
ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 
6.1 Algemene veilingvoorwaarden 
 Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere 

veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met 
internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering 
van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ 
Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden 
voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op  twee januari tweeduizend 
vijftien  in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht 
woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. 
In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun 
bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: 
http://www.bog-auctions.com (de "Website"). De eventuele koper of bieders op de veiling 
worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich 
aan de inhoud te onderwerpen.  

6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden 
 Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de 

volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2015 
prevaleren: 

 Artikel 4. De veiling 
 Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd: 
 Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op zestien november tweeduizend zeventien vanaf twaalf 

uur via de Website  
 In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald dat het 

afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de 
tweede fase (afslag), vormt de koopsom. 

 Artikel 7. Inzetpremie 
 De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt een procent (1%) en 

wordt aan de koper in rekening gebracht.  
 In afwijking van artikel 11 lid 2 wordt de inzetpremie niet door de Verkoper voldaan als de 

veiling geen doorgang vindt of de Verkoper niet tot gunning overgaat. 
 Artikel 8. Bieden voor een ander 
 Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te verklaren, 

dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor 
de betaling van de Koopsom door de bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. 

 Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting 
 In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf 

werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben 
gegund. 

 Conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 heeft Verkoper het recht om te gunnen aan 
een andere bieder dan de hoogste bieder. 

 Artikel 10. Belastingen en kosten 



 10.1  In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015 komen voor 
rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, 
alsmede de navolgende kosten:  

  - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd 
zal zijn; 

  - het honorarium van de notaris; 
  - de kosten van de - eventuele - akte de command; 
  - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; 
  - de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur 

van computers; 
  - kosten opvragen informatie; 
  - de inzetpremie; 
  - de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; 
  - kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten; 
  - de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn 
  - de kosten (honorarium advocaat en leges rechtbank) voor een eventuele 

verzoekschriftprocedure bij inroeping huurbeding en/of indiening 
koopovereenkomst; 

  Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of 
www.veilingnotaris.nl. 

  De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over 
het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde 
dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 AVVI 2015 de koopsom moet worden 
betaald. 

 10.2 Overdrachtsbelasting 
  Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van het 

Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. De 
overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper. 

  Omzetbelasting 
  Voor zover bekend aan Schuldeiseres is de Rechthebbende een ondernemer als bedoeld 

in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968.  
  Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de 

goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 
negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686M, zodat artikel 3 lid 5 
van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet 
wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd. 

  Tot uitgangspunt wordt genomen dat de levering van het Registergoed moet worden 
aangemerkt als de overgang van een geheel of gedeelte van een algemeenheid van 
goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("overdracht 
van een onderneming"), zodat voor de heffing van omzetbelasting wordt geacht dat geen 
leveringen of diensten plaatsvinden en derhalve geen omzetbelasting is verschuldigd. 
Koper is verplicht de exploitatie van het Registergoed als ondernemer in de zin van 
artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voort te zetten en treedt ingevolge 
artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege in de plaats van de 
Rechthebbende, zodat een eventuele herziening van omzetbelasting, als bedoeld in 
artikel 15 leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 tot en 



met 13a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, volledig voor rekening 
en risico van Koper komt. Eventuele lopende herzieningstermijnen zijn onbekend bij 
Schuldeiseres.  

  Indien artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing mocht 
zijn, kiezen Rechthebbende en Koper op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten 
tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 reeds nu voor ontheffing van de 
vrijstelling van omzetbelasting, zodat ter zake van de levering van het Registergoed 
omzetbelasting is verschuldigd, met dien verstande dat de heffing van omzetbelasting 
wordt verlegd naar de Koper op grond van artikel 12 lid 5 van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit 
omzetbelasting 1968. Koper verklaart het Registergoed te zullen (laten) gebruiken voor 
doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van 
omzetbelasting bestaat. Koper zal terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan 
de betaling van de koopsom, diens btw-nummer en het door hem gehanteerde boekjaar 
aan de Veilinghouder verstrekken. 

  Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven 
fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen. 

 Artikel 11. Tijdstip van betaling 
 11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper: 
  (a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom bedoeld in artikel 

13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de koopsom) uiterlijk drie (3) 
dagen na de Gunning; 

  (b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten uiterlijk 
vier (4) weken na de Gunning, 

  te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL63 RABO0394.5102.40 
(Utrecht) onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 61700991/MFC". 

 11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft 
verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor 
gestelde termijnen. 

 Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen 
 16.1 Aanschrijvingen 
  Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Haarlem is gebleken dat er geen 

(voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 

  Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) 
en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 

 16.2 Publiekrechtelijke beperkingen 
  Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van 

de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van 
het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare 
registers, waarin, onder meer, woordelijk staat vermeld: 

  "Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming, ontleend aan 1337 
datum in werking achttien juli tweeduizend (Gegevens conform de gemeentelijke 
beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Haarlem", en  



  "Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming, ontleend aan 1336 
datum in werking veertien augustus tweeduizend een (Gegevens conform de 
gemeentelijke beperkingenregistratie) Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: 
Haarlem." 

  Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken 
op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers 
en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. 

 16.3 Milieu/bodem 
  Het enige waar Verkoper mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem ter zake het 

Registergoed is een email van de gemeente Haarlem, afdeling Milieu, bureau Bodem de 
dato vijfentwintig september tweeduizend zeventien, welke informatie ter inzage ligt bij 
de Veilingnotaris en waarin, onder meer, woordelijk staat vermeld: 

  “Het aangegeven deel in de omgevingsrapportage van 20-9-2017 heeft adres H. 
Figeeweg 1 hal 2 en is tegenwoordig kadastraal HLM 02 1556. Over deze locatie gaat 
de beschikking van juli 2000. De conclusie is dat er wel ernstige bodemverontreiniging 
is, maar dat de sanering van deze verontreiniging niet urgent is. Op 15 juni 2007 is op 
H. Figeeweg 1 hal 2  bodemonderzoek uitgevoerd. Daarin is opnieuw een sterke 
verontreiniging vastgesteld. Bij het gebruik als bedrijfsruimte zijn geen 
onaanvaardbare risico’s voor gezondheid te verwachten. Er zijn verder geen 
onaanvaardbare risico’s te verwachten voor verspreiding van de verontreiniging of 
voor ecologie. Risico’s zouden reden zijn om de verontreiniging wel te moeten saneren. 
Dit is vastgelegd in de bijgevoegde beschikking van Figeeweg 1, E+U+S.  

  Als er handelingen zijn met de grond moet dat gemeld worden aan het bevoegd gezag 
van de WBB. 

  Over het gehele terrein H. Figeeweg 1 is in 2013 een actualisatieonderzoek uitgevoerd. 
De minerale olieverontreiniging buiten het gebouw, bij de zuidwestpunt van het gebouw 
(Wbb-geval olie en vluchtige aromaten) is afgenomen. De sterke verontreiniging met 
minerale olie in het grondwater (die daar in het onderzoek van 2000 was vastgesteld) 
is niet meer aangetoond. 

  Kortom er is sprake van verontreiniging op deze locatie. Echter omdat er geen sprake 
is van risico’s bij het huidige gebruik van de locatie, hoeven deze niet te worden 
gesaneerd.” 

  Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper geen enkele 
aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen 
in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens 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 tot het nemen van andere maatregelen.  

  Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper 
geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 16.4 Bestemming en gebruik  
  Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt te dezen 

verwezen naar: 
  1.  Ten aanzien van de opgevraagde informatie ter zake bestemming en gebruik is 

nog geen uitsluitsel van de betreffende gemeente ontvangen. Zodra deze 



informatie beschikbaar komt, zal deze worden gepubliceerd op de betreffende 
veilingsites; 

  2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan bedrijventerrein 
Waarderpolder van de gemeente Haarlem, waarvan een kopie aan deze akte is 
gehecht. 

 16.5 Energieprestatielabel 
  De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit 

Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen 
eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een 
definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper 
is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken 
te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld 
in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg 
te dragen. 

 16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen 
  Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen 

bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen 
naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld: 

  "B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 
  Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 

bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar: 
  1. een akte van vestiging erfdienstbaarheden op vijf juli negentienhonderd 

achtenzeventig verleden voor Mr. M.J.V. Kloeck, destijds notaris te 
Heemstede, overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore te Amsterdam, 
register 4, op tien juli daaraanvolgende in deel 5884 nummer 55, waarin 
ondermeer woordelijk staat vermeld: 

   “III.  Partijen hebben inmiddels in onderling overleg het tracé van de 
hiervoor sub II bedoelde weg vastgesteld; deze weg is door arcering 
op de aan deze akte gehechte en door comparanten gewaarmerkte 
tekening aangegeven en is ter breedte van circa twee meter gelegen 
op het aan de sub 2 genoemde vennootschap behorend terrein, 
kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie N nummer 586 en is 
ter breedte van circa vier meter gelegen op het aan de sub 1 
genoemde vennootschap behorend terrein, kadastraal bekend 
gemeente Haarlem II, sectie N nummer 586, met uitzondering evenwel 
van een gedeelte weg, dat geheel op het aan B.V. Machinefabriek 
Figee toebehorend terrein is gelegen, en een gedeelte, dat geheel op 
het aan Halico Groep B.V. toebehorend terrein is gelegen. 

   IV. De sub III omschreven weg is bestemd tot gebruik van en ten nutte van 
de eigenaar(s)/gebruikers van het thans aan genoemde vennootschap: 
“B.V. Machinefabriek Figee” toebehorend gedeelte van voormeld 
kadastraal perceel nummer 586, alsmede tot gebruik en ten nutte van 
de eigenaar(s)/gebruikers van het aan genoemde vennootschap: 
“Halico Groep B.V.” in eigendom toebehorend gedeelte van voormeld 
kadastraal perceel nummer 586 en van de op laatstgenoemd 
onroerend goed te bouwen bedrijfshallen. Genoemde weg zal door 



alle vorenbedoelde eigenaar(s)/gebruikers mogen worden gebruikt om 
te (doen) komen van en te (doen) gaan naar de openbare weg en zal 
mogen worden begaan met alle mogelijke voertuigen en/of 
transportmiddelen. 

    De uit dit artikel voortvloeiende rechten en verplichtingen worden bij 
deze gevestigd als erfdienstbaarheden van weg ten nutte en ten laste 
van de aan beide genoemde vennootschappen toebehorende, hiervoor 
omschreven, onroerende goederen over en weer, evenwel onder de 
bepalingen, dat: 

    a. op de weg, waarover de erfdienstbaarheden worden 
uitgeoefend, door genoemde eigenaar(s)/gebruikers of door 
derden nimmer voertuigen of andere voorwerpen mogen 
worden geparkeerd, tot stilstand gebracht, of geplaatst; 

    b.  de kosten van onderhoud van de weg zijn voor rekening van 
B.V. Machinefabriek Figee voor één/derde gedeelte en van 
Halico Groep B.V. (casu quo de gezamenlijke eigenaren van 
voormelde bedrijfshallen) voor twee/derde gedeelte; 

    c. de weg elke dag van des namiddags zeventien uur tot de 
volgende morgen zeven uur dertig alsmede gedurende de 
zaterdagen en zonen feestdagen wordt afgesloten met een hek, 
dat door belanghebbenden geopend kan worden en na 
doorgang direct weer gesloten moeten worden; 

    d. de weg slechts met een maximum snelheid van vijftien 
kilometer per uur bereden mag worden; 

    e. de weg niet bereden mag worden met auto’s welke een grotere 
asdruk dan tien ton hebben; 

    f. van het sub e. bepaalde ontheffing kan worden verleend door 
de portier, die op het terrein van B.V. Machinefabriek Figee 
aanwezig is, dan wel door een persoon, die in onderling 
overleg wordt aangewezen; 

    g. bij gebruikmaking van de weg op andere wijze dan hiervoor 
sub e. omschreven, ook indien dit geschiedt op grond van de 
sub f. genoemde ontheffing, de eventueel daardoor ontstane 
beschadiging terstond geheel voor rekening van de eigenaar, 
door wie of te wiens behoeve gebruik is gemaakt van de weg, 
zal of moet worden hersteld. “; 

  2. een akte van levering op twee december negentienhonderd achtentachtig 
verleden voor mevrouw Mr. M.H.J. Veldhuis, notaris gevestigd te Rotterdam, 
overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore te Amsterdam, register 4, op 
zes december daaraanvolgende in deel 9360, nummer 9, waarin ondermeer 
woordelijk staat vermeld: 

   “De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze te willen 
vestigen de navolgende erfdienstbaarheden: 

   1. ten laste van het verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van 
het perceel kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie N, 
nummer 961, voor het geheel groot vier hectaren vijf aren vijf 



centiaren, hierna te noemen “dienstbaar erf”, ten behoeve en ten 
nutte van het bij deze akte verkochte perceel, hierna te noemen 
“heersend erf”: de erfdienstbaarheid van (uit-)weg om 

    - te voet te gaan of per rijwiel, motorrijwiel, auto, wagen of ander 
vervoermiddel in de ruimste zin des woords te rijden - vanaf het 
heersend erf de openbare straatweg genaamd “Figeeweg” en vanaf 
deze straatweg het heersend erf te kunnen bereiken, zulks over de 
bestaande (uit-)weg. 

    De comparante sub 2, handelend als gemeld, verklaarde de vestiging 
van de voorschreven erfdienstbaarheid ten behoeve en ten nutte van 
het gekochte perceel te aanvaarden. 

   2. ten laste van het door koopster gekochte gedeelte groot zes en dertig 
aren acht en dertig centiaren - voorzover dit onbebouwd is - van het 
perceel kadastraal bekend Gemeente Haarlem, sectie N, nummer 961, 
voor het geheel groot vier hectaren vijf aren vijf centiaren, hierna te 
noemen “dienstbaar erf”, ten behoeve en ten nutte van het bij 
verkoopster in eigendom verblijvende perceel, hierna te noemen 
“heersend erf”: de erfdienstbaarheid van (uit-)weg om - te voet te 
gaan of per rijwiel, motorrijwiel, auto, wagen of ander vervoermiddel 
in de ruimste zin des woords te rijden - vanaf het heersend erf de 
openbare straatweg genaamd “Figeeweg” en vanaf deze straatweg 
het heersend erf te kunnen bereiken, zulks over het onbebouwd 
gedeelte van het bij deze akte verkochte, kruislings gearceerd 
aangegeven op voormelde aan deze akte gehechte tekening, deel 
uitmakende van en gelegen langs de westelijke- en noordelijke en 
oostelijke grenzen van het bij deze akte verkochte perceel. 

    De comparante sub 1, handelend als gemeld, verklaarde de vestiging 
van de voorschreven erfdienstbaarheid ten behoeve en ten nutte van 
het bij verkoopster in eigendom verblijvend gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 961, te 
aanvaarden. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden 
terzake van deze erfdienstbaarheid nog als volgt: 

    1. eventueel door één der partijen nodig geachte bepalingen 
zullen om niet op eerste verzoek van die partij worden 
opgemaakt; 

    2. deze bepalingen zullen in een notariële akte worden 
vastgelegd; 

    3. de kosten van deze akte zullen worden gedragen door ieder 
der partijen voor de helft. “; en 

  3. een akte van levering op twee december negentienhonderd achtentachtig 
verleden voor voornoemde notaris mevrouw Mr. M.H.J. Veldhuis, 
overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore te Amsterdam, register 4, op 
zes december daaraanvolgende in deel 9360 nummer 10, waarin ondermeer 
woordelijk staat vermeld: 

   “De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze te willen 
vestigen de navolgende erfdienstbaarheden: 



   ten laste van het verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van het 
perceel kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 961, voor 
het geheel groot vier hectaren vijf aren vijf centiaren - met uitzondering van 
het gedeelte groot zes en dertig aren acht en dertig centiaren - hetwelk is 
verkocht en geleverd aan de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid B.V. Gereedschapswerktuigenindustrie Hembrug, gevestigd 
te Haarlem, bij akte mede op heden voor mij, notaris, verleden - hierna te 
noemen “dienstbaar erf”, ten behoeve en ten nutte van het bij deze akte 
verkochte perceel, hierna te noemen “heersend erf”: de erfdienstbaarheid van 
(uit-)weg om - te voet te gaan of per rijwiel, motorrijwiel, auto, wagen of 
ander vervoermiddel in de ruimste zin des woords te rijden - vanaf het 
heersend erf de openbare straatweg genaamd “Figeeweg” en vanaf deze 
straatweg het heersend erf te kunnen bereiken, zulks over het onbebouwde 
gedeelte van het verkoopster in eigendom verblijvende terrein. 

   De comparante sub 2, handelend als gemeld, verklaarde de vestiging van de 
voorschreven erfdienstbaarheid ten behoeve en ten nutte van het gekochte 
perceel te aanvaarden. 

   De comparanten , handelend als gemeld, verklaarden dat indien terzake van 
deze erfdienstbaarheid - welke zij zo ruim mogelijk gevestigd hebben - 
vestiging van bepalingen nodig mocht worden geacht door één of beide 
partijen, deze bepalingen om niet op eerste verzoek van één hunner alsnog 
zullen worden vastgelegd in een notariële akte, waarvan de kosten zullen 
worden gedragen door ieder der partijen voor de helft.”; 

  4. een akte van levering op acht juni tweeduizend één voor genoemde notaris 
Mr. J.W. Stuijt verleden, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 
Amsterdam, register 4, op diezelfde dag in deel 17437 nummer 28, waarin 
ondermeer woordelijk staat vermeld: 

   “VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 
   1. Voorts verklaarden partijen met elkaar te zijn overeengekomen - om 

niet – de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen, in voege als 
hierna te vermelden. Ter uitvoering van de koopovereenkomst 
verklaarden partijen bij deze akte te vestigen - om niet - de 
navolgende erfdienstbaarheid, zijnde onderling tussen de betreffende 
twaalf (12) bedrijfshallen, die deel uitmaken van het onderhavige 
project, kadastraal bekend gemeente Haarlem II sectie N nummers 
1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 en 
1507 en het aan verkoper in eigendom toebehorende gedeelte van het 
kadastrale perceel gemeente Haarlem II sectie N nummer 1528, voor 
zover nodig en toepasselijk over en weer, echter onder de 
opschortende voorwaarde dat het desbetreffende heersend, dan wel 
lijdend erf, in verschillende handen zijn overgegaan, welke 
erfdienstbaarheid bij deze wordt aanvaard: 

    a. de erfdienstbaarheid, waardoor blijft gehandhaafd de 
toestand, zulks overeenkomstig de thans bestaande situatie, 
waarin de percelen en de zich thans daarop bevindende 



opstallen ten opzichte van elkaar bevinden, speciaal voor wat 
betreft de aanleg, de aanwezigheid, het herstellen, 
onderhouden en vervangen van onder en bovengrondse 
leidingen, alsmede kabels ten behoeve van 
telefoonaansluitingen en/of centrale antennesystemen, de 
water-, electriciteits- en gasvoorziening, de afvoer van regen- 
en gootwater door rioleringswerken en dergelijke en voorts 
voor wat betreft het hebben van en instandhouden van luifels, 
steunpunten, overbouwingen en al hetgeen een onlosmakelijk 
onderdeel van de bebouwing vormt en zich in, op, aan of 
boven het lijdend erf bevindt; 

    b. de erfdienstbaarheid van (uit-)weg, om - te voet te gaan, of 
per rijwiel, motorrijwiel, auto, wagen, of ander 
vervoersmiddel in de ruimste zin des woords - te rijden naar 
en van de zich op het heersend erf bevindende bedrijfsruimten, 
alsmede naar en van de op het heersend erf gesitueerde 
parkeerplaatsen, één en ander van en naar het kadastrale 
perceel gemeente Haarlem II sectie N nummer 957, alsmede 
naar en van de openbare weg, zijnde de Hendrik Figeeweg, 
zulks op de thans bestaande wijze casu quo over de thans 
bestaande (uit-)weg; 

    c. de erfdienstbaarheid ten laste van het verkochte, inhoudende 
het onthouden van het aanbrengen van enige reclame-uiting 
in de meest ruime zin aan of op het verkochte. 

   2. Voorts verklaarden partijen met elkaar te zijn overeengekomen - om 
niet – de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen, in voege als 
hierna te vermelden. 

    Ter uitvoering van de koopovereenkomst verklaarden partijen bij deze 
akte te vestigen - om niet - de navolgende erfdienstbaarheid, zijnde 
onderling tussen de betreffende twaalf (12) bedrijfshallen, die deel 
uitmaken van het onderhavige project, kadastraal bekend gemeente 
Haarlem II sectie N nummers 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1506 en 1507, en de achtergelegen aan 
verkoper in eigendom toebehorende hal uitmakende een gedeelte van 
het kadastrale perceel gemeente Haarlem II sectie N nummer 1528, 
voor zover nodig en toepasselijk, de navolgende erfdienstbaarheden 
over en weer worden gevestigd, echter onder de opschortende 
voorwaarde dat het desbetreffende heersend, dan wel lijdend erf, in 
verschillende handen zijn overgegaan, welke erfdienstbaarheden bij 
deze worden aanvaard, inhoudende: 

    a. de erfdienstbaarheid tot het hebben en handhaven van 
steunbalken en een dakconstructie, conform de thans 
bestaande toestand, in de scheidingsmuur tussen de 
bedrijfshallen onderling; 

    b. de erfdienstbaarheid tot het hebben, onderhouden en 
schoonhouden van ramen van doorzichtig glas, welke 



erfdienstbaarheid tevens omvat de erfdienstbaarheid van licht 
en uitzicht. 

   3. Tenslotte verklaarden partijen met elkaar te zijn overeengekomen - 
om niet - de navolgende erfdienstbaarheid te vestigen, in voege als 
hierna te vermelden. 

    Ter uitvoering van vorenbedoelde overeenkomst verklaarden partijen 
bij deze akte te vestigen - om niet - de erfdienstbaarheid ten behoeve 
van de betreffende twaalf (12) bedrijfshallen, die deel uitmaken van 
het onderhavige project, kadastraal bekend gemeente Haarlem II 
sectie N nummers 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 
1504, 1505, 1506 en 1507, zijnde het heersend erf, en ten laste van de 
daarachter gelegen aan verkoper in eigendom toebehorende hal 
uitmakende een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente 
Haarlem II sectie N nummer 1528, zijnde het dienend erf, inhoudende 
de erfdienstbaarheid tot het hebben en handhaven van steunbalken en 
een dakconstructie, conform de thans bestaande toestand, in de 
scheidingsmuur tussen het heersend erf en het dienend erf, hetgeen 
door de comparanten, handelend als gemeld, bij deze wordt aanvaard, 
met betrekking tot welke erfdienstbaarheid de volgende bepalingen 
gelden: 

    a. De erfdienstbaarheid tot het hebben en handhaven van 
steunbalken en een dakconstructie wordt gevestigd conform 
de thans bestaande toestand, waarmee partijen verklaren 
volkomen bekend te zijn. 

    b. Het onderhoud van de stalen draagconstructie, in welke 
constructie bedoelde steunbalken en de dakconstructie zijn 
verankerd, is voor rekening van de eigenaar van het dienend 
erf. 

    c. De eigenaar van het dienend erf dient de draagconstructie 
inclusief de fundering daarvan in een goede staat van 
onderhoud te houden. 

     Alle kosten verbonden aan de stalen draagconstructie 
inclusief de fundering daarvan komen ten laste van de 
eigenaar van het dienend erf. 

    d. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de erfdienstbaarheid 
ongewijzigd zal blijven voortbestaan, ook al mocht het 
heersende erf of het dienende erf verder bebouwd, verbouwd, 
gesplitst of van aard of bestemming worden veranderd, 
ongeacht de eventueel daardoor veroorzaakte verzwaring 
voor het dienende erf respectievelijk het heersende erf. “; en 

  5. de akte houdende splitsing in appartementsrechten op negen november 
tweeduizend één voor mij, notaris, verleden, welke akte werd ingeschreven ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 
Amsterdam, registers 4, op twaalf november daarna in deel 17751 nummer 
24, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: 

   “ERFDIENSTBAARHEDEN/VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 



   Met betrekking tot de in onderhavige splitsing betrokken appartementsrechten 
zijn de navolgende erfdienstbaarheden bekend, danwel worden deze bij deze 
gevestigd, echter onder de opschortende voorwaarde dat het desbetreffende 
heersende, danwel lijdende erf in verschillende handen zijn overgegaan: 

   I. Erfdienstbaarheid van inbalking: 
    Bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid ten behoeve en ten laste 

van de appartementsrechten A-1 en A-2 over en weer, inhoudende de 
erfdienstbaarheid tot het hebben en handhaven van steunbalken en 
een dakconstructie, conform de thans bestaande toestand, in de 
scheidingsmuur tussen de appartementsrechten A-1 en A-2. 

   II. Erfdienstbaarheid van licht en ramen: 
    Bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid ten behoeve van het 

appartementsrecht A-1 en ten laste van het appartementsrecht A-2, 
inhoudende de erfdienstbaarheid tot het hebben, onderhouden en 
schoonhouden van ramen van doorzichtig glas, welke 
erfdienstbaarheid tevens omvat de erfdienstbaarheid van licht en 
uitzicht, en welke ramen zijn gesitueerd boven de scheidingsmuur 
tussen de appartementsrechten A-1 en A-2.” 

   enzovoorts 
   4. naar een akte van vestiging erfdienstbaarheid, op vijf februari 

tweeduizend één voor mij, notaris, verleden, welke akte werd 
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers te Amsterdam, register 4, op zes februari daarna in 
deel 17204 nummer 33, waarin met de sub 1 gemelde onroerende zaak 
wordt bedoeld: gemeente Haarlem II sectie N nummer 1527, ten name 
van Elora B.V. en Henro Vinkeveen Beheer I B.V., en met de sub 2 
gemelde onroerende wordt bedoeld: gemeente Haarlem II sectie N 
nummer 1528 gedeeltelijk, welk perceel thans is uitgemeten en is 
overgegaan in gemeente Haarlem II sectie N nummers 1554, 1555, 
1556 ten name van Siab Properties International B.V. en nummer 
1557 gedeeltelijk ten name van Siab Properties International B.V. en 
HP Vastgoed B.V., Waal Invest B.V. en Schalker Onroerend Goed 
B.V., waarin ondermeer woordelijk voorkomt: 

    “Vestiging erfdienstbaarheden 
    De comparanten verklaren, handelend als gemeld, ingevolge de tussen 

hen gesloten overeenkomst de hierna te vermelden erfdienstbaarheden 
tot het hebben en handhaven van steunbalken en een dakconstructie, 
conform de thans bestaande toestand, respectievelijk van het hebben 
en onderhouden van ramen, alsmede het recht van licht en uitzicht, te 
vestigen. 

    Erfdienstbaarheden 
    1. Bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheden ten behoeve 

van de hiervoor sub 1 gemelde onroerende zaak en ten laste 
van de hiervoor sub 2 gemelde onroerende zaak, inhoudende 
de erfdienstbaarheid tot het hebben en handhaven van 
steunbalken en een dakconstructie, conform de thans 



bestaande toestand, in de scheidingsmuur tussen het heersend 
erf en het dienend erf, hetgeen door de comparant sub 1, 
handelend als gemeld, voor en namens Siab Properties 
International B.V. voornoemd wordt aanvaard. 

    2. Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van de hiervoor sub 2 
gemelde onroerende zaak en ten laste van de hiervoor sub 1 
gemelde onroerende zaak de erfdienstbaarheid tot het hebben, 
onderhouden en schoonhouden van ramen van doorzichtig 
glas, welke erfdienstbaarheid tevens omvat de 
erfdienstbaarheid van licht en uitzicht, en welke ramen zijn 
gesitueerd boven de scheidingsmuur tussen het heersend erf 
en het dienend erf, hetgeen door de comparant sub 2, 
handelend als gemeld, voor en namens Elora B.V. voornoemd 
en Henro Vinkeveen Beheer I B.V. voornoemd wordt 
aanvaard. 

    Bepalingen 
    Terzake van deze erfdienstbaarheden gelden de volgende bepalingen: 
    1. met betrekking tot de erfdienstbaarheid hiervoor onder 1 

gemeld: 
     a. De erfdienstbaarheid tot het hebben en handhaven 

van steunbalken en een dakconstructie wordt 
gevestigd conform de thans bestaande toestand, 
waarmee partijen verklaren volkomen bekend te zijn. 

     b. Het onderhoud van de stalen draagconstructie, in 
welke constructie bedoelde steunbalken en de 
dakconstructie zijn verankerd, is voor rekening van de 
eigenaar van het perceel hiervoor sub 2 gemeld. 

     c. De eigenaren van het perceel hiervoor sub 2 gemeld 
dient de draagconstructie inclusief de fundering in 
een goede staat van onderhoud te houden. 

      Alle kosten verbonden aan de stalen draagconstructie 
inclusief de fundering daarvan komen ten laste van de 
eigenaren van het perceel hiervoor sub 2 gemeld. 

     d. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de erfdienstbaarheid 
ongewijzigd zal blijven voortbestaan, ook al mocht het 
heersende erf of het dienende erf verder bebouwd, 
verbouwd, gesplitst of van aard of bestemming 
worden veranderd, ongeacht de eventueel daardoor 
veroorzaakte verzwaring voor het dienende erf 
respectievelijk het heersende erf. 

    2. met betrekking tot de erfdienstbaarheid hiervoor onder 2 
gemeld: 

     a. Het onderhoud en het schoonhouden van de ramen, 
raamkozijnen en dergelijke is voor rekening van de 
eigenaar van het perceel hiervoor sub 2 gemeld. 



     b. Indien de thans aanwezige ramen dienen te worden 
vervangen door nieuwe ramen, zullen die nieuwe 
ramen van een doorzichtig glas dienen te zijn, van een 
zodanig materiaal en dusdanige dikte, dat deze 
nieuwe ramen gelijk zijn aan de huidige stand en 
kwaliteit. 

     c. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de erfdienstbaarheid 
ongewijzigd zal blijven voortbestaan, ook al mocht het 
heersende erf of het dienende erf verder bebouwd, 
verbouwd, gesplitst of van aard of bestemming 
worden veranderd, ongeacht de eventueel daardoor 
veroorzaakte verzwaring voor het dienende erf 
respectievelijk het heersende erf.” 

    enzovoorts 
   VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
   Partijen verklaren bij deze te willen vestigen -echter onder de opschortende 

voorwaarde dat het desbetreffende heersende, danwel lijdende erf in 
verschillende handen zijn overgegaan- de navolgende erfdienstbaarheden: 

   1. Ten laste van het perceel kadastraal bekend Gemeente Haarlem II 
sectie N nummer 1557 gedeeltelijk, ten name van Siab Properties 
International B.V., hierna te noemen: “dienstbaar erf: en ten behoeve 
en te nutte van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente 
Haarlem II sectie N nummer 1558 A-2, hierna te noemen “heersend 
erf”, de erfdienstbaarheid om vanaf de voor- en achterzijde van het 
heersend erf -te voet te gaan of per rijwiel, motorrijwiel, auto, 
vrachtwagen of ander vervoermiddel in de ruimste zin des woords te 
rijden- te komen van en te gaan naar de openbare straatweg genaamd 
“Figeeweg”. 

   2. Ten laste van het perceel kadastraal bekend Gemeente Haarlem II 
sectie N nummer 1557 gedeeltelijk, ten name van Siab Properties 
International B.V., hierna te noemen: “dienstbaar erf: en ten behoeve 
en te nutte van het appartementsrecht kadastraal bekend Gemeente 
Haarlem II sectie N nummer 1558 A-3, hierna te noemen “heersend 
erf”, de erfdienstbaarheid om vanaf het heersend erf -te voet te gaan 
of per rijwiel, motorrijwiel, auto, vrachtwagen of ander vervoermiddel 
in de ruimste zin des woords te rijden- te komen van en te gaan naar 
de openbare straatweg genaamd “Figeeweg”. 

  6. een akte houdende levering op elf oktober tweeduizend vier voor genoemde 
notaris Mr. J.W. Stuijt, verleden, welke akte werd ingeschreven ten kantore 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam, 
register 4, op twaalf oktober daarna in deel 19049 nummer 62, waarin 
ondermeer woordelijk staat vermeld: 

   “VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
   Partijen verklaren bij deze te willen vestigen de navolgende 

erfdienstbaarheden: 



   1. Ten laste van het perceel kadastraal bekend Gemeente Haarlem II 
sectie N nummer 1652 gedeeltelijk (voorheen 1557), ten name van 
Siab Properties International B.V., hierna te noemen: “dienstbaar erf: 
en ten behoeve en te nutte van het appartementsrecht kadastraal 
bekend Gemeente Haarlem II sectie N nummer 1558 A-1, hierna te 
noemen “heersend erf”, de erfdienstbaarheid om vanaf de voor- en 
achterzijde van het heersend erf -te voet te gaan of per rijwiel, 
motorrijwiel, auto, vrachtwagen of ander vervoermiddel in de ruimste 
zin des woords te rijden- te komen van en te gaan naar de openbare 
straatweg genaamd “Figeeweg”. 

  7 een akte tot levering op dertig juni tweeduizend vijf verleden voor genoemde 
notaris Mr. J.W. Stuijt, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 
Amsterdam, register 4, op één juli daarna in deel 19237 nummer 197, waarin 
ondermeer woordelijk staat gemeld: 

   “VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN (UIT-)WEG 
   Ten deze verscheen mede voor mij, notaris: de heer Mr. Robert Adriaan Bol, 

kandidaat-notaris, geboren te Haarlem op vierentwintig mei 
negentienhonderd tweeënzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, 
kantooradres: 2111 AV Aerdenhout, Nicolaas Beetslaan 8, houder van 
rijbewijs nummer: 3313960031; 

   ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
   de statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid: Koningsgracht I B.V., kantoorhoudende te 1043 GR 
Amsterdam, Kingsfordweg 201 (correspondentieadres: postbus 90101, 1006 
BC), met handelsregisternummer: 34106203, zijnde Koningsgracht I B.V. 
voornoemd eigenaar van een perceel grond met toebehoren uitmakende een – 
resterend – gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem II 
sectie N nummer 1652. Van gemelde volmacht blijkt uit één aan deze akte 
gehechte onderhandse akte van volmacht. 

   De comparanten verklaarden, handelend als gemeld, dat Koningsgracht I B.V. 
voornoemd, koper en J.E. Heidema Holding B.V. voornoemd nog zijn 
overeengekomen - om niet - de navolgende erfdienstbaarheid te vestigen, in 
voege als hierna te vermelden. 

   Ter uitvoering van deze overeenkomst verklaarden partijen bij deze akte te 
vestigen - om niet - de navolgende erfdienstbaarheid: 

   Ten behoeve van de twaalf (12) parkeerplaatsen, genummerd 11, 12, 13, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35, gelegen op het buitenterrein en behorende bij 
Hendrik Figeeweg 3 A te Haarlem, met ondergrond, erf en verder alle aan- en 
toebehoren, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Haarlem II sectie N nummer 1652, welke parkeerplaatsen op de aan 
deze akte gehechte situatieschets zijn aangeduid met de nummers 11, 12, 13, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 35, hierna tezamen ook aangeduid als het 
heersend erf, en ten laste van het aan Koningsgracht I B.V. voornoemd in 
eigendom zijnde – resterende – gedeelte van voormeld kadastraal perceel 
gemeente Haarlem II sectie N nummer 1652, hierna ook aangeduid als het 



dienend erf, wordt bij deze – om niet - gevestigd de erfdienstbaarheid van (uit-
)weg, om van en naar de openbare weg alsmede van en naar de – aan partijen 
genoegzaam bekende – bedrijfsunits gelegen aan de Hendrik Figeeweg 1m tot 
en met 1z te Haarlem te lopen, te rijden, te gaan en/of te komen zowel te voet 
als per rijwiel, motorrijwiel, auto, wagen, of ander vervoersmiddel in de meest 
ruime zin des woords, naar en van de zich op het heersend erf bevindende 
parkeerplaatsen, welke parkeerplaatsen zijn aangegeven op een aan deze akte 
gehechte situatietekening, zulks op de thans bestaande wijze casu quo over de 
thans bestaande (uit-) weg. 

   De vestiging van de hiervoor omschreven erfdienstbaarheid wordt bij deze 
door koper, verkoper en Koningsgracht I B.V. voornoemd aanvaard.” 

  7. een akte houdende levering op achtentwintig oktober tweeduizend vijf voor 
genoemde notaris Mr. J.W. Stuijt, verleden, welke akte werd ingeschreven ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 
Amsterdam, register 4, op éénendertig oktober daarna in deel 19332 nummer 
28, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: 

   “BIJZONDERE BEPALING 
   Voorts zijn partijen bij het sluiten van de koopovereenkomst nog het 

navolgende overeengekomen: 
   Partijen verklaren uitdrukkelijk, vooraf in aanmerking nemende: 
   dat er diverse erfdienstbaarheden, inhoudende het recht van weg, ten laste 

van het door hem gekochte gevestigd zijn; 
   dat het recht van deze weg in de loop van de tijd feitelijk voor een gedeelte 

wordt uitgeoefend over het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem II 
sectie N nummer 1575; 

   overeen te komen: 
   dat koper zich nimmer met betrekking tot vorenstaande erfdienstbaarheid op 

verjaring zal beroepen; 
   dat koper - indien nodig - terstond de inrichting van het met kruisarcering 

aangegeven gedeelte van het door hem gekochte dusdanig zal wijzigen dat het 
recht van weg over het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem II sectie 
N nummer 1652 kan worden uitgeoefend. 

   Voorzover gemelde op het verkochte rustende verplichting niet van 
rechtswege (kwalitatief) overgaat bij overdracht of overgang van het 
verkochte, waaronder begrepen verkrijging vanbeperkte zakelijke rechten ten 
laste van het gekochte of een deel daarvan, geldt het volgende: 

   - koper is verplicht te bewerkstelligen dat in elke akte van 
(economische) overdracht, danwel uitgifte van een beperkt recht met 
betrekking tot het geheel of een gedeelte van het verkochte aan 
koper/verkrijger in die akte het hiervoor bepaalde -alsmede de hierna 
te melden boetebepaling- op te nemen, zulks op straffe van een 
onmiddellijk opeisbare, ten behoeve van de verkoper in dezen 
verschuldigde boete ten bedrage van twee honderd vijftig duizend 
euro (€ 250.000,00), zulks onverminderd de bevoegdheid voor deze 
om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te 
vorderen.”. 



  K. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
   De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als eigenaar van alle in 

onderhavige splitsing betrokken appartementsrechten, hierna te noemen 
heersend erf en als eigenaar van het perceel grond kadastraal bekend 
gemeente Haarlem II sectie N nummer 1819, hierna te noemen lijdend erf, bij 
deze de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen, echter onder de 
opschortende voorwaarde dat het desbetreffende heersend, danwel het lijdend 
erf in verschillende handen zijn overgegaan. 

   Erfdienstbaarheden van (uit)weg 
   de comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat is overeengekomen een 

erfdienstbaarheid van (uit)weg te vestigen ten laste van het lijdend erf en ten 
behoeve van het heersend erf. 

   Ingevolge vorenstaande overeenkomst verklaarde de comparant, handelend 
als gemeld, bij deze, onder de opschortende voorwaarde, dat het 
desbetreffende heersend danwel het lijdend erf in verschillende handen zijn 
overgegaan, te vestigen ten laste van het perceel grond kadastraal bekend 
gemeente Haarlem II sectie N nummer 1819 en ten behoeve van de 
appartementsindexen A-4 tot en met A-125 de erfdienstbaarheid van (uit)weg 
inhoudende het recht om, op de minst bezwarende wijze te komen van en te 
gaan over de aan te leggen weg, welke weg schetsmatig is aangegeven op een 
deze akte gehechte tekening. 

   Het onderhoud van voormelde weg komt voor rekening van de gezamenlijke 
eigenaren." 

  Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden 
opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de 
hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen. 

 16.7 Splitsing 
  - Op het Registergoed sub 1 tot en met 84 is van toepassing het bijzonder 

reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Figee Hal 2 en 3", 
gevestigd te Haarlem, zoals dat is vastgesteld bij akte van (hoofd)splitsing op 
negen november tweeduizend een verleden voor mr. J.W. Stuijt, (destijds) 
notaris te Bloemendaal, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op twee 
november tweeduizend een in register Hypotheken 4, in deel 17751, nummer 
24, waarbij het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari 
negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. 
J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 
Amsterdam) op acht januari negentienhonderd tweeënnegentig in register 
Hypotheken 4, in deel 10777 nummer 49, van toepassing is verklaard en 
waarin is vastgesteld dat de bestemming van het 
Registergoed is: bedrijfsruimte. 

  - Op het Registergoed sub 1 tot en met 84 is van toepassing het bijzonder 
reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Figee Hal 2", 
gevestigd te Haarlem, zoals dit is vastgesteld bij akte van (onder)splitsing op 
negentien september tweeduizend acht verleden voor mr. J.W. Stuijt, (destijds) 



notaris te Bloemendaal, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het kadaster en de openbare registers op negentien september tweeduizend 
acht in register Hypotheken 4, in deel 55466, nummer 45, waarbij 
het modelreglement, vastgesteld bij akte op zestien mei tweeduizend zes 
verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift 
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers (destijds te Amsterdam) op zestien mei tweeduizend zes in register 
Hypotheken 4, in deel 19495 nummer 156, van toepassing is verklaard, en 
waarin is vastgesteld dat de bestemming van het 
Registergoed is: bedrijfsruimte danwel 
parkeerplaats danwel vide. 

  Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de 
servicekosten achtendertigduizend tweehonderdacht euro (EUR 38.208,00) per jaar. De 
achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor 
rekening van de koper en bedragen per één oktober tweeduizend zeventien 
zeventigduizend vijfhonderdachtennegentig euro (EUR 70.598,00). 

  Het aandeel in het reservefonds bedraagt: vierduizend tweehonderdeenentachtig euro 
(EUR 4.281,00) 

 16.8 Garanties 
  De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

omtrent datgene dat hij ter zake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling 
achterwege blijft. 

 Artikel 19. Risico en verzekering 
 In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende: 
 Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor 

verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen. 
 Artikel 20. Aflevering 
 In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het Registergoed 

plaats uiterlijk vier (4) weken na Gunning. 
 Artikel 22. Huur/gebruik 
 22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper dat hij 

onderzoek heeft ingesteld  naar de gebruikssituatie van het Registergoed. 
  - Voor zover aan de Verkoper bekend is het Registergoed gedeeltelijk in gebruik 

bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. 
   De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment van 

de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het 
Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend was/waren aan 
koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.  

   De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces 
verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de 
artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  

   De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in 
voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het 
Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije 
beschikking van de koper te stellen.  



   Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is 
afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n 
overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

  - Conform en in aanvulling op artikel 22 AVVI 2015, heeft Verkoper een 
onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voor zover 
bekend bij Verkoper is een (gedeelte van) het Registergoed thans in gebruik bij 
een huurder. Verkoper beschikt over een huurovereenkomst met deze huurder, 
welke (geanonimiseerde) huurovereenkomst, hierna aangeduid als de 
"Huurovereenkomst", is op te vragen bij de bij de veiling betrokken makelaar 
en welke tevens ter inzage ligt bij de notaris.  

   Mogelijk bestaan er aanvullende afspraken tussen Rechthebbende en huurder in 
het kader van de Huurovereenkomst.  

 22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde 
van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming van het bovenvermelde.  

 22.3 Conform en in aanvulling op artikel 22 lid 4 AVVI 2015 geldt dat wat betreft iedere, 
ten tijde van de datum van het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van 
een koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten 
tijde van de datum van het passeren van de akte van levering, van kracht zijnde 
overeenkomst tot gebruik/huurovereenkomst: 

  (a) het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de overeenkomst 
beslag is gelegd voor rekening van de koper komt; 

  (b)   de koper overigens ter zake: 
   (i)  een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom; 
   (ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de gebruiker/huurder 

gestorte waarborgsom; 
   (iii)   een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie; en/of 
   (iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de 

gebruiker/huurder gestelde bankgarantie,  
   geen aanspraak jegens de Verkoper heeft.  
  (c)    de koper geen aanspraak jegens de Verkoper heeft op grond van het feit dat de 

gebruiker/huurder tot het moment van de datum van het passeren van de akte 
van kwijting dan wel, in geval van een koopovereenkomst krachtens artikel 
3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de datum van het passeren 
van de akte van levering van het Registergoed servicekosten en eventueel 
daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan; 

  (d) een eventueel door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom niet verrekend 
zal worden tussen de koper en de Verkoper. 

  (e) de eventuele lopende bruikleen-/huurtermijn tussen de Verkoper en de koper 
niet verrekend zal worden. 

 Artikel 25. Aansprakelijkheid 
 In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende: 
 Verkoopinformatie 
 Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte 

te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").  
 Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing: 



 De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te stellen 
onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.  

 In deze context geldt het navolgende: 
 (a) 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 Rechthebbende.  

  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. 
 (b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is 

dit een persoonlijk oordeel van de 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 de Verkoper of door derden daarvoor 
gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend. 

 (c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper 
ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) 
is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te 
verstrekken. 

  De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de 
Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper 
ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) 
beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch 
kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij  niet voldoende in de gelegenheid is/zijn 
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. 

ARTIKEL 7. OVERIGE BIJZONDERHEDEN  
Ter zake de veiling van het Registergoed wordt hierbij verwezen naar een vonnis van de Rechtbank 
Noord-Holland de dato vier december tweeduizend dertien onder zaaknummer/rolnummer C/15/197260 
/ HA ZA 12-487 waarin de Rechthebbende onder meer is veroordeeld tot terugplaatsing van de glaswand 
in het stalenraamwerk in de hal van het Registergoed, vergelijkbaar met het bestaande en verwijderde 
glas in de nog bestaande ijzeren constructie.  
Koper dient er rekening mee te houden dat hem wordt verzocht voor terugplaatsing van het glas in de 
glaswand te zorgen, bij gebreke waarvan koper in rechte kan worden betrokken door de eisers in 
voornoemd vonnis. 
Het is niet bekend of hetgeen door eisers in voornoemd vonnis is gesteld, juist is. Noch heeft Verkoopster 
dit kunnen verifiëren. Verkoopster en de notaris wijzen op voorhand iedere hieruit voortvloeiende casu 
quo verbandhoudende met aansprakelijkheid af. 
ARTIKEL 8. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING 
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en 
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als 
bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te 



aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in 
vorengenoemde openbare registers. 
ARTIKEL 9. ONDERHANDSE BIEDINGEN 
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht 
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de 
Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst. 
ARTIKEL 10. WOONPLAATSKEUZE 
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte. 


