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MLA\THO\00611056-652126\1910648

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE 

(De Constant Rebecquestraat 6, De La Reyweg 145 en 201, Frederik Ruyschstraat 27, 

Schalk Burgerstraat 113 en 115, Marktweg 34, Jan ten Brinkstraat 18, De Genestetlaan 70 

en Loosduinsekade 431, alle te 's-Gravenhage)) 

Definities.

Artikel 1.

In deze akte wordt verstaan onder:

- Aflevering:

de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper;

- Afmijnbedrag:

het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd;

- Afmijning:

het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag;

- Afslag:

De fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd;

- Algemene Veilingvoorwaarden:

de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015, vastgesteld door de stichting: 

Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair 

gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 

57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien voor 

mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare 

registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel 65530 nummer 153. 

- Bieder: 

- een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij 

Afmijning;

- diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering uitbrengt;

- Bieding:

- het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of

- het doen van een bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering;

- Biedprotocol:

de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene 



- 2 -

Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere 

veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te 

registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of 

de Biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de website vermelde uitleg over de 

Veiling en het doen van Biedingen;

- Bijzondere Veilingvoorwaarden:

de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de 

Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing 

worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden 

gespecificeerd;

- Bod:

het bedrag dat een Bieder door middel van zijn bieding op de Veiling doet, hetzij bij 

Opbod, hetzij bij Afmijning;

- Definitieve Eindtijd:

het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet overeenkomstig artikel 5 lid 7 moet 

zijn geëindigd;

Digitale dataroom:

de lokatie op het internet, waarop diverse stukken (juridische stukken, projectinformatie en 

overige informatie), betreffende de Veiling zijn opgenomen en waarvoor de Gegadigde een 

toegangscode dient aan te vragen.

Toegang tot de Digitale dataroom kan verkregen worden door middel van aanmelding bij

de door de Verkoper ingeschakelde Vastgoedadviseur.

Teneinde toegang te verkrijgen tot de Digitale dataroom te verkrijgen dient een Gegadigde 

aan de Vastgoedadviseur de volgende gegevens te overleggen:

-       naam organisatie;

-       adres organisatie;

-       contactperso(o)n(en)'

-       desbetreffende emailadres(sen);

-       desbetreffende telefoonnummer(s);

-       kopie paspoort;

-       kopie uittreksel KvK;

- Eindtijd:

het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 5 lid 7;

- Eigenaar:

Enzovoort;

- Gegadigde:

degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en 

die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;
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- Geregistreerde:

een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft 

geregistreerd;

- Gunning:

- de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring 

van de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand 

komt; dan wel in geval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 

Burgerlijk Wetboek: de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in 

artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een 

koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand 

komt;

- Hoogste Bieder:

degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht;

- Hypotheek:

Enzovoort;

- Inzet:

de fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden;

- Inzetsom:

het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod; 

- Inzetter:

degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan;

- Koopovereenkomst:

- de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het 

Registergoed die tot stand komt door de Gunning; 

- Koopsom:

- de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag waarvoor door de Verkoper wordt 

gegund; ofwel

- de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek;

- Koper:

degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen;

- Kwaliteitsrekening:

de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van 

de hierna te noemen Veilingnotaris dan wel de vennootschap waarin hij/zij met meer 

notarissen samenwerkt;

- Levering:

de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden 

van/tot het Registergoed;
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- Notariële Verklaring van Betaling:

de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en 

al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen;

- Opbod:

het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet;

- Objectinformatie:

de via de Website of via andere websites waarnaar in de Website gelinkt wordt, 

beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle 

aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen 

en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld;

- Pandrecht:

het/de pandrecht als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot 

waarborg van dezelfde vordering(en) tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd;

- Platformnotaris:

de notaris die:

- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover 

deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte  

elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris 

toegankelijk is via de Website;

- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die 

elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder 

begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;

- Registergoed:

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie Y 

complexaanduiding 2410A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend uitsluitend gebruik van de woning op de tweede 

verdieping van het hierna te omschrijven gebouw met verder toebehoren, 

plaatselijk bekend De Constant Rebecquestraat 6 te 2518 RD 's-Gravenhage,

b. het een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een benedenhuis 

met twee afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, De 

Constant Rebecquestraat 2/4/6, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie Y nummer 1932, groot een are 

zevenenveertig centiare;

2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL 

complexaanduiding 5205A, appartementsindex 17, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping van 

het hierna te omschrijven gebouw met verder toebehoren, plaatselijk bekend De 

la Reyweg 145 te 2571 EC 's-Gravenhage,
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b. het een/achttiende (1/18e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met 

onder- en bijbehorende grond, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, De la Reyweg 

143 tot en met 177 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in 

appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL 

nummers 2527, 2528, 2529, 2530, 2531 en 2532, tezamen groot twaalf are 

achtenzestig centiare;

3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL 

complexaanduiding 5210A, appartementsindex 5, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond van het 

hierna te omschrijven gebouw, met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk 

bekend De la Reyweg 201 te 2571 ED 's-Gravenhage,

b. het vier/zevenenvijftigste (4/57e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het 

pand met onder- en bijgelegen grond, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, De la 

Reyweg 179 tot en met 205 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in 

appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL 

nummer 2533, groot acht are tien centiare;

4. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AM 

complexaanduiding 6821A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond van het 

hierna te omschrijven gebouw, met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk 

bekend Frederik Ruyschstraat 27 te 2563 VV 's-Gravenhage,  

b. het een/tweede (1/2e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met 

toebehoren, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, Frederik Ruyschstraat 25 en 27, 

ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-

Gravenhage sectie AM nummer 3888, groot een are tien centiare;

5. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AB 

complexaanduiding 5925A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond van het 

hierna te omschrijven gebouw, met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk 

bekend Schalk Burgerstraat 115 te 2572 TR 's-Gravenhage, 

b. het een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een pand met 

ondergrond en bijbehorende grond, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, Schalk 

Burgerstraat 111-113-115, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AB nummer 3299, groot een 

are vijfenveertig centiare;

6. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AB 

complexaanduiding 5925A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping van 
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het hiervoor sub 5.b. omschreven gebouw, met verder toebehoren, plaatselijk 

bekend Schalk Burgerstraat 113 te 2572 TR 's-Gravenhage, 

b. het een/derde (1/3e) aandeel in de hiervoor sub 5.b. omschreven gemeenschap;

7. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AC 

complexaanduiding 2706A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond van het 

hierna te omschrijven gebouw, met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk 

bekend Marktweg 34 te 2525 JL 's-Gravenhage,

b. het een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend 

recht van erfpacht van een perceel grond eigendom van en liggende in de 

gemeente 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AC nummer 1260, groot een 

are negentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de op die grond 

gestichte opstallen, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, Marktweg 30, 32 en 34;

8. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI 

complexaanduiding 8645A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de benedenwoning met voor- en 

achtertuin van het hierna te omschrijven gebouw en verder toebehoren, 

plaatselijk bekend Jan ten Brinkstraat 18 te 2522 JB 's-Gravenhage,

b. het een/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de benedenwoning 

en twee afzonderlijke bovenwoningen en verder toebehoren, plaatselijk bekend 

Jan ten Brinkstraat 14/16/18 te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in 

appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI 

nummer 5213, groot een are veertig centiare;

9. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI 

complexaanduiding 8179A, appartementsindex 5, welk appartementsrecht omvat:

a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met achterbalkon op de eerste 

verdieping van het hierna te omschrijven gebouw, met verder toebehoren, 

plaatselijk bekend De Genestetlaan 70 te 2522 LP 's-Gravenhage,

b. het een/zesde (1/6e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend 

recht van erfpacht van twee percelen grond, eigendom van en liggende in de 

gemeente 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI nummers 2557 en 2558, elk 

groot een are tweeënvijftig centiare, met de rechten van de erfpachter op de op 

die grond gestichte opstallen, plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, De 

Genestetlaan 62 tot en met 72 (even nummers);

10. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL 

complexaanduiding 6669A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
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a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de tweede 

verdieping van het hierna te omschrijven gebouw, met verder toebehoren, 

plaatselijk bekend Loosduinsekade 431 te 2571 CJ 's-Gravenhage,

b. het een/zesde (1/6e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend 

recht van erfpacht van twee percelen grond eigendom van en liggende in de 

gemeente 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten 

kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AL nummers 389 en 390, groot 

respectievelijk  een are vijfenveertig centiare en een are zesenveertig centiare, 

met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, 

plaatselijk bekend te 's-Gravenhage, Loosduinsekade 426, 428, 430, 427, 429 en 

431;

- Registratie:

het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling 

vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige 

legitimatiebewijs;

- Roerende Zaken:

de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper 

bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende 

regels te executeren;

- Schuldenaar:

Enzovoort;

- Schuldeiser:

Enzovoort;

- Termijn van Beraad:

de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning;

- Vastgoedadviseur:

de door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur, zijnde Michiel  Swart, Jones Lang 

LaSalle B.V., e-mail michiel.swart@eu.jll.com ;

- Veiling:

de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken;

- Veilinghuis:

de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert zijnde BOG-Auctions 

B.V.;

- Veilingnotaris:

Mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam, danwel haar waarnemer of 

associé, 

- Veilingperiode:

mailto:michiel.swart@eu.jll.com
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de in onderhavige akte en/of op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet 

en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan 

uitbrengen;

- Verkoper:

Enzovoort;

- Volmachtgever:

degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden;

- Website:

https://www.bog-auctions.com.

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud 

worden gebruikt.

Vaststelling veilingvoorwaarden

Artikel 6

6.1 Algemene veilingvoorwaarden

De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden.

De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen 

te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. 

De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de 

Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

Biedprotocol. Door het doen van een Bieding verklaart Bieder dat hij elke bepaling 

van de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

Biedprotocol heeft begrepen en dat hij met elke bepaling akkoord gaat en instemt. 

Voorts wordt de Bieder casu quo Koper geacht kennis te hebben genomen van alle 

andere informatie, die beschikbaar is gesteld op ondermeer de Website met betrekking 

tot het Registergoed en de wijze van bieden, dat hij de informatie en de inhoud 

voldoende begrepen heeft en hiermee akkoord is gegaan. 

6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden

Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop 

daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene 

Veilingvoorwaarden nog de volgende Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke voor 

zover van toepassing, boven de Algemene Veilingvoorwaarden prevaleren:

De Veiling.

Artikel 4.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, 

is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel 

met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door het Veilinghuis, 

https://www.bog-auctions.com/
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beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de Website.

Voor de Begintijd en Eindtijd van de Veilingperiode wordt verwezen naar de Website.

De Begintijd is op zestien november tweeduizend zeventien na veertien uur en dertig 

minuten (14:30 uur).

Onverwijld na de Inzet vindt de Afslag plaats.

De som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag vormt de Koopsom.

Biedingen dienen te worden uitgebracht via de Website met inachtneming van het 

Biedprotocol.

Het Bod.

Artikel 5.

In afwijking van artikel 5 lid 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden, wordt de Inzet 

automatisch verlengd met twee minuten, indien er in de laatste drie minuten voor het 

einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet 

verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 

bedoelde eindtijd eindigt.

Inzetpremie.

Artikel 7.

In aanvulling op artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende.

De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Verkoper in rekening 

gebracht.

Indien niet gegund wordt, wordt de Inzetpremie niet uitgekeerd.

De Bieder die na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering de hoogste Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft gedaan, heeft geen recht op de 

Inzetpremie.

Bieden voor een ander.

Artikel 8.

Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bod namens een Volmachtgever heeft 

uitgebracht.

Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk vijf (5) 

werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.

Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting.

Artikel 9.

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene

Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag 

van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 
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De Verkoper kan aan Gunning voorwaarden verbinden, zoals het storten van een 

waarborgsom voordat de Verkoper tot gunning zal overgaan.

2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het 

navolgende:

a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde voorwaarden, waaronder de 

ontbindende voorwaarden dat:

1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bedoelde termijn beschikt over een haar conveniërend 

taxatierapport ten aanzien van het Registergoed en/of de Roerende 

Zaken; 

2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is 

voorgelegd aan de voorzieningenrechter;

3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter 

goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig 

artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de 

voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid 

bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal 

geschieden;

4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper 

aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 

3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan 

plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar 

gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet;  

5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk 

Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper 

worden voldaan;

6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de 

Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling van het 

Registergoed;

7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hij 

van de Gunning op de hoogte is gesteld, en binnen de in artikel 548 lid 

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de 

waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden heeft voldaan.

b. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder a.1, a.2, a.3, a.4 en a.5 wordt 
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vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, 

met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien 

een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld.

c. Op de vervulling van de onder a.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan 

slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits:

- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is 

geschiedt;

- dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris;

- Veilingnotaris dit beroep voorafgaand aan de Levering ter uitvoering 

van de Koopovereenkomst ontvangen heeft; en

- Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van 

de ontbindende voorwaarde blijkt.

d. Op de vervulling van de onder a.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan 

slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits:

- Veilingnotaris niet - nadat Koper van de Gunning op de hoogte is 

gesteld, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 

13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen;

- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is 

geschiedt;

- dit beroep gericht is aan Koper en de Veilingnotaris.

e. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld 

in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring 

voor te leggen aan de voorzieningenrechter.

f. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de 

dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam.

g. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek is Nederlands recht van toepassing.

Belasting en Kosten.

Artikel 10.

1. In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele 

achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende 

kosten:

a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende

ZEVENTIENDUIZEND  EURO (€ 17.000,00);

b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het 
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Registergoed;

c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche begroot op 

achthonderd vijfenzeventig euro (€ 875,00);

d. de eventuele achterstand in betaling van servicekosten en toetredingskostsen 

aan de vereniging(en) van eigenaars.

2. Terzake van de Levering is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake 

daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is. De overdrachtsbelasting 

zal worden berekend over de Koopsom van het Registergoed, verhoogd met de 

veilingkosten die tot een verhoging van de heffingsgrondslag leiden en te 

vermeerderen met het bedrag van de gekapitaliseerde erfpachtcanon.

Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van 

de Koper en niet in de Bieding begrepen.

3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden 

aan Verkoper in rekening gebracht.

Tijdstip van betaling.

Artikel 11.

In afwijking van artikel 11 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de 

Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde 

kosten en lasten uiterlijk vier (4) weken na de Gunning te worden voldaan.

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:

Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom 

en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden  bedoelde kosten en 

lasten door Koper te worden betaald uiterlijk vier (4) weken nadat de 

voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd.

Waarborgsom. 

Artikel 13.

In afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene 

Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten 

bedrage van vijftien procent (15%) van de Koopsom en wel uiterlijk drie dagen na de 

Gunning, met dien verstande dat de Verkoper van het vorenstaande kan afwijken:

- op grond van het in Artikel 9 lid 1 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden 

bepaalde;

- in de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen.

Artikel 16.
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1. aanschrijvingen:

Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen (voor-) 

aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

2. publiekrechtelijke beperkingen:

Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van het 

Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de 

gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

3. rechtsgedingen:

Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed 

rechtsgedingen aanhangig zijn.

4. onteigening:

Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed 

onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening 

bekend.

5. milieu:

Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden  

aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke 

aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed 

welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor 

mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of 

milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere

maatregelen. 

6. bestemming:

Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper 

desgewenst worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

7. energie (EPA): 

Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de Eigenaar verplicht 

aan Koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor 

in de dat Eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.

8. bijzondere bepalingen:

Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt 

verwezen naar:

a. voor zover het betreft het hiervoor sub 1 omschreven Registergoed, de 

bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

Registergoederen (destijds te Zoetermeer), op twee januari tweeduizend 

twee in register Hypotheken 4 in deel 17884 nummer 30, welke bepalingen 
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woordelijk luiden als volgt: 

Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere 

verplichtingen

Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 

bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voorgaande aankomsttitels.

b. voor zover het betreft het hiervoor sub 2 omschreven Registergoed, de 

bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

Registergoederen (destijds te Zoetermeer), op negen juni tweeduizend in 

register Hypotheken 4 in deel 16594 nummer 5, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

- voor wat betreft de sub 4 tot en met 7 genoemde registergoederen naar 

een akte van levering op veertien december negentienhonderd acht en 

twintig voor J.H.A.P. Ebell, destijds notaris gevestigd te 's-

Gravenhage, verleden, bij afschrift ingeschreven in de openbare 

registers te 's-Gravenhage, thans Zoetermeer op drie en twintig juni 

negentienhonderd één en dertig in deel 2278 nummer 80, waarin 

ondermeer woordelijk staat vermeld:

"" D.  De gevelteekeningen van de op het verkochte te stichten 

gebouwen en voor zoover hoekperceelen betreft ook die der 

zijgevels, behoeven de goedkeuring van verkoopster. De volledige 

plan- en gevelteekeningen van iedere bebouwing moeten daartoe 

bij verkoopster in duplo worden ingediend, terwijl met den bouw 

niet mag worden aangevangen, voordat aan de koopster een stel 

daarvan, door bovengenoemde directeuren van verkoopster voor 

accoord geteekend, is ter hand gesteld.

E.  De te stichten gebouwen, de openblijvende tuinen, en open 

plaatsen of erven mogen niet worden gebezigd of ingericht tot 

inrichting voor lijkverbranding, hofjes, stegen, sloppen, fabrieken, 

trafieken, danshuizen, bordeelen, noch tot eenige inrichting 

vermeld in artikel 2 der Hinderwet of vermeld in eenigen 

maatregel van bestuur, overeenkomstig artikel 3 dier wet 

uitgevaardigd of uit te vaardigen. Dit verbod wordt bij dezen 

gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het verkochte terrein 

en ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente 's-

Gravenhage, sectie AL nummer 1418, eigendom der verkoopster, 

waarbij deze het recht heeft voor het oorspronkelijke daartoe 

aangewezen perceel steeds een ander perceel als heerschend erf 
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aan te wijzen, ook al zou dit andere niet haar eigendom zijn.

Het bouwen, zoomede het gebruiken van stallen, koetshuizen en 

garages, behalve voor persoonlijk gebruik van een bewoner van 

een te stichten gebouw is niet geoorloofd dan na verkregen 

schriftelijke vergunning van de verkoopster.

F.  Behoudens het bepaalde sub D moeten de bepalingen en 

voorwaarden vervat in de Raadsbesluiten de dato elf Juni 

negentienhonderd acht en twintig, betreffend de overeenkomst van 

stratenaanleg met de Gemeente 's-Gravenhage, aangehaald in een 

akte de een en dertigste december negentienhonderd acht en 

twintig voor notaris J.H.A.P. Ebell te 's-Gravenhage verleden, 

waarvan een afschrift is overgeschreven ten gemelde 

hypotheekkantore twee januari negentienhonderd negen en twintig 

in deel 2155 nummer 68 en in een akte de achtste oktober 

negentienhonderd een en dertig voor genoemden notaris J.H.A.P. 

Ebell verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten 

gemelde hypotheekkantore vijftiende oktober negentienhonderd 

een en dertig, in deel 2298 nummer 38, voor zoover zij door 

verkoopster of de Gemeente 's-Gravenhage toepasselijk worden 

beschouwd, eveneens door de koopster bij de bebouwing worden 

in acht genomen. Speciaal wordt hier verwezen naar enkele in dat 

Raadsbesluit opgenomen bepalingen, welke luiden:

"3.  Wanneer bij bouw achter de rooilijn het terrein tusschen de 

bebouwing en de rooilijn lager wordt aangelegd dan de bovenkant 

van het trottoir in de rooilijn en daarbij geen grondkeerende muur 

in de rooilijn wordt gebouwd, moet genoemd terrein over de heele 

lengte ten minste een Meter achter de rooilijn of indien de afstand 

tusschen de bebouwing en de rooilijn kleiner is dan een Meter, tot 

den voorkant der bebouwing worden opgehoogd tot aan den 

bovenkant van het trottoir; deze ophooging moet worden 

afgewerkt met een talud, niet steiler dan één op één en ten 

genoegen van Burgemeester en Wethouders in behoorlijken staat 

onderhouden worden.

10.  De op de teekeningen A (bij de Raadsbesluiten behoorende en 

gewijzigd bij de daarbij behoorende teekening F en waarvan een 

exemplaar aldus gewijzigd aan laatstgenoemde notarieele acte is 

gehecht) met een donkergroene kleur aangegeven oppervlakten, 

zullen ter diepte als op de teekening staat aangegeven ten 
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genoegen van Burgemeester en Wethouders niet anders dan als 

voortuin worden aangelegd en onderhouden. Burgemeester en 

Wethouders zijn bevoegd van de bepaling afwijking toe te staan, in 

welk geval dit College nadere voorwaarden aangaande de 

bestemming van den grond kan stellen.

Ingeval oppervlakten, als hier bedoeld, tot straat bestemd, zullen 

deze oppervlakten om niet aan de Gemeente moeten worden 

overgedragen, met de bepaling dat de kosten van overdracht en de 

kosten van het tot straat inrichten ten laste van de aanvraagster of 

haar opvolgers in de eigendom komen.

11.  De afscheidingen tusschen den openbaren weg en de onder 10 

bedoelde voortuinen zullen uit niets anders mogen bestaan dan uit 

open ijzeren of houten hekken op steenen voetmuur.

De afscheidingen mogen niet anders worden vervaardigd dan 

volgens door Burgemeester en Wethouders goed te keuren 

teekeningen en niet anders dan ten genoegen van dat College 

worden onderhouden.

Burgemeester en Wethouders kunnen tot wederopzegging toestaan, 

dat de bedoelde afscheidingen op andere, door hen goed te keuren 

wijze, worden tot stand gebracht.

De afscheidingen tusschen de voortuinen onderling en de overige 

afscheidingen tusschen de kavels mogen niet anders worden tot 

stand gebracht dan ten genoegen van Burgemeester en 

Wethouders, zoo noodig volgens door dat College goed te keuren 

teekeningen.

Indien de in deze bepaling bedoelde afscheidingen bestaan uit een 

open hek, mogen nimmer tegen, op of achter dat hek zonder 

vergunnning van Burgemeester en Wethouders, schutten of andere 

voorwerpen, behalve in den grond wortelende gewassen, geplaatst 

worden of aanwezig zijn, welke verhinderen dat, ter beoordeling 

van Burgemeester en Wethouders, van den openbaren weg of van 

de aangrenzende erven af op den grond kan worden gezien.

12.  De bebouwing van de groen en blauw omlijnde gronden 

voorzoover deze niet aan de Gemeente worden overgedragen, 

zoomede van de groen gearceerde oppervlakten, zal tenzij 

Burgemeester en Wethouders een hoogere bebouwing toelaten, 

niet anders mogen geschieden dan met huizen, bestaande uit 

begane grond en twee volledige verdiepingen.
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In elk bouwblok zal de aansluitende opgaande bebouwing gelijk 

van hoogte zijn. Lagere bebouwing dan in het eerste lid 

aangegeven, is toegelaten aan straten van minder dan twee en 

twintig Meter breedte, indien voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden:

a.  de bebouwing wordt voorzien van een bekapping waarvan, 

indien zij de bebouwing niet tot de volle diepte overdekt, de 

schilden zoowel langs de voorgevels als langs de geheele lengte 

der van de straat zichtbare zijgevels, moeten worden doorgevoerd, 

behoudens onderbreking door topgevels of dakkapellen, terwijl 

steeds de dakhelling ten minste dertig graden moet zijn;

b.  aaneensluitende opgaande bebouwingen verkrijgen gelijke 

goot- en nokhoogte;

c.  de zekerheid wordt gegeven dat per bouwblok gerekend de 

beide zijden van eenzelfde straat, behoudens de hoekoplossing op 

overeenkomstige wijze zullen worden gebouwd, een en ander ten 

genoegen van Burgemeester en Wethouders.

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verleenen 

van het bepaalde in dit artikel en nadere voorschriften te geven ter 

bereiking van een goed aansluitende bebouwing bij wisselende 

straathoogten. Ingeval van verschil van meening over de 

toepassing van dit artikel tusschen Burgemeester en Wethouders 

en de aanvraagster of haar opvolgers in den eigendom, alsmede 

bij afwijzing door Burgemeester en Wethouders van een verzoek 

om vrijstelling als bedoeld in het vorige lid, zal der aanvraagster 

en haar opvolgers in den eigendom beroep open staan op den 

Gemeenteraad gedurende dertig dagen na de kennisgeving door 

Burgemeester en Wethouders van hun desbetreffende beslissing.

12 bis.  De bebouwing van de bouwblokken op de teekening A met 

zwarte stippen aangegeven, zal geschieden volgens ontwerpen, 

welke worden opgemaakt in overleg met- en ten genoegen van een 

door Burgemeester en Wethouders, na ingediende aanbeveling of 

hernieuwde aanbeveling) van de aanvraagster of haar opvolgers 

in den eigendom te benoemen architect, die zorg draagt, dat deze 

bebouwing een harmonisch geheel vormt.

Het honorarium van dezen architect wordt door de aanvraagster 

of hare opvolgers in den eigendom betaald.

14.  De hiervoren onder 10 tot en met 12 bis genoemde bepalingen 
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worden, voor zoover de wet dit toelaat, als erfdienstbaarheid 

gevestigd ten laste van de onderscheidenlijk daarin bedoelde 

oppervlakten en ten behoeve van de aan die oppervlakten 

grenzende, aan de Gemeente in eigendom overgedragen gronden.

15.  De aanvraagster en haar opvolgers in den eigendom, een der 

onder 3, 10, 11, 12, 12 bis en 16 genoemde bepalingen 

overtredende, verbeuren ten behoeve van de Gemeente een boete 

tot een telkens door Burgemeester en Wethouders te bepalen 

bedrag van ten hoogste vijfduizend gulden, voor elke overtreding, 

tenzij de Gemeente de nakoming der overtreden bepaling(en) in 

rechte vordert.

16.  De aanvraagster en haar opvolgers in den eigendom zijn 

verplicht bij overdracht van de op de teekening met een groene en 

blauwe bies omtrokken terreinen of van gedeelten daarvan, de 

onder 3, 10, 11, 12, 12 bis, 15 en 16 genoemde bepalingen in de 

acte van overdracht op te nemen. ""

c. voor zover het betreft het hiervoor sub 3 omschreven Registergoed, de 

bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

Registergoederen (destijds te Zoetermeer), op negen juni tweeduizend in 

register Hypotheken 4 in deel 16594 nummer 5, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

- voor wat betreft de sub 8. tot en met 10. genoemde registergoederen 

naar een akte van levering op één en dertig december 

negentienhonderd één en dertig voor H.A. van der Steenstraten, 

destijds notaris gevestigd te 's-Gravenhage, verleden, bij afschrift 

ingeschreven in de openbare registers te 's-Gravenhage, thans 

Zoetermeer op diezelfde dag in deel 2312 nummer 16, waarin 

ondermeer woordelijk staat vermeld:

"" Bebouwingsvoorwaarden

Artikel een

Bestemming van den grond.

De grond mag niet anders worden gebruikt dan voor het daarop 

bouwen en hebben van etagewoningen en/of winkels, met 

woningen en bovendien eventueel een garage, werk- of bergplaats.

De garage mag slechts voor particuliere doeleinden worden 

gebruikt, terwijl daarin geen bedrijf mag worden uitgeoefend, een 

en ander ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders.
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Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan, op door hen noodig 

geoordeelde voorwaarden, dat de perceelen, waarin winkels 

worden gehouden, tevens worden gebezigd voor het daarin 

uitoefenen van bedrijven, welke in verband staan met de in die 

winkels te houden nering.

Artikel twee

Opstallen.

Binnen twee jaar na den dag van het verlijden van de akte van 

overdracht moet de op den grond te stichten opstal voor het 

uiterlijk gereed zijn.

Artikel drie

Afscheidingen.

Het onbebouwd blijvende gedeelte van den grond moet binnen 

twee jaren na den dag van het verlijden van de akte van 

overdracht voor rekening van den kooper of zijn 

rechtverkrijgenden door muren of open ijzeren of houten hekken 

op voetmuur van den openbare straat worden afgescheiden ter 

beoordeling van Burgemeester en Wethouders.

De afscheidingen mogen niet anders dan tot genoegen van 

Burgemeester en Wethouders worden onderhouden. Burgemeester 

en Wethouders kunnen tot wederopzegging toestaan, dat de 

afscheidingen van den grond anders geschiedt dan op den 

hierboven omschreven wijze. 

Indien de afscheiding bedoeld in dit artikel bestaat uit een open 

hek mogen nimmer tegen, op of achter dat hek zonder vergunning 

van Burgemeester en Wethouders schutten of andere voorwerpen, 

behalve in den grond wortelende gewassen, geplaatst worden of 

aanwezig zijn, welke verhinderen, dat, ter beoordeling van 

Burgemeester en Wethouders van de openbare straat of van den 

aangrenzende erven op den grond gezien kan worden. 

Artikel vier

Belendingen. 

In de openbare straat kunnen versnijdingen worden aangebracht 

van de op den grond langs die straat te bouwen muren.

Artikel vijf

Beplantingen.

(Een) voor (zij) tuin(en) moet(en) tot genoegen van Burgemeester 

en Wethouders worden aangelegd en onderhouden.
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Het overige gedeelte van den grond, voor zover dit onbebouwd 

blijft, moet eveneens tot genoegen van Burgemeester en 

Wethouders als tuin worden aangelegd en onderhouden.

Burgemeester en Wethouders kunnen een termijn stellen 

waarbinnen de aanleg gereed moet zijn.

De gemeente behoudt zich de bevoegdheid voor in de (n) voor (zij) 

tuin(en) een of meer boomen, heesters, heggen en/of 

gevelbeplantingen (klimplanten) te planten en/of te hebben.

De in de vorige alinea bedoelde gewassen worden door en voor 

rekening van de Gemeente aangebracht en onderhouden.

Zij mogen niet dan vanwege de Gemeente worden gesnoeid of 

verwijderd.

Evenmin mag iets verricht worden waardoor naar het oordeel van 

den Directeur der Gemeenteplantsoenen, die gewassen geschaad 

worden.

Wanneer naar aanwijzing van den Directeur der 

Gemeenteplantsoenen van gemeentewege op den grond de noodige 

werkzaamheden ten behoeve van deze gewassen verricht moeten 

worden mag zulks niet worden belet.

Artikel zes

Termijnen.

Alle termijnen bedoeld in de voorafgaande artikelen kunnen door 

Burgemeester en Wethouders worden verlengd.

Artikel zeven

Geleidingen.

De kooper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen dat op, in, 

aan of boven den grond en de opstallen zooveel en zoodanige 

palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten en pijpstellingen in 

verband met geleidingen voor electrische trams of openbare 

bedrijven aangebracht en onderhouden worden, als Burgemeester 

en Wethouders nodig achten.

Omtrent de plaats waar en de wijze waarop die voorwerpen 

aangebracht worden zal overleg met den koper of zijn 

rechtverkrijgende(n) plaatshebben.

Artikel acht

Boetebepaling.

Hem, die aan eenige verplichting bij of krachtens deze 

voorwaarden opgelegd, niet voldoet kunnen Burgemeester en 
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Wethouders eene boete ten behoeve van de Gemeente opleggen 

van ten hoogste vijfduizend gulden, voor elke overtreding, te 

betalen binnen den daarbij door dat College gestelde termijn, 

tenzij de Gemeente de nakoming der overtreden bepaling in rechte 

vordert.

Artikel negen

Overdracht.

De kooper of zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht bij overdracht 

van den grond of gedeelten daarvan de artikelen 1 tot en met 10 in 

de akte van overdracht op te nemen.

Hetgeen in de eerste alinea van dit artikel is bepaald omtrent 

"overdracht" is van overeenkomstige toepassing op elke 

rechtshandeling als gevolg waarvan een recht als bedoeld in 

artikel 10 kan ontstaan.

Artikel tien

Rechtverkrijgenden.

Onder rechtverkrijgenden worden in de bebouwingsvoorwaarden 

begrepen, allen die eenig recht, hetwelk insluit de bevoegdheid te 

bouwen op den grond of op gedeelten daarvan, aan den kooper of 

zijn opvolgers in den eigendom ontleenen.

Artikel elf

Erfdienstbaarheid.

Ter verzekering van de nakoming van de vorenstaande bepalingen 

worden die voor zover de burgerlijke wet het toelaat ten lasten van 

den verkochten grond als eene erfdienstbaarheid gevestigd ten 

behoeve en ten nutte van de grond kadastraal bekend als gemeente 

's-Gravenhage sectie AL nummer 2433, voorzover daarop de De 

La Reyweg en de Elspeetstraat zijn aangelegd, met dien verstande 

dat indien de gemeente 's-Gravenhage een of meer of gedeelten 

van dien grond als niet meer voor den openbare dienst bestemd, 

vervreemdt of in erfpacht uitgeeft, in dit laatste geval gedurende 

het tijdvak der uitgifte, ten opzichte van dat gedeelte of die 

gedeelten, die erfdienstbaarheid teniet gaat en zijn tevens van 

toepassing hetgeen is bepaald in een akte zeven en twintig 

november negentienhonderd één en dertig verleden voor notaris 

H.A. van der Steenstraten voornoemd, overgeschreven ten 

voormelde hypotheekkantore, diezelfde dag in deel 2309 nummer 

6, waarin onder meer is bepaald:
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Bij wederverkoop van het geheel of een gedeelte van het door de 

koopster gekochte, is deze verplicht al hare uit deze 

verkoopsbepalingen voortspruitende verplichtingen ook aan den 

volgenden kooper op te leggen, bij gebreke waarvan zij eveneens 

eene dadelijk opeischbare boete van duizend gulden ten behoeve 

van de verkoopster (de naamloze vennootschap N.V. Maatschappij 

tot Exploitatie van onroerende goederen "Rustenburg", gevestigd 

te 's-Gravenhage) verbeurt.""

Voorzover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke 

Verkoper verplicht is aan de Koper op te leggen, doet hij dat bij deze.

Door het doen van een Bieding worden die verplichtingen door de Koper 

aanvaard.

Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, 

worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen.

9. garanties:

De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of 

waarvan mededeling achterwege blijft (in de Verkoopinformatie of anderszins).

10. Akten van splitsing Registergoed 

1. a. Het hiervoor sub 1.b.omschreven gebouw met toebehoren en de daarbij 

behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten bij 

akte op eenendertig mei negentienhonderd vierenzeventig verleden 

voor H.P. Schotanus, destijds notaris te 's-Gravenhage, van welke akte 

een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers 

voor registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op eenendertig mei 

negentienhonderd vierenzeventig in register Hypotheken 4, deel 4294 

nummer 113.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaren de Constant Rebecquestraat 

2/4/6/ te 's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 
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nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

2. a. Het hiervoor sub 2.b.omschreven gebouw met toebehoren en de daarbij 

behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechte  bij 

akte op veertien juli  negentienhonderd zesenzeventig verleden voor de 

plaatsvervanger van mr H.M. Krans, destijds notaris te 's-Gravenhage, 

van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers voor registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op 

vijftien juli negentienhonderd zesenzeventig in register Hypotheken 4, 

deel 4648 nummer 58.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars De la Reyweg 143 tot en met 177 

(oneven) te 's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 

nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

3. a. Het hiervoor sub 3.b.omschreven gebouw met toebehoren en de daarbij 

behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten bij 

akte op vierentwintig juni negentienhonderd zesenzeventig verleden 

voor mr. H.M. Krans, destijds notaris te 's-Gravenhage, van welke akte 

een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers 

voor registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op negenentwintig 

juni negentienhonderd zesenzeventig in register Hypotheken 4, deel 

4639 nummer 44.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars De la Reyweg 179/205 

(oneven)/Elspeetlaan 1 te 's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 
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destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 

nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

4. a. Het hiervoor sub 4.b.omschreven gebouw met toebehoren en de daarbij 

behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten bij 

akte op dertig november negentienhonderd drieënzeventig verleden 

voor A.A. van Gastel, destijds notaris te 's-Gravenhage, van welke akte 

een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers 

voor registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op vier december 

negentienhonderd drieënzeventig in register Hypotheken 4, deel 4223 

nummer 95.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars Frederik Ruyschstraat 27/25 te 

's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 

nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

5. a. Het hiervoor sub 5.b.omschreven gebouw met toebehoren en de daarbij 

behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten bij 

akte op achttien oktober negentienhonderd achtenzeventig verleden 

voor A.A. van Gastel, destijds notaris te 's-Gravenhage, van welke akte 

een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers 

voor registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op twintig oktober 

negentienhonderd achtenzeventig in register Hypotheken 4, deel 5147 

nummer 48.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars Schalkburgerstraat 111-113-115 

te 's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.
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b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 

nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

6. a. De hiervoor sub 7.b.omschreven erfpacht met de rechten van de 

erfpachter op de daarop gestichte opstallen is gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op achttien oktober negentienhonderd 

tweeëntachtig verleden voor mr. A.J.M. van Velzen, notaris te 's-

Gravenhage, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe 

bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te 's-

Gravenhage) op negentien oktober negentienhonderd tweeëntachtig in 

register Hypotheken 4, deel 6217 nummer 77.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars Marktweg 30/32/34 te 's-

Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 

nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

7. a. Het hiervoor sub 8.b.omschreven registergoed is gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op negen januari negentienhonderd 

negenenzeventig verleden voor A.A. van Gastel, destijds notaris te 's-

Gravenhage, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe 

bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te 

Rijswijk) op tien januari negentienhonderd negenenzeventig in register 

Hypotheken 4, deel 5210 nummer 32.
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Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars Jan ten Brinkstraat 14/16/18 te 

's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 

nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

8. a. De hiervoor sub 9.b.omschreven erfpacht met de rechten van de 

erfpachter op de daarop gestichte opstallen is gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op tweeëntwintig maart negentienhonderd 

zevenenzeventig verleden voor mr. A.A. van Gastel, voornoemd, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers voor registergoederen (destijds te Rijswijk) op 

drieëntwintig maart negentienhonderd zeventig in register Hypotheken 

4, deel 4793 nummer 79, mede in verband met een aanvulling op de 

splitsingsakte, tevens inhoudende heruitgifte erfpacht, op twintig juli 

tweeduizend vijf verleden voor de waarnemer van mr J.P. Buiteman, 

voornoemd, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe 

bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te 

Zoetermeer) op eenentwintig juli tweeduizend vijf in register 

Hypotheken 4 deel 40610 nummer 134.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van Eigenaars De Genestetlaan 62/72 te 's-

Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, 

destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Rijswijk (Z-H)) op één maart 

negentienhonderd drieënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4126 
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nummer 42, welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij 

vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

9. a. De hiervoor sub 10.b.omschreven erfpacht met de rechten van de 

erfpachter op de daarop gestichte opstallen is gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op zesentwintig april tweeduizend twaalf 

verleden voor de waarnemer van mr. M.J.J.R. Lentze, voornoemd, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers voor registergoederen op zesentwintig april 

tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4, deel 61402 nummer 48.

Bij voormelde splitsingsakte is opgericht de vereniging van eigenaars, 

genaamd: "Vereniging van eigenaars " Loosduinsekade 426 tot en met 

431 te 's-Gravenhage"", gevestigd te 's-Gravenhage.

b. In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, vastgesteld bij akte op zeventien januari 

tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te 

Amsterdam, van welke akte mede een afschrift is ingeschreven in de 

daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te 

Zoetermeer) op achttien januari tweeduizend zes in Register 

Hypotheken 4 deel 40730 nummer 82, welke bepalingen zijn aangevuld 

en/of gewijzigd bij vermelde akte van splitsing in appartementsrechten.

11. Verenigingen van eigenaars

1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging(en) van eigenaars andere 

schulden heeft (hebben) dan die uit hoofde van de normale lasten en 

belastingen terzake van het gebouw met de daarbij behorende grond en de 

exploitatie verzekering en administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet 

bekend of genoemde vereniging(en) van eigenaars besluiten heeft (hebben) 

genomen waaruit voor de appartementseigenaars een aanmerkelijke 

verzwaring van bestaande financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële 

verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.

2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging(en) van 

eigenaars  en is dientengevolge onderworpen aan de splitsingsreglementen 

die  hem volledig bekend zijn en hij verbindt zich door het doen van een 

bieding eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement(en) 

nauwgezet te zullen naleven.

3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 
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bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen.

12. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek:

1. Met betrekking tot de verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 

van het Burgerlijk Wetboek wordt te dezen verwezen naar:

a. een e-mail van de "Vereniging van Eigenaren de Constant 

Rebecquestraat 2/4/6/ te 's-Gravenhage", de dato negen oktober 

tweeduizend zeventien, welke e-mail in kopie aan deze akte is gehecht;

b. een e-mail van de "Vereniging van Eigenaars De la Reyweg 179/205 

(oneven)/Elspeetlaan 1 te 's-Gravenhage", de dato negentien september 

tweeduizend zeventien tweeduizend zeventien, welke e-mail in kopie 

aan deze akte is gehecht;

c. een e-mail van de "Vereniging van Eigenaars De Genestetlaan 62/72 

te 's-Gravenhage", de dato drie oktober tweeduizend zeventien, welke 

e-mail in kopie aan deze akte is gehecht.

2. Bij de "Vereniging van Eigenaars De la Reyweg 143 tot en met 177 

(oneven) te 's-Gravenhage", de "Vereniging van Eigenaars 

Schalkburgerstraat 111-113-115 te 's-Gravenhage", de "Vereniging van 

Eigenaars Jan ten Brinkstraat 14/16/18 te 's-Gravenhage" en de 

"Vereniging van eigenaars " Loosduinsekade 426 tot en met 431 te 's-

Gravenhage"", is de verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van 

het Burgerlijk Wetboek opgevraagd, doch op de datum van het passeren van 

onderhavige akte nog niet ontvangen.

Zodra de verklaring(en) van bedoelde verenigingen van eigenaren is/zijn 

ontvangen, zullen deze geplaatst worden in de Digitale dataroom.

3. Voor zover bekend bij Verkoper:

a. zijn de "Vereniging van Eigenaars Frederik Ruyschstraat 27/25 te 's-

Gravenhage", en de "Vereniging van Eigenaars Marktweg 30/32/34 te 

's-Gravenhage",  niet actief  en zijn er geen bestuursleden benoemd;

b. bestaat er - voor zover het betreft de sub a genoemde verenigingen -

geen verplichting tot het betalen van (periodieke) servicekosten;

c. is er - voor zover het betreft de sub a genoemde verenigingen - geen 

reservefonds als bedoeld in artikel 5:126 lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek gevormd.

Gezien het bovenstaande is aan deze akte geen verklaring als bedoeld in 

artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek gehecht, voor zover 

het betreft de "Vereniging van Eigenaars Frederik Ruyschstraat 27/25 te 's-
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Gravenhage", en de "Vereniging van Eigenaars Marktweg 30/32/34 te 's-

Gravenhage".

13. Erfpacht

1. a. De uitgifte in erfpacht van het hiervoor sub 7. omschreven registergoed

is geschied bij bij akte op achtentwintig juli negentienhonderd 

tweeëndertig verleden voor A.C. van Mourik Broekman, destijds 

gevestigd te 's-Gravenhage.

b. Op de erfpacht zijn van toepassing de “Algemene Bepalingen voor de 

uitgifte in erfpacht van gronden der Gemeente 's-Gravenhage 

negentienhonderd zesentachtig, herziening negentienhonderd 

drieënnegentig (AB 1986 herz. 1993), hierna ook aan te duiden als AB 

1986 herz. 1993.

c. Volgens schriftelijke opgave van de gemeente Den Haag de dato 

eenentwintig september tweeduizend zeventien, is de erfpacht verlengd 

en is de erfpacht thans eeuwigdurend, blijkens een met de Eigenaar 

gesloten obligatoire overeenkomst, welke obligatoire overeenkomst 

beschikbaar is in de Digitale dataroom. 

Bovendien heeft de gemeente Den Haag schriftelijk verklaard dat de 

canonverplichting door betaling van een afkoopsom, waaronder 

begrepen de grondwaarde, ter grootte van dertienduizend vijfhonderd 

vijftien euro (€ 13.515,00) op tweeëntwintig juni tweeduizend vier is 

afgekocht.

d. De notariële akte van heruitgifte is tot op heden nog niet gepasseerd. 

Koper dient hiertoe contact op te nemen met de gemeente Den Haag.  

2. a. De heruitgifte in erfpacht van het hiervoor sub 9. omschreven 

registergoed is geschied bij akte op eenentwintig juli tweeduizend vijf 

verleden voor de waarnemer van mr J.P. Buiteman, voornoemd, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers voor registergoederen op eenentwintig juli 

tweeduizend vijf in register Hypotheken 4 deel 40610 nummer 134.

b. Op de erfpacht zijn van toepassing de AB 1986 herz. 1993 en daarna 

gewijzigd bij besluit van twee juni negentienhonderd achtentachtig (RV 

232) en eenentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig (RV 

12), met dien vestande dat artikel 22.2 van de AB 1986, hetz. 1993 niet 

van toepassing is.

c. De jaarlijkse canon bedraagt eenhonderd negenentachtig euro en 

zesenzeventig eurocent (€ 189,76) en is verhoogd met een bedrag aan 

beheerkosten als bedoeld in artikel 8.1 van de AB 1986, herz. 1993. ter 



- 30 -

grootte van vijfentwintig euro en vijftig cent (€ 25,50). Aanpassing van 

het canonpercentage (indexering) zal om de vijf jaar plaatsvinden, voor 

het eerst op een januari tweeduizend twintig.

d. De jaarlijkse canon is per halfjaar achteraf verschuldigd en wel op één 

januari en één juli van elk jaar, voor het eerst op één januari 

tweeduizend achttien.

3. a. De heruitgifte in erfpacht van het hiervoor sub 10. omschreven 

registergoed is geschied bij akte op vijf april tweeduizend een verleden 

voor mr. O.J.M. de Bruijn, destijds notaris te 's-Gravenhage.

b. De erfpacht is eeuwigdurend en is ingegaan op zesentwintig april 

tweeduizend twaalf, terwijl de jaarlijkse canon voor de gehele duur is 

afgekocht.

c. Op de erfpacht zijn van toepassing de AB 1986 herz. 1993, met 

uitzondering van artikel 22.2.

Risico en verzekering.

Artikel 19.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende:

Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment van de Levering.

Aflevering.

Artikel 20.

In afwijking van het bepaalde in artikel 20 lid 4 tweede zin van de Algemene 

Veilingvoorwaarden komt het risico dat het Registergoed geheel of gedeeltelijk, 

tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt, ongeacht de oorzaak, voor 

rekening van Koper vanaf het moment van de Levering.

Huur/gebruik.

Artikel 22.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende:

Verkoper heeft onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende:

1. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed verhuurd. Het Registergoed 

zal worden verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

2. Informatie omtrent huurovereenkomsten - voor zover zij door de Eigenaar zijn 

overhandigd aan Verkoper - is tevens beschikbaar in de Digitale 

dataroom. Gegadigden dienen inzake mogelijke huurbeëindiging(en) en/of 

nieuwe huurovereenkomsten de Digitale dataroom te raadplegen.



- 31 -

3. Verkoper staat er niet voor in dat de aan haar verstrekte informatie met 

betrekking tot verhuur juist en/of volledig is of dat er voordien of nadien 

afwijkende afspraken met huurders zijn of worden gemaakt. Verkoper staat er 

eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de 

huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen.

4. De huurtermijnen zijn verpand aan Verkoper.

5. Eventuele door huurders gestorte waarborgsommen zullen tussen Verkoper en 

Koper niet verrekend worden.

Verkoper is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van het innen van een 

mogelijk gestorte waarborgsom door Koper op grond van het bepaalde in artikel 

7:14 Burgerlijk Wetboek.

6. Lopende huurtermijnen en servicekosten, ongeacht of deze maandelijks, per 

kwartaal of jaarlijks verschuldigd zijn, worden tussen Verkoper en Koper niet 

verrekend, aangezien die bedragen niet door Verkoper worden geïnd.

Verkoper is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van het innen van een 

reeds vervallen huurtermijn door Koper op grond van het bepaalde in artikel 7:14 

Burgerlijk Wetboek.

7. Het is Verkoper niet bekend of eventuele door huurders gestelde bankgaranties 

overdraagbaar zijn.

Aansprakelijkheid

Artikel 25.

In aanvulling op artikel 25 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:

Verkoopinformatie

Door het doen van een Bieding op het Registergoed, verklaart Bieder volledig op de 

hoogte te zijn van de inhoud van alle beschikbare informatie, hierna ook te noemen: 

de "Verkoopinformatie".

Op de Verkoopinformatie is de volgende disclaimer van toepassing: 

De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om Gegadigde in de gelegenheid te 

stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.

In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, 

foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar 

beste weten en kunnen verstrekt. Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen 

zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van 

de verkrijging door de Eigenaar. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie 

zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere 

gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.

2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel 
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blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van Verkoper dan wel haar bestuurders of 

werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één 

en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een 

dergelijk oordeel en/of de door Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde 

maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Geen enkele medewerker van Verkoper en geen van de door Verkoper 

ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de 

Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed 

(garantie)verklaringen te verstrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens 

Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door Verkoper 

ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de 

Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of  onvolledigheid van de 

Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om 

zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte 

informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in 

de ruimste zin des woords te verrichten.


