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              GRONINGEN LEEUWARDEN 

   ASSEN  

 
VEILINGVOORWAARDEN  

 

ALGEMEEN 

 

Object   : De Haar 11 en 11a te Assen 

Veilingdatum  : 1 december 2017 

Locatie   :  BOG-Auctions (www.bog-auctions.com) internet only veiling 

Opdrachtgever : een hypotheekhouder  
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I.  REGISTERGOED 

  1. het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan De Haar te Assen, 

kadastraal bekend  gemeente Assen, sectie O nummer 1599 , groot twee hectare, 

twee are en achtenzeventig centiare (2 ha 2 a 78 ca), alsmede alle met dat perceel 

verbonden gebouwen, werken en beplantingen (de evenementenhal met verder 

toebehoren), plaatselijk bekend 9405 TE Assen, De Haar 11 en 11A; en 

  2. het één/elfde (1/11e) onverdeeld aandeel in het perceel grond, bestemd tot 

gemeenschappelijk nut (mandeligheid), gelegen aan De Haar te Assen, kadastraal 

bekend gemeente Assen, sectie O nummer 1678 , groot vier hectare, zevenentwintig 

are en drieëntwintig centiare (4 ha 27 a 23 ca); 

  hierna (zowel tezamen als elk afzonderlijk) ook te noemen: Registergoed , daaronder 

begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 

II.  VEILINGVOORWAARDEN IN HET ALGEMEEN 

1.  De veilingvoorwaarden zijn door de notaris vastgesteld en zijn door de notaris vastgelegd in 

een daartoe akte vaststelling veilingvoorwaarden, op 27 oktober 2017 opgemaakt en 

ondertekend door mr. J.J. Plas, notaris te Groningen. 

2.  Op de executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met 

Internetbieden 2015, hierna ook te noemen: AVVI 2015, opgenomen in een akte, op 

éénendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te 

Rotterdam, van welke akte een afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het 

kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in het register 

Hypotheken 4 deel 65530 nummer 153, welke algemene veilingvoorwaarden geacht worden 

woordelijk in deze akte te zijn opgenomen, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk 

wordt afgeweken. 

3.  Definities die in de onderhavige akte worden gebruikt, maar in deze akte niet zijn 

gedefinieerd, hebben de betekenis als daaraan toegekend in de AVVI 2015. Definities 
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kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden 

gebruikt. 

4.  De Bieder casu quo de Koper wordt geacht - voordat hij zijn Bod uitbrengt - kennis te hebben 

genomen van de Algemene Veilingvoorwaarden, de Bijzondere Veilingvoorwaarden en van 

het Biedprotocol, en wordt geacht daarmee te hebben ingestemd. 

5.  De tekst van de AVVI 2015 is voorts te raadplegen via www.bog-auctions.com. 

 

 

III.  BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 

In afwijking van, in aanvulling op en/of ter (nadere) invulling van de AVVI 2015 gelden met betrekking 

tot de executoriale verkoop van het Registergoed de volgende bijzondere veilingvoorwaarden: 

A. Wijze van veiling 

1. De executoriale verkoop van het Registergoed vindt plaats ten overstaan van mr. J.J. Plas, 

notaris te Groningen, zijnde derhalve tevens de Veilingnotaris. 

2. De Veiling vindt plaats in twee fasen: 

- de eerste fase: de Inzet bij Opbod vangt aan op één december tweeduizend zeventien 

vanaf tien uur (10:00 uur) ; 

- de tweede fase: de Afslag bij Afmijning vindt aansluitend aan de Inzet plaats. 

 Voor het exacte tijdstip waarop het Registergoed wordt geveild wordt verwezen naar de Website. 

 De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Wordt niet gemijnd, dan 

is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 AVVI 2015 is het uitbrengen van een Bieding 

alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, doch 

uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische 

omgeving, ontsloten door de Website, zijnde www.bog-auctions.com. 

B. Uitdrukkelijke afwijkingen van -/aanvullingen op  AVVI 2015. 

1. De omschrijvingsverplichting in artikel 1 AVVI 2015 is slechts een inspanningsverplichting van de 

Verkoper. 

2. Aansluitend aan artikel 8 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald, dat de Bieder het recht heeft tot 

uiterlijk voor het moment van betaling te verklaren te hebben geboden namens een ander. 

3. De inzetpremie wordt, zo deze verschuldigd is, door de Veilingnotaris voldaan aan de Inzetter, 

zodra de in artikel 12 lid 3 van de AVVI 2015 bedoelde verklaring door de Veilingnotaris wordt 

afgegeven. 

4. Voor rekening van de Koper komen – met in achtneming van de wettelijke bepalingen 

daaromtrent – alle (veiling)kosten. 
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 Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van de Veilingnotaris, de publicatiekosten 

(advertenties, veilingbiljetten en veilingnotities), de kosten van de veilingorganisatie, de 

bezichtigingskosten, de griffierechten, de advocaatkosten, voorts de kadasterkosten voor 

inschrijving en de kosten van de kadastrale recherches, de kosten voor het uitbrengen van 

exploten en verdere kosten om tot de veiling te geraken, de kosten van doorhaling van 

hypotheken en beslagen, de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken waaronder begrepen 

een eventueel vonnis tot ontruiming tegen de Rechthebbende en de zijnen en tegen eventuele 

huurders en/of gebruikers en de eventuele kosten voor het aanbrengen van nieuwe sloten, al 

welke kosten vermeerderd worden met de daarover wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

 De in artikel 10 AVVI 2015 vermelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het 

gedane bod, doch zijn daarenboven verschuldigd. 

 Voorafgaand aan de Veiling zal door de Veilingnotaris een zo nauwkeurig mogelijke schatting van 

de totale kosten worden gegeven, voor zover op die kosten op dat moment aan de Veilingnotaris 

redelijkerwijs bekend kunnen zijn. 

 Voor zover de kosten in het kader van de verdeling van de executieopbrengst niet in rekening zijn 

gebracht bij de Koper, zullen deze ten laste van de executieopbrengst komen. 

5. In aanvulling op artikel 10 lid 1 AVVI 2015 komen de kosten verbonden aan het verkrijgen van de 

toestemming van de voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank om te komen tot de 

onderhandse executoriale verkoop ingevolge artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor 

rekening van de Koper. Voor zover de kosten in het kader van de verdeling van de 

executieopbrengst niet in rekening zijn gebracht bij de Koper, zullen deze ten laste van de 

executieopbrengst komen. 

6. Artikel 16 lid 1 van de AVVI 2015 wordt aangevuld met de zinsnede: 

 “Het Registergoed wordt, indien de bijzondere veilingvoorwaarden niet anders bepalen, verkocht 

vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, voor zover deze niet door de Executant 

geëerbiedigd of aanvaard behoeven te worden.” 

7. Het eerste zinsdeel van artikel 21 lid 1 wordt gewijzigd/aangevuld als volgt: 

 “Indien of voor zover het Registergoed bij de eigenaar”. 

C. Verkoop op "as is, where is" basis 

 De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, 

waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en 

feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de Koper heeft ter zake van deze staat 

van het Registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de 

Veilingnotaris. 
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 In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de Veilingnotaris geen garantie en 

aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het 

Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft. 

D. Betaling koopprijs, aanvullende waarborgsom  

1. De Koper dient uiterlijk binnen drie (3) dagen volgende op de gunning bij de Veilingnotaris te 

storten de waarborgsom ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom. De overige voor 

rekening van de Koper zijnde kosten, belastingen en lasten dienen uiterlijk zes (6) dagen na de 

Veiling te worden voldaan bij de Veilingnotaris. 

2. De Koopsom moet uiterlijk zes (6) weken na de Veiling worden betaald, een en ander onder 

verrekening van de in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 bedoelde waarborgsom. 

3. Zijn er hypotheken van een ander dan de Verkoper ingeschreven, of zijn er schuldeisers die op 

het Registergoed of op de Koopsom beslag hebben gelegd of hun vordering ontlenen aan artikel 

3:264 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek, of in het geval door de executie een beperkt recht op het 

Registergoed vervalt of een recht van een huurder of pachter verloren gaat, dan geldt een onder 

de noemer "Koopsom" gedane betaling vóórdat de in artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk 

Wetboek bedoelde verklaring met daarop gesteld de aantekening van de voorzieningenrechter 

aan de Veilingnotaris is overgelegd, als betaling van een waarborgsom, totdat eerder bedoelde 

verklaring met aantekening van de voorzieningenrechter aan de notaris is overgelegd. 

4. De Veilingnotaris bewaart de waarborgsom rentedragend, voor zover de betreffende bank 

hierover rente vergoedt. De door de Veilingnotaris ontvangen rente zal aan de Koper worden 

vergoed casu quo met de Koopsom worden verrekend. 

E. Rente  

 Over de Koopsom is geen rente verschuldigd over de periode welke verstrijkt tussen de datum 

van toewijzing of beschikking en de dag van betaling. 

F. Zakelijke lasten, eigenaarslasten 

1. De zakelijke lasten ter zake van het Registergoed komen vanaf de datum van overdracht voor 

rekening van de Koper. Onder zakelijke lasten worden verstaan die lasten die aan een persoon in 

kwaliteit van eigenaar worden opgelegd. 

2. Er vindt geen verrekening van deze eigenaarslasten plaats. 

3. De zakelijke lasten zullen – voor zover bekend – op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd op 

de Website. De op de Website gepubliceerde zakelijke lasten zijn opgevraagd bij de diverse 

instanties. DeVerkoper staat niet in voor de juistheid van de opgegeven bedragen. 

G. Belastingen 

 Voor zover aan de Verkoper bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen 

omzetbelasting doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 

H. Energielabel  
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1. De Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig 

document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De Koper is hiermee volledig 

bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. 

2. De Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een 

gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, 

hij daartoe zelf dient zorg te dragen. 

I. Gebruikssituatie  

1. Voor zover Verkoper bekend, is het Registergoed in gebruik bij de Rechthebbende en is het voor 

een gedeelte aan derden verhuurd. 

2. De Verkoper verklaart dat het Registergoed voor een gedeelte is verhuurd in strijd met het 

huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. 

3. Verkoper laat de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te 

vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek over aan de Koper. De vernietiging 

geschiedt voor rekening en risico van de Koper en het risico dat deze vernietiging niet mogelijk is 

omdat het Registergoed al verhuurd was ten tijde van de hypotheekverlening of omdat de huidige 

verhuring niet op ongewone, voor de Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft 

plaatsgevonden, komt ook voor rekening van de Koper. 

J. Onderhandse biedingen  

1. 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 Verkoper aangeleverde en bij de Veilingnotaris verkrijgbare model koopovereenkomst. 

2. De AVVI 2015 en de Bijzondere Veilingvoorwaarden zijn zoveel als mogelijk van toepassing op 

de onderhandse bieding. 

3. Door acceptatie door de Verkoper van een onderhandse bieding komt een Koopovereenkomst als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand. De Verkoper en de Koper 

zullen zich inspannen de Koopovereenkomst binnen de in artikel 548 lid 1 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, zijnde een (1) week voor de voor de Veiling 

bepaalde dag, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter. 

4. De Koper is gehouden de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 AVVI 2015 voor het indienen van 

het verzoekschrift bij de rechtbank te storten bij de Veilingnotaris. 

K. Levering Registergoed  

1. De levering (eigendomsoverdracht) van het Registergoed krachtens de Veiling kan alleen 

geschieden door de inschrijving in de daarvoor bestemde openbare registers van een afschrift 

van de onderhavige akte, houdende vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden, de akte van 

veiling, een eventuele akte de command, een eventuele akte van gunning en een notariële akte 

van kwijting voor betaling van de koopprijs. 
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2. De levering (eigendomsoverdracht) van het Registergoed krachtens de onderhandse executoriale 

verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan alleen geschieden door 

de inschrijving in de daarvoor bestemde openbare registers van een afschrift van de betreffende 

akte van levering. 

L. Veilinginformatie  

 Alle relevante veilinginformatie is vermeld of zal worden vermeld op de Website. 

M. Inzetpremie 

1. Het recht op de inzetpremie vervalt, indien het Registergoed niet wordt gegund. 

2. De inzetpremie komt ten laste van de Koper. 

3. De inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de Inzetter) en op één bankrekeningnummer 

uitbetaald. 

 

IV.  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 vermeld dat dienaangaande geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. 

Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het 

Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voormelde openbare registers en/of gemeentelijke 

beperkingenregistratie. 

 

V. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KETTINGBEDINGEN  EN/OF BIJZONDERE 

VERPLICHTINGEN EN RECHTEN 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kettingbedingen en/of bijzondere verplichtingen en 

rechten ten aanzien van het Registergoed wordt hierbij verwezen naar de volgende notariële akten: 

A. een algemene akte verkoop en koop, op tweeëntwintig december tweeduizend zes verleden voor 

mr. A.J. van Bekkum, notaris te Assen, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore 

van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee december tweeduizend zes in 

het register Hypotheken 4 deel 51328 nummer 79, en in welke akte onder meer het volgende 

woordelijk staat vermeld: 

 (begin citaat 1) 

 Gebruik parkeerterrein en woord en beeldmerken van de Stichting (6) 

 6.1  Gebruik 

   TT World en haar rechtsopvolgers onder bijzondere titel zijn gerechtigd tot het gebruik 

van het aan de Stichting in eigendom toebehorende parkeerterrein zoals nader 

aangegeven op bijlage 4 bij deze overeenkomst. 

 6.2.1  Beperking gebruik 
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   Het gebruik van het parkeerterrein is evenwel aan TT World en haar rechtsopvolgers niet 

toegestaan gedurende een periode van maximaal 14 dagen per jaar tijdens door de 

Stichting aangewezen evenementen. 

 6.2.2  Kampeerterrein 

   De Stichting is gerechtigd om bij door haar aan te wijzen evenementen een gedeelte van 

4 ha. van dit parkeerterrein, zoals aangegeven op bijlage 4a, te (doen) gebruiken als 

kampeerterrein. 

 6.3.1 Vergoeding 

   TT World en haar rechtsopvolgers zijn gehouden ter zake het gebruik van het 

parkeerterrein gezamenlijk een vergoeding aan de Stichting te betalen van €180.000,-- 

per jaar, welke vergoeding jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2008, zal worden 

verhoogd met een index, op basis van het consumenten prijs indexcijfer alle 

huishoudens (2000 = 100). Betaling jaarlijks vooraf, voor het eerst uiterlijk 1 april 2007, 

daarna 1 april 2008 enz. 

 6.3.2 Verdeelsleutel 

   Het in artikel 6.3.1 genoemde bedrag dient door TT World en haar rechtsopvolgers van 

rechtstreeks te worden voldaan aan de Stichting op basis van de verdeelsleutel zoals 

opgenomen in bijlage 5, welke bijlage voor de eigenaren van de appartementsrechten 

als bedoeld in artikel 6.6.2 een nadere regeling geeft, in aanvulling op het huishoudelijk 

reglement (bijlage 7b). 

 6.4  Gebruik woord-/beeldmerk 

   TT World en haar rechtsopvolgers onder bijzondere titel zijn in het kader van de 

activiteiten op het terrein gerechtigd tot het gebruik van de woord- en beeldmerken TT 

van de Stichting in overleg en na goedkeuring. Ter zake de vorm waarin, de wijze 

waarop en de activiteiten waarvoor gebruik zal worden gemaakt van de woord- en 

beeldmerken TT dienen TT World en haar rechtsopvolgers voorafgaand overleg te 

voeren met en goedkeuring te verkrijgen van de Stichting, die die goedkeuring alleen op 

redelijke gronden zal mogen weigeren. 

 6.5  Vergoeding 

   Ter zake het gebruik van de woord- en beeldmerken TT zijn TT World en haar 

rechtsopvolgers ieder voor zich aan de Stichting een jaarlijkse vergoeding verschuldigd 

van € 1,--, ingaande 1 april 2007, welke vergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd op de 

voet van het bepaalde in artikel 6.3.1, zulks voor het eerst (de indexering) op 1 januari 

2007. 

 6.6.1 Verdeelsleutel 
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   De vergoedingen als bedoeld in de artikelen 6.3.1 en 6.5 zijn verschuldigd op de wijze 

als bedoeld in bijlage 9. De verplichting tot betaling van deze vergoedingen dient op de 

wijze als voorzien in artikel 7.2 te worden gesecureerd. 

 6.6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid (enzovoort). 

 (einde citaat 1) 

 (begin citaat 2) 

 Verplichtingen TT World en haar rechtsopvolgers/ eigenaren 

appartementsgerechtigden/kettingbedingen (7) 

 7.1  Verplichtingen TT World 

   TT World is op straffe van de verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 

25.000,-- per overtreding en van € 1.000,-- voor iedere dag dat een overtreding 

voortduurt, jegens de Stichting gehouden: 

   a.  niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting, die niet dan 

alleen op redelijke gronden zal worden geweigerd, over te gaan tot het bouwen op 

het terrein, het verbouwen van gebouwen op het terrein, de verkoop van delen van 

het terrein, het starten van commerciële activiteiten op het terrein. 

   b. geen koopovereenkomsten betreffende het terrein, delen van het terrein, gebouwen 

op het terrein en appartementsrechten met derden te sluiten, dan nadat het terrein, 

de betreffende delen van het terrein, de betreffende gebouwen en de betreffende 

appartementsrechten aan de Stichting te koop zijn aangeboden en door de Stichting 

van de aankoop daarvan is afgezien. 

   c. het terrein, alsmede delen daarvan, gebouwen en werken daarop zodanig te 

ontwikkelen c.q. te bouwen c.q. te verbouwen dat het voor de Stichting mogelijk is 

zichtbeperkingen aan te brengen teneinde het uitzicht op het door de Stichting en de 

door haar gecontroleerde vennootschappen geëxploiteerde circuit te beperken c.q. 

onmogelijk te maken. 

   d.  te gehengen en te gedogen dat door de Stichting zichtbeperkingen worden 

aangebracht teneinde het uitzicht op activiteiten/ evenementen op het circuit van de 

Stichting en de door haar gecontroleerde vennootschappen te beperken of 

onmogelijk te maken. 

   e.  zonder tot enige vergoeding gerechtigd te zijn, medewerking te verlenen aan de 

vestiging van erfdienstbaarheden en/of opstalrechten ten gunste van de Stichting 

en/of de door haar gecontroleerde vennootschappen en ten laste van TT World of 

haar rechtsopvolgers, ten behoeve van werken of voorzieningen op of in het terrein 

in het kader van de exploitatie van het circuit, zoals onder meer doch niet beperkt tot 

het aanbrengen van kabels, verlichting en reclamevoorzieningen. 
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   f.  te gehengen en te gedogen dat, voorzover dit noodzakelijk is in het kader van het 

gebruik van het circuit bij grotere evenementen zoals thans de jaarlijkse TT en 

Super Bike, beperkingen zullen bestaan ten aanzien van de exploitatie en het 

gebruik van gebouwen en het terrein. 

   g.  deel te nemen in en lid te worden van een Vereniging van Eigenaren/ exploitanten 

van het terrein waarvan het bestuur gerechtigd en gemachtigd zal zijn tot het voeren 

van overleg met de Stichting en/of de door haar gecontroleerde vennootschappen. 

Dit betreft uitsluitend de gebruikers van de commerciële ruimtes onder de tribunes 

als bedoeld in artikel 5. 

   h.  geen hinder te veroorzaken, op welke wijze en van welke aard dan ook, voor de 

exploitatie van het circuit door de Stichting en de door haar gecontroleerde 

vennootschappen, tenzij in redelijkheid enige hinder dient te worden gedoogd omdat 

dit voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is – dit ter beoordeling 

van de directievoerder – en de hinder tot het meest noodzakelijke wordt beperkt en 

onder gehoudenheid om alsdan de nodige voorzieningen te treffen om de exploitatie 

van het circuit niet te belemmeren en de veiligheid van bezoekers en overige 

gebruikers van het circuit te waarborgen. 

   i.  geen bezwaar te maken tegen de verlening en/of de instandhouding van 

vergunningen en/of toestemming door overheden aan de Stichting en de door haar 

gecontroleerde vennootschappen, geen vermindering te verlangen van of 

compensatie te verlangen voor geluidsoverlast die wordt veroorzaakt in het kader 

van de exploitatie door de Stichting en de door haar gecontroleerde 

vennootschappen van het circuit en die een belemmering kan vormen voor het 

gebruik en/of het ongestoorde genot van gebouwen en appartementsrechten op het 

terrein. 

 (einde citaat 2) 

 (begin citaat 3) 

 7.2  Boeteclausule 

   TT World is op straffe van de verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 

750.000,-- per gebeurtenis, gehouden de voorgaande verplichtingen van TT World en 

haar rechtsopvolgers als kwalitatieve verplichtingen op te nemen in iedere akte van 

levering betreffende de eigendom van of enig recht op het terrein, delen van het terrein, 

gebouwen op het terrein, delen van gebouwen op het terrein en appartementsrechten. 

TT World is voorts gehouden om op straffe van de verbeurte van een onmiddellijk 

opeisbare boete van € 750.000,-- aan haar rechtsverkrijgers/ rechtsopvolgers de 

verplichting op te leggen om de hiervoor vermelde verplichtingen op te leggen aan hun 
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rechtsopvolgers, die op hun beurt op straffe van de verbeurte van de voren vermelde 

boete gehouden zijn die verplichtingen weer op te leggen aan hun rechtsopvolgers enz. 

 Uitleg artikel 7.1 sub i 

 Partijen geven hierbij aan dat het hiervoor geciteerde artikel 7.1 sub i zodanig dient te worden 

uitgelegd dat het de bedoeling is dat beide partijen elkaars kernactiviteiten respecteren. In het 

kader daarvan is het niet passend als bijvoorbeeld één van de rechtsopvolgers van TT-World een 

bezwaar zou aantekenen tegen (nieuwe) activiteiten op het circuit vanwege de geluidoverlast. 

Anderzijds geeft de stichting hierbij aan dat zij geen beroep zal doen voormeld artikel als het gaat 

om nieuwe activiteiten van de stichting - dan wel van aan haar gelieerde vennootschappen - die 

niet rechtstreeks verband houden met het doel van de stichting en die een kernactiviteit van één 

van de rechtsopvolgers van TT-World rechtstreeks zou raken, zoals het realiseren van een hotel 

of een evenementenhal. 

 (enzovoort) 

 Bevestiging kwalitatieve verplichting 

 Partijen verklaarden onder verwijzing naar artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek hetgeen zij bij 

meergemelde koopovereenkomst en hiervoor zijn overeengekomen deze verplichtingen als 

kwalitatieve verplichtingen bij de levering aan aspirantkoper(s) te bevestigen. 

 (einde citaat 3) . 

B. een akte verkoop en koop, op dertien april tweeduizend zeven verleden voor mr. A.J. van 

Bekkum, notaris te Assen, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst 

voor het kadaster en de openbare registers op zestien april tweeduizend zeven in het register 

Hypotheken 4 deel 52049 nummer 194, en in welke akte onder meer het volgende woordelijk 

staat vermeld: 

 (begin citaat 4) 

 Vestiging erfdienstbaarheden 

 Ter uitvoering van hetgeen partijen zijn overeengekomen in meergemelde algemene akte de dato 

tweeëntwintig december tweeduizend zes (22-12-2006) voor mr. A.J. van Bekkum, notaris te 

Assen, verleden, wordt bij deze gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid rechtgevende op 

het gebruik van één of meerdere parkeerplaatsen, ten behoeve van het hiervoor sub a. 

omschreven registergoed, kadastraal bekend gemeente Assen sectie O nummer 1547 als 

heersend erf en ten laste van de aan de stichting: "Stichting Circuit van Drenthe", in eigendom 

toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente Assen sectie O nummers: 1547, 1121 en 

1536 als dienend erf: 

 a. de erfdienstbaarheid rechtgevende op het gebruik van één of meerdere op het dienend erf 

door of namens de stichting te realiseren parkeerplaatsen, uit te oefenen door de eigenaar, 

gebruiker(s) en/of bezoeker(s) van (de reeds gestichte of nog te stichten opstallen op) het 
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heersend erf teneinde op deze parkeerplaatsen (tijdelijk) een auto te (doen) parkeren, welke 

erfdienstbaarheid zal moeten worden uitgeoefend op de minst bezwarende wijze, en 

 b. de erfdienstbaarheid van overweg, uit te oefenen door de eigenaar, gebruiker(s) en/of 

bezoeker(s) van (de reeds gestichte of nog te stichten opstallen op) het heersend erf over de 

op het dienend erf door of namens de stichting te realiseren -al dan niet onverharde- 

(toegangs-)wegen en mitsdien op de wijze als ter plaatse zal blijken, om te komen van en te 

gaan naar de openbare weg van en naar deze parkeerplaatsen alsmede om te komen van en 

te gaan naar deze parkeerplaatsen van en naar (de reeds gestichte of nog te stichten 

opstallen op) het heersend erf, te voet of met de auto, welke erfdienstbaarheid zal moeten 

worden uitgeoefend op de minst bezwarende wijze; 

 evenwel met dien verstande dat het gebruik van het parkeerterrein door TT World en haar 

rechtsopvolgers niet is toegestaan gedurende een periode van maximaal veertien dagen per jaar 

tijdens door de Stichting aangewezen evenementen. 

 Voor de periode gelegen buiten deze veertien dagen bestaat er voor zowel de Stichting als ook 

voor TT World en haar rechtsopvolgers de mogelijkheid gebruik te maken van het parkeerterrein. 

 Mocht in de praktijk blijken dat deze rechten botsen op grond van een te kort aan 

parkeerplaatsen, dan zullen partijen in goed overleg met elkaar een oplossing zoeken. 

 Voorts zijn nog van toepassing de navolgende bepalingen en bedingen: 

 1. ten tijde van de (be)bouwfase van het dienend erf kan geen gebruik van het dienend erf 

worden gemaakt krachtens de erfdienstbaarheden. Het gebruik van het dienend erf gaat in 

wanneer de voorgenomen realisatie van de parkeerplaatsen op het dienend erf door de 

stichting is voltooid, 

 2. het gebruik van het dienend erf krachtens de erfdienstbaarheden, door hen die daartoe 

gerechtigd zijn, dient te gebeuren conform het concept van het dienend erf, speciaal voor wat 

betreft de op het dienend erf aan te brengen toegangswegen, bewakingscamera's, 

verlichtingsmasten, inritten, hekken, (beveiligde) toegangspoorten en dergelijk, 

 3. de eigenaar van het heersend erf verplicht zich, zich zoveel mogelijk te onthouden van het 

langdurig (laten) plaatsen van vervoermiddelen of andere zaken op de op het dienend erf te 

realiseren parkeerplaatsen alsmede het (laten) plaatsen van vervoermiddelen of andere 

zaken waardoor vrije doorgang over genoemde (toegangs-)wegen wordt belemmerd, 

 4. de eigenaar van het dienend erf heeft onbeperkt de bevoegdheid de weg, waarover het recht 

van overweg krachtens de sub b omschreven erfdienstbaarheid dient te worden uitgeoefend, 

te verleggen, 

 5. het gebruik van het dienend erf krachtens de erfdienstbaarheden, door hen die daartoe 

gerechtigd zijn, komt geheel voor rekening en risico van de eigenaar van het heersend erf, en 
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 6. op het gebruik van de parkeerplaatsen en toegangswegen op het dienend erf is analoog van 

toepassing de Wegensverkeerswet en de krachtens de in die wet vervatte 

delegatiebepalingen geldende formele wetgeving, AMvB’s en ministeriële regelingen 

(bijvoorbeeld het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de daarbij 

behorende wijzigingsbesluiten). 

 Gebruik parkeerrechten. 

 De eigenaren van de diverse percelen, onderdeel uitmakende van het Amusementspark 'TT 

World' (zijnde tevens de leden van de coöperatie: Beheerscoöperatie TT World U.A.) verplichten 

zich ten opzichte de eigenaar van het perceel waarop een evenementenhal zal worden 

gerealiseerd (welk perceel thans is aangeduid met nummer 8 op de aan deze akte gehechte 

situatietekening), slechts zodanig gebruik te maken van hun recht op parkeren zoals aangegeven 

in de in deze akte omschreven erfdienstbaarheid van parkeren, dat ten allen tijde minimaal 

tweeduizend (2000) parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn ten behoeve van het gebruik van 

voormelde evenementenhal. Van deze verplichting is uitgezonderd de periode van veertien (14) 

dagen per jaar als vermeld in de hiervoor bedoelde erfdienstbaarheid. 

 Vestiging kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek / 

Kettingbedingen. 

 1. De hiervoor aangehaalde verplichtingen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst, alsmede 

de verplichtingen welke hiervoor staan vermeld onder het hoofd 'gebruik parkeerrechten' 

zullen - voor zover rechtens mogelijk - bij wijze van kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in 

artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op degenen die (gedeelten van) het 

verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen en zullen mede gebonden zijn degenen die 

van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. 

 2. Voor zover rechtens het ontstaan van een kwalitatieve verplichting niet mogelijk is, zullen de 

hiervoor vermelde verplichtingen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst als volgt in de 

vorm van een kettingbeding worden opgelegd: 

  a.  TT World verplicht zich bij deze jegens de stichting om hetgeen hiervoor is bepaald, bij 

overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede bij de verlening 

daarop van een beperkt zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of de beperkt zakelijk 

gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, dit in de notariële akte woordelijk op te 

nemen, zulks op verbeurte van een direct, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van 

zeven honderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00) per overtreding en tien duizend euro 

(€ 10.000,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de 

bevoegdheid voor de stichting om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden 

schade te vorderen. 
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  b. Op gelijke wijze als hiervoor in dit artikel onder 2.a is bepaald, inbegrepen de aldaar 

vermelde opeisbare boete, verbindt TT World er zich jegens de stichting tot het bedingen 

- bij wijze van derdenbeding - van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook 

deze de hiervoor onder 2.a. bedoelde verplichting zal opleggen aan diens 

rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden onder bijzondere titel. Elke opvolgende 

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

 (einde citaat 4) 

 (begin citaat 5) 

 MANDELIGHEID/ONDERHOUD KETTINGBEDINGEN 

 Aan de koper is tevens overgedragen een onverdeeld aandeel in het perceel  b. omschreven 

bestemd tot gemeenschappelijk nut (mandelig) van de eigenaren van de aangrenzende kavels. 

 Het hiervoor sub b. gemelde binnenterrein is in meergemelde akte houdende vaststelling 

verkoopvoorwaarden de dato tweeëntwintig december tweeduizend zes (22-12- 2006) voor mr. 

A.J. van Bekkum verleden, afgezonderd en bestemd tot gemeenschappelijk nut (mandelig), zoals 

dit breder is omschreven in meergemelde algemene akte, woordelijk luidend als volgt: 

 a. van voormelde kadastrale percelen zal een zodanige gedeelte worden afgezonderd 

(binnenterrein), zoals dit gedeelte nader is aangegeven op de aan deze akte gehechte 

situatie-tekening, ten aanzien waarvan TT World gehouden is – zoals hiervoor vermeld - om 

voor haar rekening en risico het gemeenschappelijk binnenterrein aan te leggen, naar rato 

van het realiseren van de op de betreffende percelen op te richten gebouwen en van welke 

afgezonderd gedeelte aan iedere betrokken rechthebbende een één/elfde onverdeeld 

aandeel in eigendom zal worden overgedragen; 

 b. aan iedere toekomstige rechthebbende op een perceel bouwterrein zal vervolgens de 

verplichting worden opgelegd om de op het afgezonderde gedeelte van opgemeld perceel 

aan te leggen infrastructuur met de daarbij behorende voorzieningen en overige werken, 

casu quo parkeerplaatsen in stand te houden en te onderhouden. Deze verplichtingen zullen 

zodanig moeten worden opgelegd dat tevens opvolgende rechthebbenden en hun 

rechthebbende enzovoort daaraan gebonden zullen zijn. 

 Ter uitvoering van het hiervoor bepaalde en hetgeen is vermeld in meergemelde algemene akte, 

wordt bij deze aan de koper de plicht opgelegd om de infrastructuur met de daarbij behorende 

voorzieningen en overige werken, casu quo parkeerplaatsen, welke op gemeld afgezonderd 

perceel is of wordt aangelegd, in stand te houden en te onderhouden. 

 De koper en iedere opvolgende rechthebbende is voorts verplicht, vorenomschreven 

instandhoudings- casu quo onderhoudsplicht, alsmede de in de volgende alinea opgenomen 

boetebepaling op te leggen aan iedere volgende persoonlijke of goederenrechtelijke 

rechthebbende tot het perceel, dan wel tot een gedeelte van zodanig perceel. 
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 Bij niet nakoming van de instandhoudings - casu quo onderhoudsplicht, verbeurt de nalatige 

jegens de overige eigenaren een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete 

van vijf duizend euro (€ 5.000,00) voor elke dag of deel van een dag dat de niet-nakoming 

voortduurt, terwijl ingeval van niet oplegging van vorengemelde verplichtingen, alsmede de 

onderhavige boetebepaling aan opvolgende persoonlijke of goederenrechtelijke rechthebbenden 

tot het betreffende perceel, dan wel tot een gedeelte van zodanig perceel, de nalatige een 

onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van vijf en twintig duizend euro (€ 

25.000,00) verbeurt jegens de overige eigenaren. 

 Partijen zijn overeengekomen dat iedere opvolgende vervreemder namens en ten behoeve van 

de stichting deze kettingbedingen aan zal nemen. 

 Coöperatie 

 In verband met de mandeligheid is een coöperatie opgericht, ten doel hebbende ten behoeve van 

haar leden beheren, de mandelige zaken te onderhouden en eventueel te vernieuwen. 

 In de opvolgende akten van levering zal nog worden opgenomen het navolgende kettingbeding 

met betrekking tot het lidmaatschapsrecht van de coöperatie, woordelijk luidende als volgt: 

 Kettingbeding lidmaatschap van de coöperatie 

 1. De koper treedt bij deze toe als lid van de coöperatie: Beheerscoöperatie TT World U.A., 

gevestigd te Assen. Het lidmaatschap van de koper is door het bestuur van de coöperatie 

aanvaard. 

  De koper verklaart met de inhoud van de statuten van de coöperatie bekend te zijn en zich bij 

deze te verbinden tot naleving van het in de statuten van de coöperatie bepaalde alsmede 

van hetgeen is bepaald in de reglementen die op grond van de besluiten van de coöperatie 

van toepassing zijn. 

 2. Bij elke vervreemding in eigendom of verlening of overdracht van een zakelijk genotsrecht, 

verdeling mede daaronder begrepen, van het geheel of van een gedeelte van het verkochte 

is de koper verplicht aan zijn rechtsopvolger(s) op te leggen en te bedingen dat de 

laatstgenoemde(n) per datum van de overdracht toetreedt/toetreden als lid/leden van de 

coöperatie en zich verbindt/verbinden tot naleving van het in de statuten en de reglementen 

van de coöperatie bepaalde, zulks op straffe van een onmiddellijke opeisbare boete van vijf 

en veertig duizend euro (€ 45.000,00), ten behoeve van de coöperatie. 

 3. De koper is verplicht en verbindt zich, voor zich zelf en voor de rechtverkrijgenden, de 

hiervoor onder 1 en 2 gemaakte bepalingen, deze bepaling en het hierna onder 4 bepaalde 

bij elke overdracht in eigendom of verlening of overdracht van een zakelijk genotsrecht, 

verdeling mede daaronder begrepen van het geheel of van een gedeelte van het verkochte, 

aan de nieuwe eigenaar/eigenaren of zakelijke gerechtigde(n) op te leggen, te bedingen en 

aan te nemen, zulks ten behoeve van de coöperatie en in elke verdere akte van overdracht of 
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van verlening of overdracht van een zakelijk genotsrecht, verdeling mede daaronder 

begrepen, woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte door de kopers en ieder(e) opvolgende 

eigenaar/eigenaren of zakelijk gerechtigde(n) die verzuimt/verzuimen op te leggen, te 

bedingen, op te nemen, aan te namen of te doen aannemen van een onmiddellijk opeisbare 

boete groot vijf en veertig duizend euro (€ 45.000,00) ten behoeve van de coöperatie. 

 4 De koper en iedere opvolgende verkrijger(s) in eigendom of zakelijk genotsrecht zal/zullen in 

verzuim zijn door het enkele feit van overtreding of niet nakoming, met dien verstande dat 

voor het intreden van rechtsgevolgen van de overtreding of niet nakoming enige 

ingebrekestelling of andere soortgelijke akte(n) wordt vereist. 

 (einde citaat 5) 

 (begin citaat 6) 

 Voorwaarden inzake de mandeligheid: 

 Op de mandeligheid zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 Het aandeel 

 Artikel 1 

 1. Het aan een deelgenoot toebehorende aandeel in de mandelige zaak is onverbrekelijk met 

zijn bouwkavel verbonden. 

  Levering en bezwaring van de bouwkavel treft op gelijke wijze het aandeel in het erf en 

omgekeerd. 

 2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van de bouwkavel worden overgedragen aan een of meer 

van de overige deelgenoten. 

 3. De verkrijger van een aandeel is verplicht onverwijld van zijn verkrijging mededeling te doen 

aan het bestuur van de coöperatie. 

 4. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de vervreemder 

terzake van de mandelige zaak aan aan de coöperatie verschuldigd is. 

 Verdeling 

 Artikel 2 

 Zolang de mandeligheid bestaat, kan geen van de deelgenoten verdeling van de mandelige zaak 

vorderen. 

 Gebruik / Verbodsbepalingen 

 Artikel 3 

 1. De mandelige zaak zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van (alle) activiteiten in het 

uitgaans - en amusementscentrum en mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de overige deelgenoten niet van bestemming worden veranderd. 

 2. Elke deelgenoot dient de mandelige zaak te gebruiken overeenkomstig de bestemming, mits 

dit gebruik verenigbaar is met de gebruiksrechten van de overige deelgenoten en overigens 
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met inachtneming van het bepaalde in de titel(s) van aankomst van de mandelige zaak, 

onverminderd het hierna bepaalde. 

 3. Voor de uitoefening van de afzonderlijke activiteiten kan aan een deelgenoot door de 

coöperatie aan een eigenaar het exclusief gebruik van een daartoe bestemd gedeelte van de 

mandelige zaak worden toegewezen, ten aanzien van welke gedeelte deze eigenaar alsdan 

exclusief beheersbevoegd is. 

  Voor de omvang van vorenbedoeld gedeelte in relatie tot de andere tot exclusief gebruik 

bestemde gedeelten van de mandelige zaak is bepalend de mate waarin een deelgenoot 

gerechtigd is in de mandelige zaak. 

  Iedere deelgenoot is bevoegd het niet voor zijn exclusief gebruik bestemde gedeelte van de 

mandelige zaak te gebruiken voorzover dat nodig is om toegang te krijgen tot het in de eerste 

zin van dit lid bedoelde gedeelte van de mandelige zaak. 

 Onderhoud / Boete 

 Artikel 4 

 1. De mandelige zaak wordt op kosten van de coöperatie onderhouden en gereinigd. De 

draagplicht van deze kosten berust bij de mandelige eigenaren, met dien verstande dat ieder 

van hen percentage-gewijs een zodanig deel voor zijn rekening dient te nemen dat 

overeenkomt met het stemrecht dat het desbetreffende lid heeft in de algemene vergadering 

van de coöperatie. 

 2. Het onderhoud moet worden verricht overeenkomstig de daartoe door of vanwege de 

coöperatie te stellen regelingen. 

 3. Bij niet nakoming van de gebruiksplicht conform artikel 3, lid 2 verbeurt de nalatige 

deelgenoot jegens de coöperatie een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare 

boete van een duizend euro (€ 1.000,00) voor elke dag dat de niet-nakoming voortduurt. 

 Herstel 

 Artikel 5 

 1. Ingeval van schade aan de mandelige zaak kan de coöperatie van alle eigenaren van de 

mandelige zaak medewerking vorderen ten behoeve van de vernieuwing en/of het herstel. 

 2. Iedere deelgenoot is voor een gelijk aandeel als hiervoor in artikel 4 lid 1 bepaald 

draagplichtig voor de kosten van vernieuwingen en/of herstel. 

 3. Verzekeringsuitkeringen dienen in de eerste plaats te worden aangewend tot herstel van de 

betreffende schade. 

 Beheer 

 Artikel 6 

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 3 berust het beheer van de mandelige zaak bij de 

coöperatie. 
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 2. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen welke dienstig kunnen zijn 

voor de instandhouding van de mandelige zaak. 

 3. De coöperatie is bevoegd tot handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van 

de mandelige zaak en in het algemeen tot handelingen die geen uitstel kunnen lijden. Zij 

vertegenwoordigt daarbij de deelgenoten. De coöperatie kan wanneer hij handelt binnen de 

vooromschreven bevoegdheid, geen hoofdelijke aansprakelijkheid overeenkomen. 

 Andere handelingen 

 Artikel 7 

 1. Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen zijn de deelgenoten slechts 

gezamenlijk bevoegd. 

 2. De coöperatie draagt er zorg voor dat de mandelige zaak wordt verzekerd tegen de 

gebruikelijke risico's. 

 Statuten 

 Artikel 8 

 De rechten en verplichtingen van de leden deelgenoten en de coöperatie alsmede alle regels 

betreffende de organisatie van de coöperatie zijn vastgelegd in de akte van oprichting van de 

coöperatie: Beheerscoöperatie TT-World U.A. gevestigd te Assen. 

 Einde mandeligheid 

 Artikel 9 

 De mandeligheid eindigt: 

 a. wanneer de gemeenschap van de mandelige zaak eindigt; 

 b.  wanneer de bij deze akte aan die zaak gegeven bestemming wordt opgeheven bij een tussen 

alle deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare 

registers; 

 c. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd. 

 VERLEGGING PREMIE VERHOOGD RISICO 

 Indien in verband met de aard of uitoefening van het beroep of bedrijf van een eigenaar van het 

complex waarvan het aan deze eigenaar verkochte perceel deel uitmaakt, een hogere dan 

normale premie van brandverzekering voor opstal of inventaris en goederen aan aangrenzende 

eigenaren van het complex in rekening wordt gebracht, zal eerstgenoemde het meerdere boven 

de normale premie aan de aangrenzende eigenaar(eigenaren) vergoeden. De eigenaren van het 

complex zijn vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde 

waarde en de beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie. Onder “normale 

premie” wordt verstaan de premie die de eigenaren, bij een te goeder naam en faam bekend 

staande assuradeur kan bedingen voor het verzekeren van het verkochte perceel respectievelijk 

de inventaris en goederen, tegen brandrisico op het moment direct voorafgaande aan de 
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oplevering door de ondernemer van het verkochte, zonder daarbij rekening te houden met de 

aard van het door deze(n) in het verkochte uit te oefenen bedrijf of beroep, alsmede elke 

aanpassing van deze premie, die niet een gevolg is van een verandering van de aard of omvang 

van het verzekerde risico." 

 (einde citaat 6) . 

C. een akte verkoop en koop, op dertien april tweeduizend zeven verleden voor mr. A.J. van 

Bekkum, notaris te Assen, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst 

voor het kadaster en de openbare registers op zestien april tweeduizend zeven in het register 

Hypotheken 4 deel 52049 nummer 195, en in welke akte onder meer het volgende woordelijk 

staat vermeld: 

 (begin citaat 7) 

 BIJZONDERE BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST 

 Vervolgens wordt nog verwezen naar meergemelde koopovereenkomst, waarin woordelijk staat 

vermeld: 

 Bijzondere bepalingen 

 Artikel 9 Parkeerterrein en beeldmerken van de Stichting 

 9.1.1 Koper en haar rechtsopvolgers zijn tezamen met de overige eigenaren/gebruikers 

binnen TT-Assen gerechtigd tot het gebruik van het aan Stichting Circuit van Drenthe in 

eigendom toebehorende parkeerterreinen zoals nader aangegeven op bijlage 8 bij deze 

overeenkomst. Dit gebruiksrecht is, evenals de hierna te noemen vergoeding, 

vastgelegd in na te melden algemene akte als erfdienstbaarheden dan wel kwalitatieve 

verplichtingen. 

 9.2.1 Het gebruik van de parkeerterreinen is evenwel niet toegestaan gedurende een periode 

van maximaal 14 dagen per jaar tijdens door Stichting Circuit van Drenthe aangewezen 

evenementen. 

 9.2.2 Verder wordt het recht tot gebruik van de parkeerterreinen nog beperkt door het recht 

van de stichting Circuit van Drenthe om bij door haar aan te wijzen evenementen een 

gedeelte van 4 ha. van het parkeerterrein, zoals aangegeven op bijlage 8a, te (doen) 

gebruiken als kampeerterrein. 

 9.2.3 Koper is gehouden om tezamen met de overige eigenaren binnen het 

ontwikkelingsgebied, gehouden tot het permanent schoonhouden van de tot 

gemeenschappelijk nut (mandelig) bestemde percelen. 

 9.3  Ter zake het gebruik van het parkeerterrein is koper een vergoeding aan de Stichting 

Circuit van Drenthe verschuldigd van € 38.500,= per jaar, welke vergoeding jaarlijks, 

voor het eerst op 1 januari 2008, zal worden verhoogd met een index, op basis van het 

consumenten prijs indexcijfer alle huishoudens (2000=100). Betaling dient jaarlijks vooraf 
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betaald te worden, voor het eerst uiterlijk 1 april 2008, daarna 1 april 2009 enz. Voor het 

geval en tegen de tijd niet voldaan is aan alle voorwaarden welke normaal gesteld 

kunnen worden aan dergelijke terreinen, zal de betalingsverplichting eerst ingaan op het 

moment waarop aan die voorwaarden is voldaan en naar evenredigheid worden 

omgeslagen over de alsdan resterende termijn van een reeds ingegaan jaar te rekenen 

vanaf 1 april van enig jaar. 

 9.4  Koper is tezamen met de overige eigenaren binnen TT-Assen in het kader van de 

activiteiten op het terrein gerechtigd tot het gebruik van de woord- en beeldmerken TT. 

Ter zake de vorm waarin, de wijze waarop en de activiteiten waarvoor gebruik zal 

worden gemaakt van de woord- en beeldmerken TT dient koper vooraf overleg te voeren 

met en goedkeuring te verkrijgen van de Stichting, die die goedkeuring alleen op 

redelijke gronden zal mogen weigeren. 

 9.5  Ter zake het gebruik van de woord- en beeldmerken TT is koper aan de Stichting Circuit 

van Drenthe een jaarlijkse vergoeding verschuldigd van € 1,00, ingaande 1 april 2007, 

welke vergoeding jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2008, dient te worden voldaan. 

 (einde citaat 7) 

 (begin citaat 8) 

 Artikel 10 Overige Verplichtingen ten opzichte van Stichting Circuit van Drenthe 

 10.1  Koper is op straffe van de verbeurte van een onmiddellijke opeisbare aan de Stichting 

Circuit van Drenthe verschuldigde boete van € 25.000,00 per overtreding en van € 

1.000,00 voor elke dag dat een overtreding voortduurt, jegens Stichting Circuit van 

Drenthe gehouden: 

   a. Zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de Stichting, die niet dan 

alleen op redelijke gronden zal worden geweigerd, over te gaan tot het bouwen op 

het terrein, het verbouwen van gebouwen op het terrein, de verkoop van delen van 

het terrein, het starten van commerciële activiteiten op het terrein. 

   b.  Geen koopovereenkomsten betreffende het terrein, delen van het terrein, gebouwen 

op het terrein en appartementsrechten met derden te sluiten, dan nadat het terrein, 

de betreffende delen van het terrein, de betreffende gebouwen en de betreffende de 

appartementsrechten aan de stichting te koop zijn aangeboden en door de Stichting 

van de aankoop daarvan is afgezien. 

   c.  Het terrein, alsmede delen daarvan, gebouwen en werken daarop zodanig te 

ontwikkelen c.q. te bouwen c.q. te verbouwen dat het voor de Stichting mogelijk is 

zichtbeperkingen aan te brengen teneinde het uitzicht op het door de Stichting en de 

door haar gecontroleerde vennootschappen geëxploiteerde circuit te beperken c.q. 

onmogelijk te maken. 
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   d.  Te gehengen en te gedogen dat door de Stichting zichtbeperkingen worden 

aangebracht teneinde het uitzicht op activiteiten/evenementen op het circuit van de 

Stichting en de door haar gecontroleerde vennootschappen te beperken of 

onmogelijk te maken. 

   e.  Zonder ter zake daarvan tot enige vergoeding gerechtigd zijn, medewerking te 

verlenen aan de vestiging ten gunste van de Stichting en/of de door haar 

gecontroleerde vennootschappen van erfdienstbaarheden en/of opstalrechten ten 

behoeve van werken of voorzieningen op of in het terrein in het kader van de 

exploitatie van het circuit, zoals onder meer doch niet beperkt tot het aanbrengen 

van kabels, verlichting en reclamevoorzieningen. 

   f.  Te gehengen en te gedogen dat voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het 

gebruik van het circuit bij grotere evenementen, zoals thans de jaarlijkse TT en 

Super Bike, beperkingen zullen bestaan ten aanzien van de exploitatie en het 

gebruik van gebouwen en het terrein. 

   g.  Koper is verplicht om tijdens door de Stichting Circuit van Drenthe georganiseerde 

grote evenementen, waaronder de evenementen zoals bedoeld in artikel 9 van deze 

koopovereenkomst, een passende vergoeding, gelijk aan de prijs van een kaart voor 

de (hoofd)tribune, respectievelijk staanplaats voor het betreffende evenement, per 

bezoeker te voldoen in het geval tijdens deze evenementen bezoekers aan de door 

koper geëxploiteerde ruimte/complexen zodanig uitzicht hebben op het circuit, dat er 

sprake is van uitzicht vergelijkbaar met dat van een (hoofd) tribune- of staanplaats. 

   h.  Geen hinder te veroorzaken op welke wijze en van welke aard dan ook voor de 

exploitatie van het circuit door de Stichting en de door haar gecontroleerde 

vennootschappen, tenzij in redelijkheid enige hinder dient te worden gedoogd, 

indien dit voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is - dit ter 

beoordeling van de directievoerder - en de hinder tot het meest noodzakelijke wordt 

beperkt en onder gehoudenheid om alsdan de nodige voorzieningen te treffen om 

de exploitatie van het circuit niet te belemmeren en de veiligheid van bezoekers en 

overige gebruikers van het circuit te waarborgen. 

   i.  Geen bezwaar te maken tegen de verlening en/of de instandhouding van 

vergunningen en/of toestemming door overheden aan de Stichting en de door haar 

gecontroleerde vennootschappen geen vermindering te verlangen van of 

compensatie te verlangen voor geluidsoverlast die veroorzaakt in het kader van 

exploitatie door de Stichting en de door haar gecontroleerde vennootschappen van 

het circuit en een belemmering kan vormen voor het gebruik en/of het ongestoorde 

genot van gebouwen en appartementsrechten op het terrein. 
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 10.2  Koper is op straffe van de verbeurte ten gunste van de Stichting van een onmiddellijk 

opeisbare boete van € 750.000,00 per gebeurtenis gehouden de voorgaande 

verplichtingen als kwalitatieve verplichtingen op te nemen in iedere akte van levering 

betreffende de eigendom of enig recht op het terrein, dele van het terrein, gebouwen op 

het terrein, delen van gebouwen op het terrein en appartementsrechten. Koper is voorts 

gehouden om op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van 

€750.000,00 aan haar rechtsverkrijgers/rechtsopvolgers de verplichting op te leggen om 

de hiervoor vermelde verplichtingen op te leggen aan hun rechtsopvolgers, die op hun 

beurt op straffe van de verbeurte van de voren vermelde boete gehouden zijn die 

verplichtingen weer op te leggen aan hun rechtsopvolgers enz. 

 10.3  Voor zover in deze overeenkomst verplichtingen zijn opgenomen die naar het oordeel 

van de notaris, na daartoe gepleegd overleg met partijen, niet als kwalitatieve 

verplichtingen kunnen worden vastgelegd, zal voor die verplichtingen een kettingbeding 

worden opgenomen, verstrekt met een boeteclausule gelijk aan de clausule van artikel 

10.2. 

 (einde citaat 8) 

 (begin citaat 9) 

 MANDELIGHEID/ONDERHOUD KETTINGBEDINGEN 

 Aan de koper is tevens overgedragen een onverdeeld aandeel in het perceel grond sub b. 

omschreven bestemd tot gemeenschappelijk nut (mandelig) van de eigenaren van de 

aangrenzende kavels. 

 Het hiervoor sub b. gemelde binnenterrein is in meergemelde akte houdende vaststelling 

verkoopvoorwaarden de dato tweeëntwintig december tweeduizend zes (22-12-2006) voor mr. 

A.J. van Bekkum verleden, afgezonderd en bestemd tot gemeenschappelijk nut (mandelig), zoals 

dit breder is omschreven in meergemelde algemene akte, woordelijk luidend als volgt: 

 a. van voormelde kadastrale percelen zal een zodanige gedeelte worden afgezonderd 

(binnenterrein), zoals dit gedeelte nader is aangegeven op de aan deze akte gehechte 

situatie-tekening, ten aanzien waarvan TT World gehouden is – zoals hiervoor vermeld - om 

voor haar rekening en risico het gemeenschappelijk binnenterrein aan te leggen, naar rato 

van het realiseren van de op de betreffende percelen op te richten gebouwen en van welke 

afgezonderd gedeelte aan iedere betrokken rechthebbende een één/elfde onverdeeld 

aandeel in eigendom zal worden overgedragen; 

 b. aan iedere toekomstige rechthebbende op een perceel bouwterrein zal vervolgens de 

verplichting worden opgelegd om de op het afgezonderde gedeelte van opgemeld perceel 

aan te leggen infrastructuur met de daarbij behorende voorzieningen en overige werken, 

casu quo parkeerplaatsen in stand te houden en te onderhouden. 
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 Deze verplichtingen zullen zodanig moeten worden opgelegd dat tevens opvolgende 

rechthebbenden en hun rechthebbende enzovoort daaraan gebonden zullen zijn. 

 Ter uitvoering van het hiervoor bepaalde en hetgeen is vermeld in meergemelde algemene akte, 

wordt bij deze aan de koper de plicht opgelegd om de infrastructuur met de daarbij behorende 

voorzieningen en overige werken, casu quo parkeerplaatsen, welke op gemeld afgezonderd 

perceel is of wordt aangelegd, in stand te houden en te onderhouden. 

 De koper en iedere opvolgende rechthebbende is voorts verplicht, vorenomschreven 

instandhoudings- casu quo onderhoudsplicht, alsmede de in de volgende alinea opgenomen 

boetebepaling op te leggen aan iedere volgende persoonlijke of goederenrechtelijke 

rechthebbende tot het perceel, dan wel tot een gedeelte van zodanig perceel. 

 Bij niet nakoming van de instandhoudings - casu quo onderhoudsplicht, verbeurt de nalatige 

jegens de overige eigenaren een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete 

van vijf duizend euro (€ 5.000,00) voor elke dag of deel van een dag dat de niet-nakoming 

voortduurt, terwijl ingeval van niet oplegging van vorengemelde verplichtingen, alsmede de 

onderhavige boetebepaling aan opvolgende persoonlijke of goederenrechtelijke rechthebbenden 

tot het betreffende perceel, dan wel tot een gedeelte van zodanig perceel, de nalatige een 

onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van vijf en twintig duizend euro (€ 

25.000,00) verbeurt jegens de overige eigenaren. 

 Partijen zijn overeengekomen dat iedere opvolgende vervreemder namens en ten behoeve van 

de stichting deze kettingbedingen aan zal nemen. 

 COÖPERATIE 

 In verband met de mandeligheid is een coöperatie opgericht, ten doel hebbende ten behoeve van 

haar leden beheren, de mandelige zaken te onderhouden en eventueel te vernieuwen. 

 Kettingbeding lidmaatschap van de coöperatie 

 1. De koper treedt bij deze toe als lid van de coöperatie: Beheerscoöperatie TT World U.A., 

gevestigd te Assen. Het lidmaatschap van de koper is door het bestuur van de coöperatie 

aanvaard. 

  De koper verklaart met de inhoud van de statuten van de coöperatie bekend te zijn en zich bij 

deze te verbinden tot naleving van het in de statuten van de coöperatie bepaalde alsmede 

van hetgeen is bepaald in de reglementen die op grond van de besluiten van de coöperatie 

van toepassing zijn. 

 2. Bij elke vervreemding in eigendom of verlening of overdracht van een zakelijk genotsrecht, 

verdeling mede daaronder begrepen, van het geheel of van een gedeelte van het verkochte 

is de koper verplicht aan zijn rechtsopvolger(s) op te leggen en te bedingen dat de 

laatstgenoemde(n) per datum van de overdracht toetreedt/toetreden als lid/leden van de 

coöperatie en zich verbindt/verbinden tot naleving van het in de statuten en de reglementen 
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van de coöperatie bepaalde, zulks op straffe van een onmiddellijke opeisbare boete van vijf 

en veertig duizend euro (€ 45.000,00), ten behoeve van de coöperatie. 

 3. De koper is verplicht en verbindt zich, voor zich zelf en voor de rechtverkrijgenden, de 

hiervoor onder 1 en 2 gemaakte bepalingen, deze bepaling en het hierna onder 4 bepaalde 

bij elke overdracht in eigendom of verlening of overdracht van een zakelijk genotsrecht, 

verdeling mede daaronder begrepen van het geheel of van een gedeelte van het verkochte, 

aan de nieuwe eigenaar/eigenaren of zakelijke gerechtigde(n) op te leggen, te bedingen en 

aan te nemen, zulks ten behoeve van de coöperatie en in elke verdere akte van overdracht of 

van verlening of overdracht van een zakelijk genotsrecht, verdeling mede daaronder 

begrepen, woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte door de kopers en ieder(e) opvolgende 

eigenaar/eigenaren of zakelijk gerechtigde(n) die verzuimt/verzuimen op te leggen, te 

bedingen, op te nemen, aan te namen of te doen aannemen van een onmiddellijk opeisbare 

boete groot vijf en veertig duizend euro (€ 45.000,00) ten behoeve van de coöperatie. 

 4. De koper en iedere opvolgende verkrijger(s) in eigendom of zakelijk genotsrecht zal/zullen in 

verzuim zijn door het enkele feit van overtreding of niet nakoming, met dien verstande dat 

voor het intreden van rechtsgevolgen van de overtreding of niet nakoming enige 

ingebrekestelling of andere soortgelijke akte(n) wordt vereist. 

 (enzovoort) 

 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 

 Te dezen wordt verwezen naar een voormelde akte, mede op heden voor mij, notaris, verleden 

waarin onder meer staat vermeld met betrekking tot vestiging kwalitatieve verplichtingen als 

bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek / Kettingbedingen, woordelijk luidend als volgt: 

 1. De hiervoor aangehaalde verplichtingen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst, alsmede 

de verplichtingen welke hiervoor staan vermeld onder het hoofd 'gebruik parkeerrechten' 

zullen - voor zover rechtens mogelijk - bij wijze van kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in 

artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op degenen die (gedeelten van) het 

verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen en zullen mede gebonden zijn degenen die 

van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. 

 2. Voor zover rechtens het ontstaan van een kwalitatieve verplichting niet mogelijk is, zullen de 

hiervoor vermelde verplichtingen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst als volgt in de 

vorm van een kettingbeding worden opgelegd: 

  a.  TT World verplicht zich bij deze jegens de stichting om hetgeen hiervoor is bepaald, bij 

overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede bij de verlening 

daarop van een beperkt zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of de beperkt zakelijk 

gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, dit in de notariële akte woordelijk op te 

nemen, zulks op verbeurte van een direct, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van 
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zeven honderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00) per overtreding en tien duizend euro 

(€ 10.000,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de 

bevoegdheid voor de stichting om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden 

schade te vorderen. 

  b. Op gelijke wijze als hiervoor in dit artikel onder 2.a is bepaald, inbegrepen de aldaar 

vermelde opeisbare boete, verbindt TT World er zich jegens de stichting tot het bedingen 

- bij wijze van derdenbeding - van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook 

deze de hiervoor onder 2.a. bedoelde verplichting zal opleggen aan diens 

rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden onder bijzondere titel. Elke opvolgende 

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

 Onder de bepalingen zoals hiervoor onder 1 en 2 van dit artikel vermeld is uitdrukkelijk begrepen 

de verplichting die jegens de stichting Stichting Circuit van Drenthe is aangegaan en onder punt 

10.1 sub b van de geciteerde overeenkomst staat vermeld, inhoudende de verplichting om geen 

koopovereenkomsten aan te gaan voordat het te verkopen perceel aan de stichting is 

aangeboden. 

 Aanvullend is tussen partijen overeengekomen dat gemelde kwalitatieve verplichtingen casu quo 

kettingbedingen ook van toepassing zullen zijn op de verplichtingen, zoals deze hiervoor staan 

vermeld onder "Bijzondere bepalingen koopovereenkomst" Partijen zijn voorts aanvullend 

overeengekomen dat iedere opvolgende vervreemder namens en ten behoeve van TT World dan 

wel de stichting: "Stichting Circuit van Drenthe" , gevestigd te Assen deze kettingbedingen aan 

zal nemen. 

 (einde citaat 9) 

 (begin citaat 10) 

 NOTA BENE 

 In de hiervoor aangehaalde in cursief vermelde tekst bedoelde bijlagen zijn inmiddels vernieuwd 

en vervangen en zoals deze zijn vastgelegd en gehecht aan en akte van depot op twee en twintig 

december tweeduizend zes (22-12-2006) voor mr. A.J. van Bekkum, notaris te Assen verleden, 

casu quo aangevuld als volgt: 

 - Bijlagen 1 en 11: ontwikkelingsgebied TT World waarop gesitueerd de te verkopen percelen 

met oppervlakte, gebouwnummers en gemeenschappelijk (binnen) terrein; 

 - Bijlage 8: entreeplein en parkeerterrein; 

 - Bijlage 8a: kampeerterrein; 

 - Verkennend bodemonderzoek: bijlage 5 Evaluatie en conclusies; 

 - Bepalingen algemene akte voor zover van toepassing waarbij bijlage 4 thans is: 8 / 4a thans 

is: 8a / bijlagen 5 en 9 dezelfde bijlagen zijn en bijlage verwijzing naar appartementen niet 

van toepassing zijn, aangezien hiervoor voormelde coöperatie in de plaats gekomen. 
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 (einde citaat 10) . 

INTERMEZZO: OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN VOORMEL DE CITATEN 

1. Ten aanzien van citaat 1 

 De Verkoper is van mening dat voormeld citaat 1 bepalingen bevat die mogelijk geen zakelijke 

werking (kunnen) hebben. 

2. Ten aanzien van citaat 2 

 De Verkoper is van mening: 

 a. dat de geciteerde bepaling onder 7.1 aanhef en onderdeel b. - zoals vermeld in voormeld 

citaat 2 - mogelijk in strijd is met het bepaalde in artikel 6:252 lid 5 van het Burgerlijk 

Wetboek; 

 b. dat de geciteerde bepaling onder 7.1 aanhef en onderdeel e. - zoals vermeld in voormeld 

citaat 2 - mogelijk in strijd is met het bepaalde in artikel 6:252 lid 5 van het Burgerlijk 

Wetboek; 

 c. dat de geciteerde bepaling onder 7.1 aanhef en onderdeel g. - zoals vermeld in voormeld 

citaat 2 - mogelijk in strijd is met het bepaalde in artikel 8 van de Grondwet en/of het 

bepaalde in artikel 11 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

3. Ten aanzien van citaat 4 

 De Verkoper is van mening: 

 a. dat de geciteerde bepalingen onder de kop “Gebruik parkeerrechten ” - zoals vermeld in 

voormeld citaat 4 - mogelijk niet zijn aan te merken als kwalitatieve verplichtingen als bedoeld 

in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien die verplichtingen mogelijk niet 

inhouden een verplichting om iets te dulden of niet te doen; 

 b. dat mede gelet op het bepaalde sub a. de zinsnede “alsmede de verplichtingen welke 

hiervoor staan vermeld onder het hoofd 'gebruik parkeerrechten” onder de kop “Vestiging 

kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek / 

Kettingbedingen. ” (onder 1.) - zoals vermeld in voormeld citaat 4 - mogelijk niet van 

toepassing is. 

4. Ten aanzien van citaat 5 

 De Verkoper is van mening dat de verplichtingen die voor de Rechthebbende voortvloeien uit 

hetgeen is vermeld onder de kop “Coöperatie ” alsmede onder de kop “Kettingbeding 

lidmaatschap van de coöperatie ” - zoals vermeld in voormeld citaat 5 - mogelijk in strijd zijn met 

het bepaalde in artikel 8 van de Grondwet en/of het bepaalde in artikel 11 van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

5. Ten aanzien van citaat 6 

 De Verkoper is van mening dat de bepalingen onder de kop “Verlegging premie verhoogd 

risico ” - zoals vermeld in voormeld citaat 6 – mogelijk geen zakelijke werking (kunnen) hebben. 
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6. Ten aanzien van citaat 7 

 De Verkoper is van mening dat hetgeen hiervoor onder "1. Ten aanzien van citaat 1" is vermeld, 

van overeenkomstige toepassing is op hetgeen is vermeld in artikel 9 zoals vermeld in voormeld 

citaat 7. 

7. Ten aanzien van citaat 8 

 De Verkoper is van mening dat hetgeen hiervoor onder "2. Ten aanzien van citaat 2" is vermeld, 

van overeenkomstige toepassing is op hetgeen is vermeld in artikel 10 zoals vermeld in voormeld 

citaat 8. 

8. Ten aanzien van citaat 9 

 De Verkoper is van mening: 

 a. dat hetgeen hiervoor onder "4. Ten aanzien van citaat 4" is vermeld, van overeenkomstige 

toepassing is op hetgeen dienovereenkomstig is vermeld in voormeld citaat 9; en 

 b. dat hetgeen hiervoor onder "3. Ten aanzien van citaat 3" is vermeld, van overeenkomstige 

toepassing is op hetgeen dienovereenkomstig is vermeld in voormeld citaat 9. 

 

VI. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING DOOR DE KOPER 

1. Tenzij in deze akte anders is vermeld, aanvaardt de Koper uitdrukkelijk, door het uitbrengen van 

een bod, alle in deze akte 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, alsmede die 

erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde 

openbare registers, maar voor de Koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper 

geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen. 

2. Tenzij in deze akte anders is vermeld: 

 a. worden - voor zover in de hiervoor vermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke de 

Rechthebbende verplicht is aan de Koper op te leggen – de betreffende verplichtingen door 

de Verkoper – indien en voor zover nodig namens Rechthebbende - door het van toepassing 

verklaren van de onderhavige veilingvoorwaarden opgelegd aan de Koper, doch uitsluitend 

indien en voor zover de Verkoper de betreffende ver plichtingen krachtens wet en/of 

jurisprudentie aan de Koper dient op te leggen in h et kader van de executoriale 

verkoop van het Registergoed ; en 

 b. wordt geacht dat de Koper door diens verkrijging van het Registergoed de betreffende 

verplichtingen uitdrukkelijk heeft aanvaard, doch uitsluitend indien en voor zover de 

Koper de betreffende verplichtingen krachtens wet e n/of jurisprudentie dient te 

aanvaarden in het kader van de executoriale verkoop  van het Registergoed . 
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3. Tenzij in deze akte anders is vermeld worden rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen 

door de Verkoper - indien en voor zover nodig namens Rechthebbende - door het van toepassing 

verklaren van de onderhavige veilingvoorwaarden voor die derden aangenomen, doch 

uitsluitend indien en voor zover de Verkoper de bet reffende rechten krachtens wet en/of 

jurisprudentie dient aan te nemen in het kader van de executoriale verkoop van het 

Registergoed . 

 

VII.  CONTACTGEGEVENS VAN DE NOTARIS 

1.  De Verkoop geschiedt ten overstaan van mr. J.J. Plas, notaris te Groningen, en als zodanig 

verbonden aan Trip advocaten & notarissen B.V., kantooradres: Hereweg 93, 9721 AA 

Groningen, postadres: Postbus 1105, 9701 BC Groningen. 

2.  Het dossier wordt feitelijk behandeld door de heer F. Roelink. 

3.  De behandelaar van het dossier is als volgt bereikbaar: 

  - telefoon: 050 - 5997914;  

  - telefax: 050 - 5997922;  

  - e-mail: f.roelink@triplaw.nl. 

 

- � - � - � - 

 

 

 

 

 

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze brochure, wordt geen 

aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen 

daarvan. 


