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Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden 

onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Deze brochure is met zorg samengesteld, veelal is gebruik gemaakt van bij 

derden ingewonnen informatie. De juistheid en volledigheid wordt niet gegarandeerd.



 

 

EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op WOENSDAG 12 DECEMBER 2018  

t.o.v. Mr. M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen) te Rotterdam, van: 

 
een perceel grond met het daarop gelegen BEDRIJFSPAND, plaatselijk bekende 

NOBELSTRAAT 44 te 3846 CG Harderwijk, kadastraal bekend gemeente 

Harderwijk, sectie A, nummer 4442, groot 28 are en 45 ca., welk perceel belast is 

met een opstalrecht ten behoeve van Klaassen & Kok Vastgoed B.V., statutair 

gevestigd te Harderwijk, om op de eerste verdieping een kantoor/bedrijfsruimte te 

hebben, groot ongeveer éénhonderdtwintig vierkante meter (120 m2) 

 
Het betreft een internet veiling via www.bog-auctions.com op 12 december 2018. De veiling 

begint om 10.00 uur. Zie voor meer informatie verder in deze brochure en bovengenoemde 

website 

 
OMSCHRIJVING 

 
Volgens verkregen informatie betreft het hier een half vrijstaand bedrijfspand dat omstreeks 2000 is 

gebouwd. Het pand bestaat uit een kantoorgedeelte van twee bouwlagen met daarachter geschakeld de 

bedrijfsruimten. Alleen het kantoorgedeelte op de begane grond behoort tot het geveilde. De 

kantoorruimtes op de eerste verdieping behoren door middel van een opstalrecht toe aan een andere 

eigenaar. De ruimtes worden verwarmd door middel van een cv-installatie en zijn deels voorzien van een 

centraal luchtbehandelingssysteem (uitsluitend ventilatie). Via de kleedruimten is de bedrijfsruimte 

toegankelijk. Dit gedeelte bestaat uit diverse ruimten die voor het merendeel gekoeld worden. 

 

Geschatte grootte: 

 

Begane grond entree, kantoor, kantine en kleedruimten ca. 138 m2 

  koel- en productieruimten   ca. 967 m2 

  overkapping t.b.v. expeditie ruimte  ca. 182 m2 

1e verdieping opslagruimte    ca. 234 m2 

 

Totaal       ca. 1.521 m2 

 

 
GEBRUIK 

 
Volgens verkregen informatie is het object geheel verhuurd behoudens het kantoorgedeelte waarvoor een 

opstalrecht van toepassing is.  

 

Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2016 en is aangegaan voor een periode van 5 jaar en loopt tot 

en met  

31 december 2020. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst met 5 jaar verlengd.  

 
Aanvangshuurprijs bedroeg € 7.500,- per maand.  

 

Zie de bijlage voor de geanonimiseerde huurovereenkomst. 

 

Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.  

 

 

GROND 

 

Het pand staat op 2.845 m² eigen grond. 

 
 

 

 

 

 



 

 

LASTEN 

 

LASTEN VOLGENS INGEWONNEN INFORMATIE 

SOORT  

OZB (eigenaar niet-woning)  € 1.397,23 p/jr 
Waterschapslasten Pro memorie 

Rioolrecht Pro memorie 

Overige lasten Pro memorie 

 

Er worden geen lasten verrekend. Koper dient er rekening mee te houden dat de achterstallige lasten door de 

heffende instanties op hem kunnen worden verhaald. 

 
WOZ WAARDE 

 
Op basis van peildatum 1 januari 2017 bedroeg de WOZ waarde over 2018  € 558.000,- 
 

 
ERFDIENSTBAARHEDEN,KWALITATIEVE 

VERPLICHTINGEN 

 
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de door de 

notaris opgemaakte veilingvoorwaarden. 

 

VERZEKERING 

 
Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend. Koper dient vanaf de gunning zijn belang 

te verzekeren. 

 
AANSCHRIJVINGEN 

 
Volgens informatie van de Gemeente Harderwijk rusten er op het perceel geen aanschrijvingen en/of 

mondelinge aanzeggingen daartoe. Wel is er een vooraankondiging geweest inz. de brandveiligheid van een 

gedeelte van het gebouw. Hiervoor verwijzen wij u naar de info opgenomen in de bijlagen.  

 
Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 

 

OVERDRACHTSBELASTING / BTW 

 
Ter zake van het registergoed is door de koper géén omzetbelasting maar wel 6% overdrachtsbelasting 

verschuldigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BESTEMMINGSPLAN 

 

Volgens informatie ingewonnen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl is voor het perceel van toepassing het 

bestemmingsplan “Lorentz I en II 2013, vastgesteld bij raadsbesluit op 23-04-2014 met als bestemming 

bedrijf.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de relevante delen van de in de bijlage bijgevoegde 

bestemmingsplanvoorschriften. 

 
Het gehele plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

MILIEU 

 
In het kadaster zijn geen aantekeningen opgenomen inzake milieu. 

 

Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. 

gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag 

worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. 

 
ROERENDE ZAKEN 

 
Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen. 
 

 
BEZICHTIGING 

 
Aan de eigenaar is verzocht medewerking te verlenen aan bezichtigingen.  

Verkoper/executant staat niet in voor het verkrijgen van toegang. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 

GARANTIE 

 
De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De 

juistheid en/of volledigheid wordt niet gegarandeerd. 

 
Eventuele nieuwe informatie die na publicatie van deze brochure beschikbaar komt, wordt 

geplaatst op de website en heeft –indien afwijkend– voorrang boven hetgeen in deze brochure 

is vermeld. 

 
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te 

bevinden. Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, 

installaties etc. 

 

INZETPREMIE 

 
De inzetpremie bedraagt 1% van de hoogste inzetsom en is voor rekening van de koper. 
 

 
GUNNING, RISICO 

 
Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent 

uitspreken binnen vijf werkdagen na de veiling van het perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de 

koper. 

 
BETALING / VERREKENING LASTEN 

 
De verschuldigde overdrachtsbelasting en de waarborgsom dient te worden voldaan  

uiterlijk 6 weken na de gunning; de overige kosten, belastingen en lasten en de koopsom dienen worden 

te voldaan uiterlijk zes weken na de gunning. Door de notaris worden geen huren of lasten verrekend. 

 
BEDENKTIJD 

 
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie 

dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten 

overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via bog-auctions worden onvoorwaardelijk en 

zonder bedenktijd verkocht. 

 

VEILINGINFORMATIE, VEILCONDITIES 

 
Online veiling via https://www.bog-auctions.com ten overstaan van notaris Mr. M.R.H. Krans  

(Van der Stap notarissen) te Rotterdam. 

 
De online internet veiling vindt plaats op 12 december 2018 volgens onderstaand schema: 

 
Start veiling:          10.00 uur 

Sluiting vanaf:       10.15 uur behoudens verlenging 

Start afslag:           5 minuten na het einde van de inzetveiling 

 
Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de 

inzetfase met twee minuten verlengd. 

 
 

 

 

 

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


 

 

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een 

account worden aangemaakt via https://www.bog-auctions.com/register/index 

 

Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden 

gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen 

een (kleine) vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen aangemaakte 

account. 

 
Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) vastgelegd in 

een akte op 31 december 2014 verleden voor Mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een 

afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 65530, nummer 153. 

 

Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden via https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf 

 

Voor de bijzondere veilingvoorwaarden wordt verwezen naar de notaris. 
 

 
ONDERHANDSE BIEDINGEN 

 
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum (dus uiterlijk tot en met 27 november 2018) kan onderhands worden 

geboden d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te 

gaan. 

 
VEILINGINFORMATIE 

 
Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen via BOG-auctions wordt geadviseerd een 

eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen. 

Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de BOG-auctions onder 

www.bog-auctions.com 

 
Afschriften van de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen uiterlijk 30 dagen voor de 

verkoopdag worden gepubliceerd op de website www.bog-auctions.com. 

 
Voor juridische informatie kunt u terecht bij: 

 
Van der Stap Notarissen 

Millenniumtoren, 14e verdieping  

Weena 690 

3012 CN Rotterdam 

telefoon (088) 188 00 20 

behandelaar: mevrouw K. Poppelaars  

e-mail: veiling@vdstap.com   

www.vdstap.com 
 

Overige inlichtingen worden verstrekt door de directiemakelaar: 

 
Colliers International Agency BV 

De heer P. Molenaar RMT RT 

Buitenveldertselaan 5 

1082 VA  AMSTERDAM 

telefoon +31 (0)6 14 24 14 44 

e-mail: pascal.molenaar@colliers.com 

www.colliers.nl 

 

 

https://www.bog-auctions.com/register/index
https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
mailto:veiling@vdstap.com
http://www.vdstap.com/
http://www.colliers.nl/
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20247

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 oktober 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDW00&sectie=A&perceelnummer=4520&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDW00&sectie=A&perceelnummer=5042&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDW00&sectie=A&perceelnummer=5045&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDW00&sectie=A&perceelnummer=4442&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDW00&sectie=A&perceelnummer=4147&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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GE024301824 K+amp;K Paling en Zalm BV 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: K+amp;K Paling en Zalm BV

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE024301824

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA024301764

Adres: Nobelstraat 44 Harderwijk

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren OO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een oriÃ«nterend onderzoek 
worden uitgevoerd naar de aard en ernst van de 
(mogelijke) verontreiniging. De basis voor dit 
onderzoek is het 'Protocol OriÃ«nterend 
Onderzoek' (Sdu, 1993).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Grondvitaal 916168 2009-12-19

Nul- of 
Eindsituatieonderzoek

Tauw 4446868 2006-08-28

avr (aanvullend 
rapport)

Tauw 4375596 2005-01-04

Nul- of 
Eindsituatieonderzoek

Tauw 4318403 2004-02-16

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 5.3 welke zijn opgenomen in Bijlage 1 Staat van  

bedrijfsactiviteiten; 

b. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, met dien verstande dat:1. de detailhandel 

rechtstreeks verband houdt met of rechtstreeks voortvloeit uit een op grond van sub a toegestane 

hoofdactiviteit; 

2. het verkoopvloeroppervlak van de ondergeschikte detailhandel niet meer mag bedragen dan 25% 

van het brutovloeroppervlak; 

3. het verkoopvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 50 m2; 

4. de verkoop van voedings- en genotmiddelen, kleding en schoenen niet is toegestaan; 

5. de detailhandel plaatsvindt op hetzelfde bouwperceel als het hoofdgebouw.  

c.  industriële kantoren, met dien verstande dat het brutovloeroppervlak van industriele kantoren niet 

meer mag bedragen dan 70% van het totale brutovloeroppervlak per bedrijfsvestiging; 

d. ter plaatse van de aanduidingen zoals zijn weergegeven in onderstaande tabel is tevens 

detailhandel toegestaan, met dien verstande dat:1. uitsluitend de volgende detailhandelsvormen ter 

plaatse van de desbetreffende aanduidingen en uitsluitend op de met een X aangegeven verdiepingen 

zijn toegestaan: 

 

Aanduiding    Detailhandelsvorm    Begane grond 

Eerste verdieping     

Specifieke vorm van detailhandel - 1    Auto-onderdelen en accessoires    X    -     

Specifieke vorm van detailhandel - 2    Auto's, boten en caravans    X    -     

Specifieke vorm van detailhandel - 3    Babyartikelen en kinderkamers    X    X     

Specifieke vorm van detailhandel - 4    Keukens en sanitair (incl. wand- en vloertegels)    X    -     

Specifieke vorm van detailhandel - 5    Meubels en artikelen voor woninginrichting    X    X     

Specifieke vorm van detailhandel - 6    Sportartikelen en sportkleding    X    -     

Specifieke vorm van detailhandel - 7    Supermarkt    X    -     

Specifieke vorm van detailhandel - 8    Woningtextiel en vloerbedekking    X    -     

Specifieke vorm van detailhandel - 9    Kachels en haarden    X        

Specifieke vorm van detailhandel - 10    Boten en scheepsbenodigdheden    X    -     

 

1. het verkoopvloeroppervlak ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van detailhandel - 3 niet 

meer mag bedragen dan 2.700 m2; 

2. bijbehorende voorzieningen, zoals kantines, kantoren, toiletten en magazijn,tevens buiten het 

aanduidingsvlak zijn toegestaan; 

 

 



3. indien het gebruik zoals bedoeld onder 1 t/m 3, gedurende minimaal één jaar is gestaakt, de 

gronden niet meer in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de detailhandel zoals is 

weergegeven onder 1, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor het gebruik ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 2'; 

4. het bepaalde onder 4 is niet van oepassing op het perceel Lorentzstraat 1A/Marie Curiestraat 2B. 

e. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is tevens de verkoop van 

motorbrandstoffen met lpg toegestaan, met dien verstande dat tevens detailhandel tot een maximale 

verkoopvloeroppervlakte van 50 m2 is toegestaan; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' is tevens de verkoop van 

motorbrandstoffen zonder lpg toegestaan; 

g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' is een zelfstandig kantoor toegestaan; 

h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één vrijstaande bedrijfswoning 

toegestaan, met dien verstande dat indien het gebruik van de bedrijfswoning gedurende minimaal één 

jaar is gestaakt, het gebouw niet meer in gebruik mag worden genomen ten behoeve van een 

bedrijfswoning;  

i. uitsluitend op de navolgende adressen is één inpandige bedrijfswoning toegestaan:1. Lorentzstraat 

2b; 

2. Fahrenheistraat 70; 

3. Amperestraat 1; 

4. Industrieweg 9; 

5. Industrieweg 10; 

6. Industrieweg 11; 

7. Industrieweg 15. 

met dien verstande dat indien het gebruik van de inpandige bedrijfswoning gedurende minimaal één 

jaar is gestaakt, het gebouw niet meer in gebruik mag worden genomen ten behoeve van een 

inpandige bedrijfswoning; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' is een vulpunt voor lpg toegestaan; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - uitgiftepunt voedselpakketten' is een op- 

en overslagmagazijn, een distributiecentrum en een uitgiftepunt voor het afhalen van 

voedselpakketten toegestaan; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw' zijn de gronden 

bestemd voor de volgende functies:1. cafetaria, uitsluitend op de begane grond; 

2. zelfstandige kantoren, uitsluitend op de verdiepingen,  

en daarnaast voor: 

m. voorzieningen ten behoeve van het verkeer en ontsluiting; 

n. erven en terreinen; 

o. groenvoorzieningen; 

p. parkeervoorzieningen. 

 

 



Niet tot de bestemming wordt gerekend: 

•het opslaan van goederen, waaronder tevens wordt begrepen de opslag in bovengrondse tanks en 
silo's, voor de voorgevel en het verlengde daarvan. 



  
 

1 
LEVERING, ZAAKNUMMER:  2007P40917AR 
Heden, dertien augustus tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr 
Janke Harder, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer 
van Mr Pieter Pieltjes, notaris met plaats van vestiging Nunspeet: 
1. mevrouw Heilke Heideveld-Souman, secretaresse, werkzaam ten 

kantore van notaris Mr P. Pieltjes, Laan 57 te 8071 JH Nunspeet, 
geboren te Zwolle op negen oktober negentienhonderd 
negenenzeventig; 

 ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 
 de heer Martin Reinout Fidder, wonende te 8071 RB Nunspeet, 

Marconiweg 33, geboren te Ermelo op zeven juli negentienhonderd 
zevenenzestig, (paspoort nummer: NK3903291) en gehuwd; 

 ten deze handelende als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 

    Veritas Beheer B.V., statutair gevestigd te Harderwijk, feitelijk 
gevestigd te 8071 RB Nunspeet, Marconiweg 33, ingeschreven in de 
registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 08083486; 

 Veritas Beheer B.V. voornoemd,  hierna genoemd: verkoper; 
2.  mevrouw Lutine Barneveld, secretaresse, werkzaam ten kantore 

van notaris Mr P. Pieltjes, Laan 57 te 8071 JH Nunspeet, geboren te 
Zwolle op vijfentwintig maart negentienhonderdvijfenzeventig; 

 ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 
 de heer Franciscus Hendrikus van Engelenhoven, wonende te 

1271 CT Huizen, Golfstroom 190, geboren te Scherpenzeel op zes 
februari negentienhonderd vijfenzestig, (paspoort nummer: 
NK7023421) gehuwd met mevrouw Corine Fijke Horst; 

 ten deze handelende als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 
Engelhorst Holding B.V., statutair gevestigd te Huizen, feitelijk 
gevestigd te 1276 LJ Huizen, Huizermaatweg 336, ingeschreven in de 
registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 32085184; 

 Engelhorst Holding B.V. voornoemd, hierna genoemd: koper. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het navolgende: 
LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK 
Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane koopovereenkomst aan 
koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die blijkens 
voormelde overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij deze in 
eigendom aanvaardt: 
 het bedrijfspand, erf en verdere bestanddelen, staande en gelegen 

aan de Nobelstraat nummer 44 te 3846 CG Harderwijk, kadastraal 
bekend gemeente Harderwijk, sectie A nummer 4442, groot acht 
en twintig are en vijf en veertig centiare; 

 zulks bezwaard is met een beperkt zakelijk recht van opstal ten 
behoeve van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: Klaassen & Kok Vastgoed B.V., statutair gevestigd 
te Harderwijk om op de eerste verdieping van het verkochte 
bedrijfsgebouw een kantoor/bedrijfsruimte te hebben, groot ongeveer 
éénhonderd twintig (120) vierkante meter, aan partijen genoegzaam 
bekend; 

 laatstgenoemd gedeelte is schetsmatig met kruisarcering aangegeven 
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2 
op situatietekening II, welke is vastgehecht aan de akte van levering, 
waarbij verkoper het verkochte in eigendom heeft verkregen; 

hierna ook te noemen het verkochte, door koper te gebruiken als 
bedrijfspand. 
Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heeft verkoper het volgende 
meegedeeld: 
hem is niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden 
niet is toegestaan. 
VOORAFGAANDE VERKRIJGING 
Het verkochte is door verkoper verkregen door de inschrijving in het 
Kadaster op één augustus tweeduizend zeven, in Register Hypotheken 4, 
deel 52814 nummer 26, van een akte van levering, houdende kwijting voor 
de koopsom, op diezelfde dag verleden voor Mr. P. Pieltjes, notaris te 
Nunspeet. 
KOOPPRIJS, VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN 
De koopprijs bedraagt negenhonderdvijfenzeventigduizend euro 
(€ 975.000,00), welk bedrag door koper is voldaan door storting op een 
rekening ten name van Derdengelden Notariaat Pieltjes. 
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende 
termijnen. 
Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs en 
vorenbedoelde lasten. 
Voormelde koopovereenkomst is, voor zover ten deze nog van belang, 
gesloten onder de volgende: 
BEPALINGEN 
Kosten en belastingen 
Artikel 1 
1.  Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen het kadastrale  
  recht, zijn voor rekening van koper. 
2. De overdrachtsbelasting (indien verschuldigd) berekend over de als  
       grondslag dienende waarde van het verkochte, vermeerderd of  
       verminderd als bepaald in de Wet op belastingen van rechtsverkeer, 

is voor rekening van koper. 
3. Koper heeft aan verkoper uitgekeerd het verschil tussen het bedrag 

dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder 
vermindering van de heffingsgrondslag in verband met artikel 13 Wet 
op belastingen van rechtsverkeer, en het werkelijk aan 
overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 

 Bedoeld bedrag is door koper voldaan door storting op een rekening 
ten name van Derdengelden Notariaat Pieltjes.  

 Verkoper verleent koper bij deze kwitantie. 
4.  Verkoper verklaart voor wat betreft het verkochte: 
 - hij is ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 

1968 en de levering vindt plaats na verloop van twee jaren sinds 
het tijdstip van de eerste ingebruikneming; 

 - terwijl verkoper en koper samen een verzoek hebben gedaan om 
de levering als een met omzetbelasting belaste aan te merken, 
zodat aangezien de verleggingsregeling van toepassing is, koper 
omzetbelasting verschuldigd is wegens de levering van het 
verkochte; 
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  koper is verplicht zijn medewerking hiertoe te verlenen; 
 - de vorenbedoelde koopprijs van het verkochte wordt met de in 

het tweede aandachtsstreepje van dit lid bedoelde 
omzetbelasting verhoogd; 

 - aangezien de verleggingsregeling van toepassing is, wordt de 
omzetbelasting rechtstreeks door koper op aangifte aan de 
Ontvanger der belastingen voldaan.  

5. Waar in lid 4 van dit artikel wordt gesproken van "levering" wordt 
uitsluitend bedoeld de levering in de zin van de Wet op de 
Omzetbelasting 1968. 

6. De notariële kosten ter zake van deze overeenkomst en de kosten 
wegens de levering en overdracht van het verkochte, alsmede de over 
die kosten verschuldigde omzetbelasting zijn voor rekening van 
koper. 

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 
Artikel 2 
1. Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die: 
 a. onvoorwaardelijk is; 
 b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met 

inschrijvingen daarvan; 
 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan 

eventueel hierna vermeld; 
 d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens 

erfdienstbaarheden van welke de aan verkoper bekende hierna 
zullen worden vermeld; 

 e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit 
overeenkomst anders dan eventueel hierna vermeld. 

2. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte of de verdere 
omschrijving van het verkochte niet juist of niet volledig zijn, zal geen 
van partijen daaraan enig recht ontlenen. 

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten 
tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, geheel 
ontruimd. 

Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico 
Artikel 3 
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats terstond na 
de ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten voor 
zijn rekening en draagt hij het risico van het verkochte. 
Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken 
Artikel 4 
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als 
bedoeld in artikel 7:9 Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in 
zijn bezit had, aan koper afgegeven. 
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal 
kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), 
(onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s) gaan hierbij over op 
koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve 
rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht 
op eerste verzoek van koper aan een overdracht mee te werken. Verkoper 
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is tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het verkochte 
mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is 
om deze ten name van koper te doen stellen. 
Garanties van verkoper 
Artikel 5 
Verkoper garandeert het navolgende: 
1. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; 
2. het verkochte wordt geheel overgedragen vrij van huur/pacht, en/of 

van andere aanspraken tot gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd. 
Het verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden; 

3. het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter 
onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand noch van 
vordering van het registergoed krachtens de Huisvestingswet; 

4. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit 
hoofde van een voorkeursrecht of optierecht; 

5. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de 
verschenen termijnen zijn voldaan. 

Verkoper heeft bij het aangaan van de koopovereenkomst ondermeer nog 
gegarandeerd dat: 
6. aan hem per dat tijdstip van overheidswege krachtens de Woningwet 

of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte 
waren voorgeschreven of aangekondigd, welke toen nog niet waren 
uitgevoerd; 

7. aan hem op dat tijdstip betreffende het verkochte dan wel het gebied 
waarin het verkochte is gelegen geen (lopende adviesaanvraag voor) 
aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving 
bekend was: 

 a. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de 
Monumentenwet; 

 b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als 
bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; 

 c. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of 
dorpsgezicht; 

8. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het verkochte was 
opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 dan 
wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of artikel 8A van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten; 

dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van het sub 6 tot en met 8 
gestelde sedertdien een verandering heeft voorgedaan. 
Milieubepalingen 
Artikel 6 
1. Aan verkoper is niet bekend dat het verkochte enige verontreiniging 

bevat die ten nadele strekt van het hiervoor omschreven gebruik door 
koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot 
schoning van het verkochte, dan wel het nemen van andere 
maatregelen. 

2.  Voorzover aan verkoper bekend is in het verkochte geen 
ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig. 

3.  Aan verkoper is niet bekend dat in het verkochte asbest is verwerkt. 
4.   Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak 
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beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet 
Bodembescherming zijn opgenomen door het bevoegd gezag. 

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN 
EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen 
en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde akte van 
eigendomsverkrijging, waarin woordelijk staat vermeld: 
"Geheel zoals verkoper daaraan gebonden was krachtens vermelde titel 
van aankomst, zal koper jegens de publiekrechtelijk rechtspersoon de 
GEMEENTE HARDERWIJK, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk 
(postadres: postbus 149, 3840 AC Harderwijk) gebonden zijn aan: 
I. de bepalingen vermeld in de hoofdstukken 1, 2 en 3, alsmede artikelen 
5.2, 5.6, 5.11, en 5.15 van de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE 
UITGIFTE VAN REGISTERGOEDEREN DOOR DE GEMEENTE 
HARDERWIJK, welke algemene voorwaarden hierna kortweg aangeduid 
met "Algemene Uitgiftevoorwaarden-1998" – zijn vastgesteld door de raad 
van de gemeente de dato zestien april negentienhonderdachtennegentig, 
nummer 30, en zijn vervat in een akte op twee juli 
negentienhonderdachtennegentig verleden voor notaris Mr Le Grand 
voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op 
drie juli negentienhonderdachtennegentig in het register Hypotheken 4, 
deel 16769, nummer 6. Genoemde Algemene Uitgiftevoorwaarden-1998 
worden geacht hier te zijn ingevoegd. De verschenen personen sub 2 
verklaren dat koper een exemplaar van deze Algemene 
Uitgiftevoorwaarden-1998 heeft ontvangen en met de inhoud ervan bekend 
is. 
II. de ten behoeve van de gemeente Harderwijk gemaakte bijzondere 
bepaling, woordelijk luidend als volgt: "de in artikel 5.6 van gemelde 
Algemene Uitgiftevoorwaarden-1998 bedoelde afscheiding op de 
noordwestelijke erfgrens van het verkochte dient te bestaan uit een 
geluidwerende voorziening bestaande uit een gemetselde muur met een 
hoogte van drie (3) meter, dan wel een in overleg met de gemeente te 
bepalen alternatieve voorziening." 
III. de bij vermelde aankomsttitel ten behoeve van de gemeente Harderwijk 
gemaakt kettingbeding, woordelijk luidend als volgt: 
"KETTINGBEDING   
Het bepaalde in artikel 5.11 (kettingbeding) van de Algemene 
Uitgiftevoorwaarden-1998 is van toepassing op de artikelen 5.2 (bebouwing 
bij koopovereenkomsten casu quo erfpachtsovereenkomsten) en 5.6 
(afscheiding) van de Algemene Uitgiftevoorwaarden-1998." 
Genoemde artikelen van de Algemene Uitgiftevoorwaarden-1998 luiden als 
volgt: 
Artikel 5.2: Bebouwing bij koopovereenkomsten casu quo 
erfpachtsovereenkomsten. 
a. De wederpartij verbindt zich op het uitgegeven terrein bebouwing te 

stichten overeenkomstig de bestemming van het terrein, zoals die is 
aangegeven in het voor dat terrein geldende bestemmingsplan, 
alsmede overeenkomstig de eventuele voor het uitgegeven terrein 
vastgestelde stedebouwkundige en bouwkundige randvoorwaarden, 
zulks volgens een door burgemeester en wethouders goed te keuren 



  
 

6 
ontwerp. 

b. De wederpartij is verplicht om uiterlijk binnen drie (3) maanden na de 
dag waarop het verkoop- casu quo erfpachtsbesluit schriftelijk ter 
kennis van de wederpartij is gebracht de op de te stichten bebouwing 
betrekking hebbende bouwaanvraag bij burgemeester en wethouders 
in te dienen; met de bouw moet een aanvang worden gemaakt binnen 
drie (3) maanden na dagtekening van het besluit tot verlening van de 
bouwvergunning en de bouw moet zodanig worden voortgezet, dat 
binnen achttien (18) maanden na verloop van laatstgenoemde termijn 
van drie (3) maanden de te stichten bebouwing glas- en waterdicht is. 

c. In bijzondere gevallen te hunner beoordeling kunnen burgemeester en 
wethouders de termijnen, vermeld in het vorige lid, met een door hen 
te bepalen termijn verlengen. 

d. De wederpartij mag niet dan met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van burgemeester en wethouders, aan welke 
toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, tot gehele of 
gedeeltelijke vervreemding van het verkochte casu quo in erfpacht 
uitgegevene overgaan, alvorens de daarop te stichten opstallen glas- 
en waterdicht zijn. 

e. Indien niet wordt voldaan aan de onder lid b. omschreven termijnen, 
zal de wederpartij door de gemeente schriftelijk ingebreke gesteld 
worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.16, waarna zij een 
boete verbeurt aan de gemeente ter grootte van tien procent (10%) 
van de koopsom of éénmaal de jaarlijkse canon. 

g. Ongeacht of de boete als bedoeld in lid e. opgelegd wordt aan de 
wederpartij, blijft de gemeente gerechtigd volledige nakoming van de 
gewraakte overeenkomst te vorderen.  

Artikel 5.6: Afscheiding. 
a. De wederpartij verplicht zich tegenover de gemeente het terrein voor 

zijn rekening af te scheiden en afgescheiden te houden. 
b. Na een ingebrekestelling als omschreven in artikel 2.16 is de 

wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd aan de gemeente 
ter grootte van éénhonderd gulden (f100,00) voor elke dag dat de 
wederpartij in gebreke is, onverkort het recht van de gemeente om 
nakoming van het bepaalde in dit artikel te vorderen. 

Artikel 5.11: Kettingbeding. 
a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die 

dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de uitgifte-
overeenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of 
een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening 
daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt 
gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die 
artikelen bepaalde in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks 
op verbeurte van een direct opeisbare boete van éénhonderdduizend 
gulden (f 100.000,00) ten behoeve van de gemeente, met 
bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of 
vergoeding van de eventueel meer geleden schade te vorderen. 

b. Op gelijke wijze als in lid a. bepaald, verbindt de wederpartij zich 
jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van 
de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het 
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bepaalde in de in lid a. bedoelde artikelen, als de in lid a. en in het 
onderhavige lid b. opgenomen verplichting om dit door te geven zal 
opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke 
opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van 
de gemeente het beding aan." 

Voor kwalitatieve verplichtingen het verkochte betreffende wordt 
eveneens verwezen naar verkoper's meergemelde titel van aankomst, 
waarin woordelijk staat vermeld: 
"KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 
Als gemeld zijn van toepassing de hiervoor genoemde Algemene 
Uitgiftevoorwaarden-1998, waarvan de artikelen 2.11, 2.17 en 2.18 
woordelijk luiden: 
Artikel 2.11: Kapverbod. 
De wederpartij mag de op het uigegeven registergoed aanwezige bomen 
niet kappen of rooien of doen kappen of rooien zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders. 
Artikel 2.17: Gedoogplicht. 
a. De wederpartij is verplicht te dulden dat al hetgeen ten behoeve van 

openbare  voorzieningen, zoals palen, kabels, draden, isolatoren, 
rosetten, aanduidingsbordjes, pijpleidingen voor openbare doeleinden 
op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al 
hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, 
in of boven de grond zal worden aangebracht en onderhouden. 

b. De wederpartij is verplicht de toestand van al hetgeen ingevolge lid a. 
van dit artikel is aangebracht in stand te laten. 

c. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, 
bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid a. van dit artikel 
bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar kosten worden 
hersteld of, indien de wederpartij dat wenst, aan de wederpartij 
worden vergoed. 

d. De wederpartij is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd 
kan worden, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming 
van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid a. van dit 
artikel, welke burgemeester en wethouders dan wel de eigenaren van 
de betreffende zaken noodzakelijk achten.  

e. De wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke 
door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid a., door 
zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. 

Artikel 2.18: Gedogen beplanting nabij eigendomsgrens.  
De wederpartij moet, in afwijking van het bepaalde in artikel 5:42 BW, 
gedogen, dat op de aan de gemeente in eigendom blijvende grond binnen 
een afstand van twee (2) meter uit de eigendomsgrens bomen en struiken 
worden geplant en onderhouden. De wederpartij is verplicht deze bomen 
en struiken te laten staan.""  
De verschenen personen verklaarden dat partijen ter uitvoering van het 
bepaalde in artikel 2.19 (Kwalitatieve verplichtingen) van de Algemene 
Uitgiftevoorwaarden-1998 zijn overeengekomen dat ten laste van het 
verkochte en ten behoeve van de gemeente zullen bestaan op de wijze als 
bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek de verplichtingen zoals 
breder omschreven in de hiervoor onder de artikelen 2.11, 2.17 en 2.18 
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geciteerde bepalingen. 
Deze verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het verkochte onder 
bijzondere titel zullen verkrijgen. Degenen die van de rechthebbende een 
recht tot gebruik van verkochte zullen verkrijgen zijn eveneens aan de 
onderhavige verplichtingen gebonden." 
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden het verkochte betreffende 
wordt eveneens verwezen naar verkopers aankomsttitel, waarin woordelijk 
staat vermeld: 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID TEN BEHOEVE VAN DE 
CENTRALE ANTENNE INRICHTING 
Ter uitvoering van voormelde overeenkomst van verkoop en koop en het 
van toepassing verklaarde artikel 5.15 van voormelde Algemene 
Uitgiftevoorwaarden-1998 wordt ten behoeve van het aan de gemeente in 
eigendom behorende perceel kadastraal bekend gemeente Harderwijk, 
sectie A, nummer 4105 en wel uitsluitend het gedeelte daarvan dat dienst 
doet als openbare weg in casu quo de Nobelstraat en ten laste van het 
verkochte gevestigd en aanvaard de erfdienstbaarheid met de volgende 
inhoud: 
de eigenares van het heersend erf heeft het recht op, in of aan het dienend 
erf of de daarop gestichte of te stichten opstallen, kabels, draden, 
leidingen, isolatoren, kasten of andere installaties, met uitzondering van 
een antennemast, aan te brengen, aanwezig te hebben en te houden, te 
vervangen, te verbeteren, uit te breiden of te verwijderen, aan één of ander 
de nodige of door de eigenares van het heersend erf gewenst geoordeelde 
reparaties en controles uit te (doen) voeren en storingen op te sporen, één 
en ander op de voor de eigenaren van het dienend erf minst bezwaarlijke 
wijze, tot welk één en ander de eigenaren van het dienend erf minst 
bezwaarlijke wijze, tot welk één en ander de eigenaren van het dienend erf 
steeds alle medewerking zal verlenen, alles in verband met een centrale 
antenne-inrichting, waarop onder meer het dienend erf is of te gelegener 
tijd zal kunnen worden aangesloten; 
de door of namens de eigenares van het heersend erf als voormeld aan te 
brengen kabels, draden, leidingen, isolatoren, kasten en andere installaties, 
worden in verband met deze erfdienstbaarheid beschouwd eigendom te zijn 
van de eigenares van het heersend erf; 
het risico van de centrale antenne-inrichting is voor rekening van de 
eigenares van het heersend erf; 
de eigenares van het heersend erf kan de rechten en het risico, uit het 
vorenstaande voortvloeiende, overdragen aan een door haar aan te wijzen 
exploitant van de centrale antenne-inrichting." 
Betreffende het verkochte zijn aan verkoper verder geen bijzondere 
verplichtingen, kwalitatieve bedingen, erfdienstbaarheden, lasten en 
beperkingen uit overeenkomst bekend, als bedoeld in artikel 2 lid 1 letters 
c, d en e. 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 
Partijen verklaren dat bij het aangaan van gemelde koopovereenkomst 
tussen hen is overeengekomen dat bij deze akte al zodanige 
erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd dat de toestand waarin de 
beide erven zich zullen bevinden na overdracht van het hiervoor gemelde 
registergoed wordt bestendigd. 
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Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten bij deze 
te vestigen: 
A.  ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte 

van het perceel kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie A 
nummer 4442 en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper in 
eigendom verblijvende gedeelte van het voormelde perceel 
Harderwijk, sectie A nummer 4443: 

 a. de erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de verplichting van 
de eigenaar van het lijdend erf om te dulden, dat aan- en in de 
op het heersend erf, conform de thans bestaande situatie, op 
kortere afstand van de grens van het lijdend erf dan in de wet is 
toegestaan, balkons, deuren, ramen en lichten aanwezig zijn, 
zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen 
geldt; en 

 b. de erfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende de verplichting 
van de eigenaar van het lijdend erf om te dulden dat een 
eventueel een op het heersend erf gebouwde woning of de 
daarbij behorende schuur, casu quo garage, gedeeltelijk op het 
lijdend erf is gebouwd, casu quo hierboven uitsteekt, casu quo 
de versnijdingen van de funderingen in het lijdend erf zijn 
gelegen of de bij de op het heersend erf gebouwde woning met 
toebehoren behorende leidingen gedeeltelijk in het lijdend erf zijn 
aangebracht; 

 c. de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, 
inhoudende de verplichting van de eigenaar van het lijdend erf 
om het overlopende water, overeenkomstig de aangebrachte 
daken, goten, leidingen en putten, te ontvangen; 

 d. de erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudwater en faecaliën, 
inhoudende de verplichting van de eigenaar van het lijdend erf 
om te dulden dat huishoudwater en faecaliën van het heersend 
erf via het lijdend erf worden afgevoerd naar de daarvoor 
bestemde openbare riolen door leidingen en via putten, die 
reeds op het registergoed zijn aangebracht. 

  Deze erfdienstbaarheid houdt mede in, dat de eigenaar van het 
lijdend erf verplicht is op zijn terrein het verrichten van nodige on-
derhoudswerkzaamheden toe te laten.  

  Dit onderhoud, waaronder mede behoort het weer in de 
oorspronkelijke staat brengen van het lijdend erf, geschiedt  

  zodanig dat iedere eigenaar het onderhoud betaalt voorzover de 
leidingen zich in haar eigendom bevinden. 

  Dit geldt evenzo voor de afvoer van regenwater en drop zoals 
omschreven onder sub c. 

 e. Alle erfdienstbaarheden die nodig zijn of zullen zijn om de 
bestaande situatie te bestendigen. 

B.  ten laste van het bij deze akte verkochte gedeelte van gemeld 
kadastrale perceel gemeente Harderwijk, sectie A nummer 4442 en 
ten behoeve van het/de aan verkoper verblijvende gedeelte(n) van 
het kadastrale perceel gemeente Harderwijk, sectie A nummer 
4443, de erfdienstbaarheid van weg casu quo overpad om te voet 
en met alle soorten voertuigen op de reeds bestaande wijze te 
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komen van en te gaan naar de openbare weg, zijnde de 
Nobelstraat te Harderwijk, over een breedte van vijf (5) meter en 
zoals is aangegeven op de aan deze akte gehechte en door de 
comparanten en mij, notaris, gewaarmerkte situatiektekening 
(tekening I) schetsmatig is aangegeven door middel van 
streeparcering.  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voormelde vestiging 
van erfdienstbaarheden aan te nemen. 
 NUTSVOORZIENINGEN 
Het verkochte heeft geen zelfstandige meter voor gas, water en elektra. De 
hoofdmeter is gevestigd in het aan de verkoper verblijvende gedeelte van 
het bedrijfspand. 
Alle afnamecontracten met betrekking tot de nutsvoorzieningen zijn 
overgezet ten name van koper. Koper levert het verbruik van gas, water en 
elektra tegen inkoopsprijs door aan verkoper. Indien koper overgaat tot 
verkoop en levering van het verkochte wordt genoemde levering van gas, 
water en elektra voortgezet door de nieuwe koper. 
Verkoper verleent aan koper het recht om op een nader door koper te 
bepalen datum een eigen zelfstandige aansluiting voor de 
nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) te plaatsen in het door koper 
gekochte gedeelte.  
Indien koper gebruik maakt van dit recht dan zullen de afnamecontracten 
met betrekking tot de nutsvoorzieningen betreffende het bij verkoper in 
eigendom verblijvende gedeelte worden overgezet naar verkoper of een 
rechtsopvolger van verkoper. 
Overal waar verkoper of koper staat vermeld wordt tevens bedoeld zijn 
rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel.   
KETTINGBEDING 
a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de verkoper, die dit voor 
 zich aanvaardt, het bepaalde onder het kopje nutsvoorzieningen, 
 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende 
 zaak, alsmede bij vestiging daarop van een beperkt recht, aan de 
 nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband  
 daarmee, om het hierin bepaalde in de notariële akte van levering of  
 vestiging van een beperkt recht, woordelijk op te nemen, zulks op  
 verbeurte van een direct opeisbare boete van vijf en twintig duizend  
 euro (€ 25.000,00) ten behoeve van de verkoper, met bevoegdheid  
 voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer  
 geleden schade te vorderen. 
b. Op gelijke wijze als in lid a van dit artikel is bepaald, verbindt de  
 koper zich jegens de verkoper tot het bedingen bij wijze van 
 derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde, dat ook  
 deze zowel het bepaalde in de in lid a genoemde artikelen, als de in  
 lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting, om dit door 
 te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk 
 gerechtigden. 
 Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve  
 van de verkoper het beding aan". 
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke 
verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt 
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één en ander bij deze door koper aanvaard. 
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, 
worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden 
aangenomen. 
KOELMOTOR 
Het is koper bekend dat het verkochte niet beschikt over een koelmotor. 
Het is koper toegestaan om in de in het verkochte aanwezige koelmotor te 
gebruiken. De opstart- en instandhoudingskosten zijn voor rekening van 
koper. Indien verkoper of zijn rechtsvoorganger het gebruik door koper van 
de koelmotor wenst te beëindigen dan geldt voor hen een opzegtermijn van 
één (1) maand.  
SPLITSING GEBOUW/REALISATIE WANDEN CASU QUO 
WANDAFDICHTINGEN 
Partijen zijn overeengekomen dat het verkochte zal, worden gesplitst op 
een wijze (uitvoering), alsmede door een uitvoerder, waarmee zij beiden 
kunnen instemmen. 
Partijen zijn voorts overeengekomen, dat de verkoper en de koper ieder 
voor de helft dienen bij te dragen in de kosten, welke zijn verbonden aan 
voormelde splitsing van het verkochte en de realisatie van de wanden casu 
quo de wandafdichtingen. 
De kosten dienen te blijken uit een factuur uitgereikt door de uitvoerder. 
Onder voormelde kosten zijn uitdrukkelijk niet begrepen de kosten voor de 
aanleg casu quo verleggen van gas, water en electra. 
Het bovenstaande op straffe van een direct opeisbare en een niet voor 
enige matiging vatbare boete van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00) 
bij het niet-nakomen door een der partijen ten laste van deze niet 
nakomende partij en ten gunste van de uitvoerende partij. 
Het is hierbij uiteraard eveneens van evident belang dat óók de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Klaassen & Kok Vastgoed 
B.V. aan de beoogde splitsing haar volledige medewerking verleent, 
waardoor partijen uiteindelijk in staat worden gesteld om deze splitsing dan 
ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren. 
ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE 
OVEREENKOMSTEN 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de 
koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking 
hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch verkoper noch koper kan zich terzake 
van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen. 
KOOPOVEREENKOMST 
Partijen verklaren dat alle tussen partijen overeengekomen afspraken in 
deze akte van levering zijn opgenomen of uitgewerkt, zodat partijen ten 
opzichte van elkaar geen rechten of verplichtingen hebben anders dan 
vermeld in deze akte. 
VOLMACHT 
Van voormelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten, die aan deze 
akte zullen worden gehecht. 
VOLMACHT HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING(EN) 
Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van genoemde 
notaris Pieltjes of diens opvolger werkzame personen om zonodig namens 
hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog 
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ten laste van anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het 
verkochte. 
VERKLARING ARTIKEL 2:204c BURGERLIJK WETBOEK 
Het bepaalde in artikel 2:204c Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing 
aangezien het registergoed nooit heeft toebehoord aan een oprichter of 
aandeelhouder van koper. 
WOONPLAATSKEUZE 
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor de fiscale 
gevolgen en de inschrijving bij het Kadaster wordt woonplaats gekozen ten 
kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT VAN DE AKTE 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Nunspeet op de datum in het hoofd dezer 
akte vermeld. 
Na mededeling aan de comparanten van de zakelijke inhoud van deze akte 
en toelichting daarop en na verklaring door de comparanten dat zij kennis 
hebben genomen van de inhoud van de akte en daarmee instemmen, 
hebben de comparanten en ik, notaris, na beperkte voorlezing de akte 
ondertekend om zestien uur en veertig minuten. 
 
(volgt ondertekening) 
 

Uitgegeven voor afschrift: 
 
 
 J. Harder, 
 wnd notaris. 
Werd getekend door Mr J. Harder 
 
Ondergetekende, Mr Janke Harder, kandidaat-notaris, als waarnemer van 
Mr Pieter Pieltjes, notaris met plaats van vestiging Nunspeet, Postbus 36, 
8070 AA Nunspeet, verklaart dat de onroerende zaak, bij deze akte 
vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is 
opgenomen in een aanwijzing ex artikelen 2 of 8 noch in een voorstel ex 
artikelen 6 of 8a van die wet. 
 
 
 
 J. Harder, 
 wnd notaris. 
 
Werd getekend door Mr J. Harder 
 
Ondergetekende, Mr Janke Harder, kandidaat-notaris, als waarnemer van 
Mr Pieter Pieltjes, notaris met plaats van vestiging Nunspeet, Postbus 36, 
8070 AA Nunspeet, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en 
juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. 



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers op 14-08-2007 om 
09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 52883 nummer 82.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
x05B2D95851B1549F98E092812F13517B toebehoort aan Harder Janke.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

  Onroerende Zaken Hyp4 : 52883/82 14-08-2007 09:00
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Vooraankondiging lasl onder dwangsom

Geachle heer, mevrouw,

op 4 auguslus 201ï hebben $rii u gÊinfonneerd ovar de hrandvailigheid rran rnrv pand Nobelstraat
44' 3846 cG te Harderwiik, kadastraal bekend gemeente HarderwiJk sectie A nummer 4442.
ln dere brief leggen wij u uit n/aarop wij cnre argumenten baseren en welke vervolgstappen
wij nemen.

Vooraankondiging het onder dwtngsom
wijzijn van p'lan u een last onder dwang$om óp te leggen van € 10.000,-. Dit betakent dal binnsn
Í2 waken een brandwerende s*heiding aangebracht moet eijn op de scheiding tusse* Nobelslraat
44 en Nobelstraat 44'4. Als hier nlst of niêt geheal aan ís yoldaan wordt de opgelegde dwangsom
alrlomatisch verbeurd-

Motivering
Al geruime tijd zijn wij in gosprek nret de eigenaren en gebruikers van;et gebouw aan de
Nobelatraat 44 en 44-A. Dil gebaulrr is enige jaren geleden kadastÍaal gêsp{itsl in twee delen.
Daarbli ie hel rechter gedeelte vernurnrnerd naar Nobelstraat 44 an in grebruik door lBite. l-fel linker
gedeelte i$ vemummerd naar Nobelstraat 44-A en irr gebruik door A-Ware. l.iel geborw is bijde
opriehting vergund n't'e! een gelijkwaardige oplossing uooÍ tíát betreft de brandvellighoid, Hierbij is
het pand ingericht met éên brandcompartÍment en veoruien van sen branctmeÍdinstallalie (ËMl),
welke modo door een koppeling me! de centrale eórgt voor adequate en lijdige alannering van de in
hat gebouw aanwezige personen en de brandweer. Deee geldkwaardige oplossing wa* mogelljk
omdal de inrlchtÍng van hel pand een lage wurlast (de totale verbrandingrwaardê - bijuulledige
verbrandlng - van eile brandbare rnaterialen) had van 54,1 (kgvh1:nl.

Bii een control€ door de brandwser bleek het Band zonder de benodigd* orngeving*vergunning en
bouwkundige voorzlaningen gesplitst te zijn in twee delen, waarbd ook de EMI buiten werking was
gesleld' Het onlbreken vsn da benodigde brandscheidlng ia een oneanvaardbaar risíeo,

Damein R$fnir
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Ovortreding
U handelt in strijd mst de Woníngwet {ártikel 1a en 1b lid 2} en het Bcuwbestuit {artikelen Z,&Z, Z.A4
an 2.85 ). De tekst van ds artikelen treft u aan als bijlage 1,

Hoe kunt q aan de ov*rtreding een slnde maken
Oe last i* ÊÍ 0p gericht om €en eventuele brand te kunnsn beheersen on te beperten tct het pand
zelf en de daarin aenwezige pÊrsonen de tijd te geven lijdig le vluclrte*. U zal een brandscheiding
van minimaal 60 minulen aan rnoeten br*ngen lussÊn het pand van A-ware en lBite.

De last is er opgerieht u {e verplichten voozieningan te trefÍen waarnee een einde koínt aan de
overtreding, Doze last is een verplichting ale bedoeld in arlik€l 13 van d* Woningwel. Ëat houdt in
dat u da voorzieningen kunt lreffen zonder Omgevingsvergunning, V/ij willen r.l wel met kl*rn
adviseren srn de te troffen maalregelan ter advies v*or te ieggen bij de brandweer. Hiervsor kunl u

contact opnem€n rnat de heer R. Huisman van de VhtOG.

Let op! Deze hrief bevat dus nog nlet onc definilieve besluil lot oploqging van e€n last ondeí
dwangsorn, msal ons voórnem€n om dit be dsen. U heeft nog de mogelijkheid hier op te roageren.

U kunt reig€ren
U haeft lwee weken de tijd om op daae bíief t€ rÊagereil. Uw reactie zullen wij als zienswifre {artikel
4:8 Awb) betrelqken bii ons definilieve handhavingsbeeluit. U kunt uw zienswijze schriÍïelijk of
tïlondefhg naáÍ \roren bÍeng6n. tfu schdftelijke react!Ê dient u te richten aan ons college, Postbus
149, 3Ê40 AC Hardenvijk. !{/iÍt u mondeling rêager€fl, dan dient u een afupraak te maken met de
heer F. ván dar Spek, teleíoo.lnummeí 0341 - 411 91 1. Van uw rnondelinge reaetie zal een verslag
worden cpgesteíd. Reactie$, die na bovengenoemde termijn binnenkomen, n€men wij nlet in
behandeling,

Vragon?
Haeft u naar aanleiding ván daze brieí vrágsn dan kunl u bellen rnel de heer F. van der $pek van
hel Domein Ruimte. telefoonnurnrner 0341 .41'! gl'!,

Met vriendelijks groet,

nalnen$ burgemeaster en wethouders,

de heer C. Klaassen

directeur EesluuÍ en Organlsalie
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pagina 3 va

Bijlage L : Rechtsgronden

Woningwet
Artlkel la
1' Da aigenaar van ean bouwwtrk, open erf of terreln of degene die uit andersn hoofde
bewegid ls tot het daaraan treffen rran voorzieningen draagt sr zorg voor dat als gevolg vsn de
ataat van dat bouwrrrrerlq open erf of tenein gêen g6vaar voor de gezondheíd of veiligheirÍ
ontalaat dan wel vsortduuÍt.
Artikel tb
Ê' Hat ie wrboden aEn bestaand bouwwerk [..j in een staal te breng€n, te lalen komen oÍ te
houden die niet roordoer aan de op de sraat van dat bouwwerk [.J van toepaseing ziinde
voorachriften [..1.

Bouuvbealult

Artlksl X.82

1. Een hEsloten ruirrte lígtl in een brandcorpartinrenl.
Ardkal2"84
't ' De volgens NEN 6ffi8 bepaalde weerstand tegen brandduorclag en brgndovercÍag r,mn een
brandcompartiment naar sen and€r brandcompartiment, naar een besloten ruimte vlaardoor een
€Hra beschormde vluchlÍoule rmert, naar sen niet besloten veiÍigheidsvluehtroute en naaÍ eÉn
liftschaeht van êËí1 brandweerlifl is ten mlnste 60 minuten.
Artikel2.85
í ' op het gedoelteliik wrnieuwan of veranderen oí hat vergrolên uafl een bouwwerk ziln da
artikelen 2'82 tot ón met 2.84 van overeenkomstige toepassing, waaruj in plaats rran 5*t in die
artikelen asngsg€lten nlvsau van elsan wordl u{tgegaan van het rechtens verkegen nivaau [..J.
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lhfroudván Uero algem€ne llB.nat!Í!g9ï.b it4tffètt Dèikdnd. li$tuidní,€fr yeffÍugiHsi tlsbh'éïl

edÍï Fxqinp[á3f vEil de.AlgeÍr]€[d Hpnll4ge.n pnt!&llgelt

1r2 oe atsemene beprUtt0en waamaar lÈ artil(èt'.2.1{Vo}dtVe'lv,Seê4;4lfui4q tosi'lqsihí,

UUtOnr6*ii,Vopr zOvi.rdairvarr h rleio hg{rq!,Fr.Snkqn$t uldruktre$k tb afgawelien,of 
-

toopasrlry daaryanien rqnrfetfVàn h*t S4Mlifde- lilëtrfi#dellllE'ls;

. thUrí .VÊiïFltgl.Íq .FI qk 0 $ 
qlog.

iir ri** ur[Àverceifu*iiít gmt ri o-p llahuatl?oxÍi(hïErnÊ'idgtÏrgsdsltlïli Éilli
qril0ÈEàah,$i)Í,f4n ÉèÍld!..YnqYl}irFg qn lqopttpt'en nut,ir dbcembsr2tilo;

írl $tá hetwrstrlJken van de lh:aiHlitif Ït {erloqntfle pu*ifië lisrdt d€eê-

xuqrqlu*eenkonit pi;ïrour{elie trpgiR4klnb baï dstË" trt'{II9v"qr.qqnks$rt'&or opaeqglns.

.door Huurderoï.VsrhuurdÊf |X;;yélggtiitdtitrfiin$ ÍltÊ! àtdlGtstl,SJ qÏi#'4v@rtÍ*Zaf

vfirtf C*rt Su*tF.tmndu'pef[d4-ê-t/ah vilfJàdtdertieivÊ iÉi en rtai li'december lCI!5"

nu.u iiuurov*r*urirrna'iti-ottitaftlgánr WOtta*ieUpbïàdrudïd[de pqrÍodEn vah

tetÈFru vflÍ laai.
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,5Ë.Bd[ndlgÍng'y?rr-d.ÈrehttqrqYêrpgi]ortsívjn$iplaatÉdpsf pFqs[Ín[dqq{n$r"4eÍ
aqtt Vaihtruidef:dÍitriití.Vdrfumrdar1Fàtrlll4trdëi.t$iÊh llêEëlndêltih.dir lóp.effi:
ttqurperlodq.ofl lRgevhtvgfi ee.n hqurqwËónl<o.Ír*.vsar qnbÊWtd.e !.t]4 fqgen iedi:y
ill.detln met tnactÈrioinldg raii Èdh.tÉrnilltt.Viiri:6éh ldailvtÍrt H{rrr_rleltsn woittttii
m.aanden'vnOt V.e*ruUnÍer, ftu.ttrt trtVerbqïd rtrpt dq nqodrqrt!:ntÍdln.ujdig 4q,
oruiethuurovemerrhomst.is'ftunnen' npreggag).,

,!;SoÈtegginq dÍert le ge#ifaqn blÍ 4HtrlqqdetiieXpÍq$.pf FeI sqfgèÈqlËÊ,{rd.
.silrrllyen,"

ifuqryqlft;,{ïnríttlelNttwfi ss-r.vledm6t3.lr; lluJrrplliimnfs*lm,lre-raUurvqrpd-drtl.nnr
'betadperlode

4,1 [i.O lenvangthirurprgqy44 hst:sir[qgrde Fflrule! qB qpihgslpdaturï] up ïÍdrfibarlt
$7"50q0q
{aÊsg+r rC,'&,[. drif4Ëud yÍlr.llqsd.Erd qulp],

A.f, Part{e1 *ortieH óyéreoh dalYarhtl$dd Í!,€Lorn?etFèUbÍlp$_byet dEtirÍlhtrF.tn
.re.tenltrg btemu
.4:3 Partflári \Ërktàthh orÍdet l.€ru.frztid rlàdiqnlhrtll Utl 1áÍííhtf otrdeï ti pndèfdÊët S

vÊq d.6--.WÉf pp d..q qm4qiïq{qqtlry {9Ég;een metomrettietastlirg bdtas{averhuur.t"o etJn

cvËfièflgelíÈrfleii; TÉrrêb$ttrordt àmzetb.etqstlrig ih ÍeH€filÍrg gèbroihï'ovel'da
vctgoedins d[g,l'lqg_det yef+qltutdÏgd ls yoor.door of rnnwêge Verhuurder te vrrorgen
tetrtlhgtbnealêiii Êtí.dldr1'sten+;z0dtsÈi.t{FlÉíd ln snil(él S,VatÍde hu.0i{Vqfqehkómír
e$h nrflÍrelrá van,{e atgemena bapaÍiirgàh, 

.'

.Hrrfur.*ir vdil(ldrfit&or qndeirè.kéfiliJq lFn d{Ë.e t!0qrsf.er,AqCI[cmFf, tnddttefi'lreltoéy€.

.v.atï.defe{ÏfsopïóÍEdrtd vrn{erhuuriieq,dat hlJ lietgohuurde btifvefi:gebrulkt of
hl{yeíid tdat gp.bitllken Vrior doelolndell waamqoreëfr VOUedlg,qf nágEnoqgwttê.dl$
yedftt op ahrdk yan ornretbelasting op de voêt wn artlket t S 

'ran.de $Iet op dà,

.q 6qittli r.thitlnr 19É$, b-értl{È.
.4:4 llet.boeí<1àar yan Huurderioopt van:[ Januarl toÈ:en met lÍ december;

'4.5 Dé huutpriJrtnardtrirgÍ{Uki. perl lbnuad.rUor hê(.!sniq nne-t lngElg Vair,1ftruai{.f01r.
.aangepast waeenkonmtlg srtlketen.riz.di/m'17,5'van de a[gemehe hpaUnqàn.,
4,Ë F r'erpoeaíllF oie ltqHdar;W{Stutdisd ÍsWpr.dgdqar'of faïvreÈè,Yêïhuwder tË.
verzugen lowrïng ran zalquen dhnsnsn wardÈ bepueld:oweeirtonxtk rr$hetls van dc
{tgdfÍtóïeuepqttrgqn 0Bde{evetdo'dlngirr/sr.dt sefÍ,p}'rtrB{.r il|illi.qoorïsintbetath,geri

met tetera yerrekerrlng toegepasÈ. zoals dasr ilaqngoqsve&"

4J Hqulder ts:geep orlueibelqting rtte-gr-pvqr:de hu.rttprth_Vqtrqh.utdfud:tnUtsn hel
qehuurda niet tanbqr Ínbt omeetbêtafihgrtlqg WoNdtl_Vêihuitid; teÍwill Frftlfèï,dd_t iiÍÈl
:\dfeftpy-ëresugeliorypnAlsder.hergÊyê[tr,koJtrgndeJbidlct.l,g,lyflr.4qallqïïBnE:

bepall49oh be íbetdêietgcedíttgdir'Èóitr dó oirkefbirh{stlfrl lfr dè'f ldátsrori liwirilÍ.doztl

'VSÍqoHinS [lJ v,oo1lart [-crpge,rren.lq qrttlcl 4,P,

4.8, De:betattngswrpllchtlng.vah de HuilidÈr,be.sthat lth deVotg€Me íÍihtfbhênte-n:

PcÍ [SaaípÈticdE vsn ff n hale.ruterynEqnd hedftíst bil irutirtrrO-aryoE4lgnr;; :do huulprlls
,- lrÊtvporíclrotel dÊVgfgóddlng VoAÍqqof ttf vpngrygs.VêrhUrtdpÍ'vénqrgde

leverlng uan rst{sr en dïêndtetr nret db daaiirvè'r,vci$cttutdlgdÊjólïriÊ}bqts*ililS
- In ger&t:v?n bskete buqr da gvf-rds fiuurpt{lc vÈr${hutátgdp 4nzett-e.hsfipq

!,

$ ï,5oo,oo

€ H.T.q,
q:l,5lr;F
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Í0taaL
€9.075,qO

,.eÊqqd; t'egsR'ildrtÍid.l||Í'sn,rsyeffilg eurq
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4;9Mtllptoog op {e lrrgaqgsalatum Éeefàdo uerste kitbllng-:van Huurder b'eftrikftlhg op

de pÈilodo.vrin 1.Janurtl.?016 tpt eh htEt Í1Jsif,rPÍf3ql6ed lsihet ovqi ddF.cFrElF
peÉleils.wnsbulChdc bedns { p,U75;0b.

f.lrÍdrddrail,dll biàdr{S v4[dËÊ{i.v.$órnf'qp,(e dFq Uef,0rd.tÍtÊlêrlr}iÍ.và.n {ËfË"

fir$ipyÈreïtkoxE!,
.r*,10 Ëd'uïr,hëofdè,1hfi de'Íê hïdr?à1rsis€drl{ó'írr$iddgi,Hu4ïdÊï:sàd veiliiitirdÊ}lÊ
-v.q*jqhlËrl mïi"{leks Hte.thsqrt {l$ }YfergFgEv$r}ï.fru.rtïliel:4.È zïjn ín É{n Íiedrug bll

wo{utrb€táuiïÊ-vêÍSchuldl# l[€írto:]dil ÍilqËtên.,Íiltrof dpde eat$id.dag.vÈin.di Peilqdq
1vfláf(tp de. lrqtntli-lsen FtFlrlÏtlg htg.Fpn Vo{tbdig:6i6 to,oon'
4.fl'rTeileï'atdSts vstíftÉld;Iddeir af{e bFdiqgeh lfl{ë.ae h{iutFgeíFërl,Cqfirtt'ptj fl,à;

dÊhlvart t',èqJ grtÉmfkgoCp algEmqne bqp.afl rqrn exela:lèf onrzetbelastf ngy

KqrtÈn vin lê.verln0 mn nfteI eri dlensfEi
.Ë.ï, Door of.r.anwege Verhuurrler wordt de tsÍ-erlng van de vclgpndeaalieft èn,dlenstà*,
r&ËtË.gdj

H.Ï,BI
,i.ï uirtu*a.rlc h.qvrÈgd na;ov,erteg rrt.HiruderdgiÍu enlkpt 5;lgenoertl{e fu&rfns
'.van.zaken en dlamten daar sooÍ enbnrvang. to wilzpgir óf ie làtéli víiVÀlten:

zê{i$r"hQídtt

6.1 Huurderzal.w'or dè,lngaÍEsdafitm ê6h ilvtiarbÈrlsutti tdtdtëd tÈÍ sf00(têvbn àèD

lb+ffal;$n..S rs:í-r.s,o.q, ÈsssÊi {dïulgF drr!+g 4 lendÊíd vlift [s È$ro],'

6;2 ffvei de i,libaïSoío3hÍrt r,ml_ïi geUn rariitb,{è.lbgdd,
i

I

se[cÉfqeï
7í TqtrlËt,Vqihiifr.cfefandei$,tnaèdeët$ feedrtts bÊlFerilrï op db,

'l,a tarfiU,r.nrlfret[khï]dc#. ói&iednàaKorntn dteËt,H.hídd€r1Èor.tÍet.Ue$e4.flÊ$[qu{

_e{r Alte Wid$e Aanqqlesgnh9.dql,teÍ.effindr deze huurovetsen*onut,tnetíe btllraerder

contrct bple nemcn.

Íl Ëe tr:. lrrqpf Fgshs.fil0Ê{:tÈyÊn qï{r ÍleVer.hqUr'.dirr vwmlen gnpndcn"

ldeehtlvcs.
g.Fáilljen Veil{.[3fË[ dÀt ef t'urye.n PE$|Jgnqeqt andêÍê frcenHvês'Eliilocreettgnkomen
dàrl ln ds'rê h[itl!ÍrËtg+nkbiJ$f rÊfitEtd:.

&b-ssVl'll[ru
9;(,(riri véillrtirdëf ld,bJqr bÊfiê4dldqt lÍt hqt gehtjrfi4ea3"Fi-Fl.l$vËrwÍirkt;Fe

'orrbqlgï$he[4,qn, 
Yqrhqftd'êr fieï.da arnvrerlqhgÍd van asbesÈ tn fueË gehuurdt houdt

trlÍdrukt$lllt(.{.qÉn guantle. lfiiy,an". qrhddrdÊr dater gsett:í9b€$ cênYeÍlílb, -

9,1 Áoq'Veilrtiur{eq }s nlet bakend íet lrrl'op of aan het ge huurde een Yerontrelnlging

..nrnv-eot6,gUle yan dlÈÍlíaid k 4at gp.s(ttn{ Ven gptdetrdii utdtgevl.ilg tenifiqe;91p ilet
tekenen yan.de huurovtreenkormt het iienren van maattegeten rnodeakellllt ls, rte
qhbê.|íeIdrFru VBn Wïuu'rdeÍ met ah[WÉEi0heídvan eeuver"],tÍetnlstng in, 0F gf ía$
list gehuurdê tan t{de van,het tekenen mn de huurovsreonkortut houdt ultdiuklietlJlr,

geën'ganntle:irr.vqfi yothuqrdel d{t ef 0eên v+iqn!tolnigtrg aBnwzig jiE

'uuu 
naarnft rild/.fr nen' ln írsa,

4
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ÍQ,Fbttïefr, ffils6qrnEg het helnqg y+rl 4ut{ËC4qhgtile.n ko;nqn:nfe rcen,eikaar te
sndcistËtiiiÊh lÍiÍEt hetlálqii ván'dp 0í"/timdnttllt íefdimqHefde f.d,td,hïJttÍ{ercti
{o.el$trltfio efi op /e#liutlse uÊ$Is'df, Wqrtgffg tÉ qqspr*Fn

sllmndere Uopallirgon

tt DqEs,Hq,Í,qvarep.nÍfoÍ$t h pnlqtnq.liglUlt vghn4qg mte.s{r
-sndêrhilurokuresrkorngt tillrËéti HuufdËriitl dè Uqflót€fl'vgfltl'ààf$cftàit'i &lÍë ESIjdE

B;tf Fqrtlhfl hengËfi n+4ruf&e.l[1.(dqt]6-yB94be-staanyilr b6{de huur;overeeÉkomsiert

aan e tl€ar qeldppéld lÉ. tÍÉt eltnllgeh.vah.de finé.htr.Uh)Í&trenKofiFi hÊsfi dffllitVe hS

"in4isin 
rgn da gndetp sle bebpgd, gslotgd, Hqfretfde geltÍt'wor evenÈuelo rampraÍien

op ontruimlhqiDeíihÉirrrir$. 0m dtn-,fetleii ts de ofr{gter$llb dlo Yerhuiltdêfln aqtrt:

dlênt tc nemeli hníel dandÏe,bntfp t:luurder ln achf rrroet'n'e Í!lsn, nu laatstgcnoemde

voldbeiridÉ ifid iïia'dt noqdeilqÍx bl, èbn of./. euglno dooÉïër$r"lt]dsï 4E
.o-q{ p rhtru rcv,er.eff tpmf I qP t9 ze gell
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i rr+f iir.Í?i;Éi3:!$i.:jjq.?

{tlandteknnÍng tluÍirfl êr}
t!.1f Èttrtg{:irFl.. r.t}rtt.l!.

{

tete ni ns'vrilt h.et gehW rdq, ;
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effgr.siriEFeir
afoemene bepalltgsn.

ulttet(sEt,han4dltrtsFt$ hÍtqq !S[ Ki?epfqan#lÏEltu,{der,
ulttrpl(rnt.hrn&l$rcqlÈtèt.Ka'mEí \rati Kdó-Pt$nÍlet HutÍÍl*t.

toptqFcapuryr trqttii'Fjfi tit verliseq$pq{lo erVeih{iqdqai.
lqolrlá.prtlliirirt F,emr. gpHJl V-qtËgainrcbldlg€f l{iltÍtdët'l,"

áft4riCgnlffiRFrnd$tterrttigï*.[1 ga.].{511rdÈtliï gnsr {+ sll5qppiverr ËÊh ?{sEF

*xenrÍtláar.vàfi dèíÀlsËMENE ÊEPALIHSËII HUUBQIFRFENK0MSÍ.Ë'{l{ÏOO&Btllt'{ïE:

e,r'i,lliers frglfu.tiilrql$tÊlI {e'frf{t w[arukel f+lI0a-tiïiP'aÍ] genoemd'lh ÊrtltettiÍ-

tlb E"q$tetrhp [epli tlUttíde(;tÍt
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VEILINGEN EN BIJZONDER BEHEER

agency.colliers.nl

Een leningnemer kan niet aan zijn inanciële verplichtingen voldoen. Hierdoor is een gedwongen 
verkoop van het vastgoed onvermijdelijk. Wordt het een onderhandse verkoop met volmacht of past 
een executieveiling hier beter bij? We hebben veel ervaring met deze verkoopprocessen, zowel op 
het gebied van residentieel als commercieel onroerend goed.

WIJ KIJKEN SAMEN MET U NAAR DE JUISTE 

MANIER VAN VERKOPEN EN GEVEN DOORDACHT 

ADVIES BIJ UW GEDWONGEN VERKOOP.

PASCAL MOLENAAR, SPECIAL CREDITS AND AUCTIONS

Verkoop op de reguliere markt

U kunt rekenen op een gestructureerd verkoopproces. We starten met een adviesgesprek 
waarbij we samen kijken naar de unieke eigenschappen van het object en zorgen voor 
een zo compleet mogelijk dossier. Samen maken we een plan en vervolgens voeren 
wij uit wat afgesproken is. Door ons grote (internationale) netwerk weten we vaak wie 
potentiële kopers zijn.

Mediation

In sommige gevallen is mediation de oplossing. Het doel van een mediator is het verbeteren 
van het wederzijdse begrip waardoor door middel van gesprekken de optimale oplossing 
voor beide partijen wordt bedacht. Vaak blijkt een onderhandse verkoop dan mogelijk. En 
deze verkoop leidt meestal tot een hogere verkoopopbrengst.

CIJFERS

DIENSTEN

CONTACT

AANTAL VERKOOP 
TRAJECTEN IN 2017 75

AANTAL OBJECTEN VOOR 
VEILING VERKOCHT 60%

TOTALE OPBRENGST 
2017

€30 
MILJOEN

Pascal Molenaar Real Estate Agent

+31 6 14 24 14 44 | Pascal.Molenaar@colliers.com

OPDRACHTGEVERS

VEILINGPARTNERS

Natuurlijk zijn we aangesloten bij de belangrijkste 
organisaties in ons vakgebied.

Veiling 

Als een onderhandse verkoop niet mogelijk is, begeleiden wij u bij een executoriale 
verkoopbegeleiding. Onze experts zijn hier speciaal voor opgeleid en hebben speciieke 
kennis van dit type verkoop.



VEILINGEN EN BIJZONDER BEHEER

CREATIEVE OPLOSSINGEN BIJ NIET ALLEDAAGSE DOSSIERS

Ons veiling- en bijzonder beheer team staat garant voor deskundigheid, professionaliteit en 
discretie. Geen enkel veiling- of bijzonder beheer traject is hetzelfde, bij elke nieuwe opdracht 
wordt bekeken wat de juiste benadering is voor dat type vastgoed. In dialoog met de opdrachtgever 
wordt vervolgens samengewerkt om tot een optimaal resultaat te komen.

Colliers International werd gevraagd 
op te treden als directie-makelaar 
bij de executoriale verkoop van 
dit voormalige Raadhuis en 
Rijksmonument. Het was in gebruik 
als kantoor-/woonpand en diende qua 
onderhoud een grondige renovatie 
te ondergaan. Het gehele object was 
onverhuurd en werd bewoond door 
anti-krakers. Door ons grote regionale 
netwerk vonden wij vóór de veiling 
uit een koper die het object in ere 
gaat herstellen. Daarmee werd de 
uiteindelijke veiling voorkomen.

Ook voor zeer bijzonder vastgoed 
bent u bij Colliers International aan 
het juiste adres. Zo adviseerden wij 
een grote bank in het executoriale
traject van een sporthal. Deze werd 
door de eigenaar zelf geëxploiteerd. 
Door de eigenaar/gebruiker te 
betrekken bij de verkoop konden wij 
beschikken over de juiste informatie 
voor aspirant-kopers. Met resultaat!
Na goedkeuring van een onderhandse
verkoop voor de veiling uit door de 
voorzieningenrechter kon ook hier 
weer een hogere opbrengst worden 
gerealiseerd dan te verwachten bij 
veiling.

Een bekende horeca locatie in 
Rotterdam diende in opdracht van de 
hypotheekhouder geveild te worden. 
Het geheel werd geëxploiteerd als 
restaurant, met een professionele 
keuken en diverse eetzalen. Het feit
dat het een recht van erfpacht betrof 
maakte de opdracht voor Colliers 
International nog uitdagender. Wij 
adviseerden een Amsterdamse veiling 
die veel interesse wist te genereren. 
De uiteindelijke veilingopbrengst 
was naar tevredenheid van de 
opdrachtgever.

Eén van onze opdrachtgevers 
verzocht Colliers International in 
het kader van het uitwinnen van 
het executoriaal beslag een viertal 
objecten in Amsterdam te begeleiden. 
Bij geen van de objecten was correcte 
informatie beschikbaar en ook over 
het gebruik was onduidelijkheid. Wij
brachten deze objecten op de 
voor ons bekende Amsterdamse 
veiling en boekten daarmee een 
eindresultaat, dat qua opbrengsten 
boven verwachting was, tot volle 
tevredenheid van de opdrachtgever.


