

Artikel 22 

Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het 

Registergoed. 

Voorzover aan Schuldeiser bekend is het Registergoed niet in gebruik bij 

Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. 

De Rechthebbende is verplicht het Registergoed voor de aanvang van de veiling 

geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen. Indien 

Rechthebbende hier niet aan voldoet kan Koper overeenkomstig artikel 525 lid 3 

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de ontruiming bewerkstelligen 

uit kracht van de grosse(n) van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met de 

hulp van de sterke arm. De ontruiming komt voor de rekening en risico van Koper. 

Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming. 

Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is 

afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n 

overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

OMSCHRIJVING BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 

Met betrekking tot bekende bijzondere verplichtingen ten aanzien van het 

Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de akte van levering op achttien april 

tweeduizend acht verleden voor mr. J.T.M. Pas, notaris te Beek-Limburg, bij 

afschrift ingeschreven in de Openbare Registers op eenentwintig april tweeduizend 

acht in register Hypotheken 4, deel 54506, nummer 60, in welke akte onder meer 

het volgende voorkomt, woordelijk luidende: 

“Met betrekking tot kwalitatieve en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen 

naar gemelde akte waarbij verkoper het verkochte in eigendom verkreeg, waarin 

onder meer woordelijk werd aangehaald uit een akte, verleden op twintig augustus 

tweeduizend twee voor mr. R.M.J. van Gent, notaris te Heerlen, bij afschrift 

ingeschreven in voormelde openbare registers op eenentwintig augustus daarna in 

register Hypotheken 4 in deel  13300 nummer 59: 

"OMSCHRIJVING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 

I. Om het kwalitatieve ambitieniveau voor het bedrijventerrein "Business Park 

Stein" te realiseren, heeft verkoper in samenspraak met de gemeente Stein 

voorschriften en spelregels opgesteld voor het Business Park Stein, de dato 

november negentienhonderd negen en negentig, hierna te noemen: 

"Beeldkwaliteitsplan". Van gemelde voorschriften, waarvan de koper verklaart 

kennis te hebben genomen. Om uitvoering te geven aan 
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voormelde voorschriften en spelregels komen verkoper en koper de navolgende 

kwalitatieve verplichtingen overeen: 

Koper, zijn rechtsopvolgers en/of gebruikers mogen het bij deze akte gekochte 

bedrijventerrein niet anders inrichten of doen inrichten dan voorschreven in 

voormelde voorschriften en spelregels. 

Ter uitvoering van vorenbedoeld Beeldkwaliteitsplan dient koper aan verkoper voor 

aanvang der werkzaamheden ter goedkeuring voor te leggen een 

terreininrichtingsplan, waarin onder andere de navolgende zaken geregeld worden: 

a.  de terreinverharding met betrekking tot parkeren, rijwegen, loopstroken en 

dergelijke, zowel in afmeting en plaatsbepaling, als toe te passen 

verhardingsmaterialen (soort, kleur, legverband); 

b.  de groeninrichting, zowel in afmeting als beplantingsoort; 

c.  de terreinafwatering met kolken, putten, afvoerleidingen en dergelijke; 

d.  de terreinafscheidingen voor wat betreft de vormgeving (type en hoogte), 

de kleur en plaatsbepaling; 

e.  het verlichtingsplan, zowel voor wat betreft de plaatsbepaling als de toe te 

passen verlichtingssoort; 

f.  indien van toepassing standaard bedrijfszuilen, vlaggenmasten, 

reclameaanduidingen en kunstwerken; 

g.  peilhoogten van gebouwen terreinhoogten van het gehele terrein, inclusief 

de aangrenzende wegen. 

Vorenomschreven kwalitatieve verplichtingen geschieden onder de navolgende 

bedingen: 

a.  koper, zijn rechtsopvolgers en/of gebruikers dienen het gekochte 

bedrijventerrein binnen drie maanden nadat de gerealiseerde opstallen zijn 

voltooid en/of in gebruik zijn genomen in te richten conform gemelde 

voorschriften; 

b.  Indien koper, zijn rechtsopvolgers en/of gebruikers, na een uitdrukkelijke 

ingebrekestelling in gebreke blijft in de uitvoering van gemelde 

voorschriften en/of spelregels, verbeurt hij een boete van tweeduizend 

tweehonderd vijf en zeventig euro (€ 2.275,OO) per dag aan verkoper of 

diens rechtsopvolgers voor iedere dag dat hij nalatig blijft; 

c.  wanneer de gemeente Stein in de toekomst voornemens is om 

vorenomschreven voorschriften en spelregels publiekrechtelijk te regelen 

dan zal koper zich er van onthouden om hiertegen bezwaar te (doen) 

tekenen. 

OMSCHRIJVING BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 

1.  Indien koper voornemens is het verkochte te doen gebruiken voor een 

andere activiteit als vorengemeld aangegeven, is dit niet toegestaan zonder 

uitdrukkelijke toestemming van verkoper, welke toestemming door verkoper 

niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. 

2.  Indien koper (een gedeelte van) het verkochte verkoopt in onbebouwde 

staat, is dit niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van 

verkoper, welke toestemming door verkoper niet op onredelijke gronden zal 

worden geweigerd. 

3.  Koper zal na aankoop en levering van het verkochte, het verkochte in goede 

staat van onderhouden houden, zolang niet wordt overgegaan tot 
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bebouwing. 

4.  Koper zal binnen twaalf (12) maanden na heden met de 

bouwwerkzaamheden aanvangen en deze uiterlijk binnen vier en twintig 

(24) maanden na vorengemelde aanvang voltooien. 

5.  Koper zal ervoor zorgdragen dat hem en zijn aannemers en leveranciers de 

wegen, leidingstroken en groenstroken in het bedrijventerrein tijdens de 

bouwwerkzaamheden niet zullen worden beschadigd of vervuild.  

 Indien vorenbedoelde beschadiging danwel vervuiling toch zal optreden, zal 

koper voor zorgvuldig herstel zorgdragen. 

6.  Koper verklaart, ermee bekend te zijn dat -hoewel verkoper voorziet in 

aanleg  van een standaard basispakket nutsvoorzieningen ten behoeve van 

het verkochte- aan koper zelf rechtstreeks bij de betreffende instanties 

(Essent/WML/PTT) de aanvraag moet indienen teneinde tijdig over de juiste 

voorzieningen te kunnen beschikken. 

 Verkoper is dan ook niet aansprakelijk te stellen voor het niet tijdig 

beschikbaar hebben van deze voorzieningen. 

OMSCHRIJVING BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 

Verkoper verklaart dat het verkochte besmet is met zakelijke rechten als bedoeld 

in de Belemmeringenwet Privaatrecht. 

De ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te 

Roermond vermelde zakelijke rechten rusten feitelijk op het verkochte en zijn 

nader aangegeven op de aangehechte situatietekening,  

Blijkende uit voormelde situatietekening rusten op het verkochte de zakelijke 

rechten als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht met betrekking tot een 

DPO-leiding, met gele kleur aangegeven op voormelde situatietekening. 

Blijkende uit voormelde situatietekening rusten op het verkochte de zakelijke 

rechten als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht met betrekking tot een 

hoogspanningskabel, met groene kleur aangeven op voormelde situatietekening. 

Koper verklaart bekend te zijn met de geldende beperkingen ter plaatse van het 

verkochte, verband houdende met voormelde aanwezigheid van de 

hoogspanningskabel boven de grond waardoor op een strook ter breedte van vijf 

en twintig (25) meter uit het hart van de hoogspanningsmast geen bouwwerken 

mogen worden opgericht en DPO-leiding in de grond waardoor op een strook ter 

breedte van tien (10) meter vanaf deze leiding geen bouwwerken mogen worden 

opgericht. 

Voormeld zakelijk recht wordt ondermeer nader omschreven blijkens: 

-  voor wat betreft de hoogspanningskabel, 

 een inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 

Openbare Registers te Roermond (destijds Maastricht) op acht en twintig 

januari negentienhonderd zes en zestig in register 4, in deel 2547 nummer 

67, van een afschrift van een akte, op zeven en twintig januari 

negentienhonderd zes en zestig verleden voor R.M.L.L. Groutars, destijds 

notaris te Maastricht: 

 "Het in artikel 1 bedoelde zakelijk recht bestaat hierin dat de P.L.E.M. 

gerechtigd is van de belaste percelen te allen tijde gebruik te maken of te 

doen maken, zoals en voor zover dit in redelijkheid nodig is voor het 

daarover spannen, hebben, houden, onderhouden en verwijderen van 
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geleiders voor een hoogspanningslijn ten behoeve van het overbrengen van 

electrische energie met de daarmede in verband staande 

beveiligingswerken, zulks met inbegrip van het van toegang en het gebruik 

ook anderszins voor het onderzoeken en instandhouden van voormelde 

werken; herstel en vernieuwing daaronder begrepen." 

-  voor wat betreft de DPO-leiding,  

 een inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 

Openbare Registers te Roermond (destijds Maastricht) op twintig mei 

negentienhonderd negen en zestig in register 4, in deel 2734 nummer 90, 

van een afschrift van een akte, op veertien mei negentienhonderd negen en 

zestig verleden voor M.H.H.M. Meewis, destijds notaris te Venlo: 

 "a. in de hiervoor bedoelde onroerende goederen ten behoeve van het 

transport van olieproducten een buisleiding met eventueel bijbehoren te 

leggen, hebben, houden, controleren en onderhouden, derzelve te 

vervangen of te verwijderen en voor het een en ander dit onroerend goed te 

mogen betreden en daarvan het verder nodige gebruik te mogen maken; 

 b. ten behoeve van de onder a bedoelde werkzaamheden, voor zover dit 

nodig mocht zijn, materiaal en materieel te vervoeren over het land van de 

eigenaar en daarop voor zover dit voor de uitvoering van de 

werkzaamheden nodig of wenselijk mocht zijn, gedurende korte tijd 

materiaal en materieel op te slaan."". 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar gemelde akte 

waarbij verkoper het verkochte in eigendom verkreeg, waarin onder meer 

woordelijk werd aangehaald uit een akte, verleden op zeven september 

tweeduizend vier voor mr. R.C.E.M. Dreessen, notaris te Sittard, bij afschrift 

ingeschreven in voormelde openbare registers op acht september daarna in 

register Hypotheken 4 in deel 15221 nummer 139: 

"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG 

Partijen hebben blijkens de hiervoor gemelde koopovereenkomst nog nader een 

overeenkomst gesloten tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten 

laste van ieders aandeel in de middenweg vanaf de straat. 

De vestiging, de inhoud en de wijze van uitoefening van de erfdienstbaarheid 

worden bij deze akte geregeld. 

Ter uitvoering van gemelde overeenkomst vestigt de comparant sub 1., 

handelende als gemeld, ten laste van het dienende erf de hierna te omschrijven 

erfdienstbaarheid, hetgeen wordt aanvaardt ten behoeve van het heersend erf. De 

rechtsverhouding tussen de eigenaren van het dienende en het heersende erf 

wordt hierbij vastgelegd als volgt: 

De erfdienstbaarheid van weg om ten behoeve van het heersend erf, te komen en 

te gaan naar de reeds gerealiseerde of nog te realiseren opstallen en terrein van 

het bij deze verkochte en het aan verkoper in eigendom resterend gedeelte van 

het door verkoper bij genoemde akte verworven bouwterrein. 

De kosten van onderhoud, waaronder begrepen het schoonhouden en het   

vernieuwen van deze weg komen pro rato ten laste van de eigenaren van de 

heersende erven.". 

Met betrekking tot opstalrechten wordt verwezen naar gemelde akte waarbij 

verkoper het verkochte in eigendom verkreeg, waarin onder meer woordelijk werd 
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opgenomen: 

"een akte van vestiging zakelijk recht van opstal met kwalitatieve verplichting, 

verleden voor mr. J.T.M. Pas, notaris te Beek-Limburg, bij afschrift ingeschreven 

ten kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers te Roermond 

daags daarna in register Hypotheken 4 deel 15077 nummer 49, waarbij ten 

behoeve van de naamloze vennootschap "N.V. Waterleiding Maatschappij 

Limburg", statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6229 GA 

Maastricht, Limburglaan 25 (postadres: Postbus 1060, 6201 BB Maastricht), 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14602038 het eeuwigdurend 

zakelijk recht van opstal werd verleend op de percelen kadastraal bekend 

gemeente Elsloo sectie A nummers 4195 en 4196 met het oog op het transport en 

de distributie van drinkwater, als in die akte omschreven, en welk recht onder 

meer inhoudt het leggen, in eigendom hebben en houden, onderhouden, 

inspecteren, verwijderen of vervangen van een waterleiding, alle met toebehoren, 

in een strook ter breedte van drie meter en met een lengte van vijf en tachtig 

meter (veiligheidsstrook), waarbij opstalhouder en de door haar aan te wijzen 

derden met de nodige vervoermiddelen, materialen en werktuigen toegang hebben 

tot de veiligheidsstrook, terwijl de grondeigenaar dit toegangsrecht als een 

kwalitatieve verplichting dienen te duiden, welke verplichting zal overgaan op al 

degenen die het perceel zullen verkrijgen op welke wijze dan ook en waarbij 

diegenen die van de eigenaar een recht tot gebruik van het perceel zullen 

verkrijgen eveneens aan die kwalitatieve verplichting gehouden zijn"; 

alsmede: 

"VESTIGING RECHT VAN OPSTAL 

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat partijen bij gemelde 

koopovereenkomst zijn overeengekomen dat koper na te melden opstalrecht zal 

verlenen aan verkoper, ter uitvoering waarvan koper (hierna ook te noemen 

"grondeigenaar") verklaarde hierbij te verlenen aan verkoper (hierna ook te 

noemen "opstalhouder"), voor wie de comparant sub 1., handelend als gemeld, 

verklaarde hierbij aan te nemen: 

het zakelijk recht van opstal tot het plaatsen hebben, houden, wijzigen en 

onderhouden van een reclamezuil met elektriciteitsvoorziening en fundering op, 

boven en in een gedeelte van het hiervoor geleverde bedrijfsterrein gelegen te 

Elsoo, gemeente Stein, Business Park Stein (ongenummerd), uitmakende een ter 

plaatse aangegeven gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Elsloo, sectie A 

nummer 4195, groot ongeveer centiare (2 ca.), zoals met zwarte stip ongeveer is 

aangegeven op gemelde aan deze akte te hechten tekening; 

hierna: ook te noemen: het recht van opstal, door opstalhouder te gebruiken voor 

het maken van reclame ten behoeve het op het kadastrale perceel gemeente Elsloo 

sectie A nummer 4196 staande gebouw, casu bedrijven/ondernemingen die in dat 

gebouw gehuisvest zijn, dan wel voor producten waarin die 

bedrijven/ondernemingen handelen, alles binnen de wettelijke regelgeving. 

BEDINGEN OPSTALRECHT 

Artikel 1 

duur en einde 

1.  Het recht van opstal is eeuwigdurend, met dien verstande dat de 

opstalhouder het recht van opstal kan opzeggen, waarbij hij verplicht is het 
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terrein vrij van opstallen, fundering en leidingen aan te grondeigenaar op te 

leveren. 

2.  De opzegging van het opstalrecht zal in een notariële akte, welke voor 

rekening komt van de opstalhouder, geconstateerd dienen te worden. 

3.  Het opstalrecht is door de grondeigenaar slechts opzegbaar in het geval dat 

de opstalhouder ondanks sommatie bij aangetekend schrijven of 

deurwaardersexploot toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of  

geringe betekenis opzegging niet rechtvaardigt. 

4.  Opstalhouder is verplicht na het eindigen van het recht van opstal zorg te 

dragen voor de inschrijving daarvan in de openbare registers. 

Artikel 2 

verplichtingen opstalhouder 

De opstalhouder is gehouden om bij de uitoefening van het recht van opstal 

rekening te houden met de belangen van de eigenaar en zo min mogelijk hinder te 

veroorzaken. 

Artikel 3 

verplichtingen van de eigenaar 

1.  De grondeigenaar zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor een 

ongestoorde uitoefening van het recht van opstal zou kunnen worden 

belemmerd. 

2.  De grondeigenaar garandeert de goede toegankelijkheid van de opstallen 

van opstalhouder. 

Artikel 4 Retributie 

Door opstalhouder is aan de eigenaar geen retributie verschuldigd. 

Artikel 5 

Bijzondere bepalingen 

1.  De zakelijke lasten, die van het met het recht van opstal bezwaarde terrein 

geheven worden, blijven voor rekening van de grondeigenaar, behoudens de 

belasting, die over de opstallen of het gebruik daarvan worden geheven, 

welke voor rekening van de opstalhouder komen vanaf heden. 

2.  De opstalhouder is aansprakelijk voor alle schade - en gevolgen van die 

schade - welke door zijn toedoen, schuld of nalaten ontstaat. 

3.  Het onderhoud van de zaken betrekking hebbende op het recht van opstal is 

geheel voor rekening van de opstalhouder. 

4.  Ten behoeve van het met recht van opstal belaste terrein -als heersend erf- 

en ten laste van het aan de grondeigenaar in eigendom resterende bij deze 

akte verkregen terrein - als dienend erf- worden bij deze gevestigd de 

erfdienstbaarheden: 

 -  om te komen van en te gaan naar de openbare weg naar en van het 

heersend erf over het dienend erf, ten behoeve van het doel waarvoor 

het recht van opstal is verleend; 

 -  om elektriciteitsleidingen te hebben in het dienend erf naar het 

heersend erf ten behoeve van eventuele verlichting van de 

reclamezuil; 

 welke vestiging van erfdienstbaarheden door de comparant 1 namens de 

opstalhouder hierbij worden aanvaard. 
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 Uitoefening van de erfdienstbaarheden zal dienen te geschieden op een voor 

het dienend erf minst bezwaarlijke wijze.". 


