
LEVERING

Heden, twee januari tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr Robert de -----
Groot, notaris te Zoetermeer: ----------

de heer drs JAN EIMERT SLUIMEßS, geboren te Dordrecht op -------------
vierentwintig oktober negentienhonderd zesenveertig, houder van een

paspoort met nummer NS7863J02, aþgeven te Zoeterwoude op-----
drieëntwintig mei tweeduizend achttien, geldig tot drieëntwintig mei-..

tweeduizend achtentwintig;'----
mevrouw drs MELANIE I(MMERS, geboren te Rotterdam op ------------'
negenentwintig december negentienhonderd vierenveertig, houder van een --

rijbewijs met nummer 559371 l3l 8, afgegeven te Zoeterwoude op-------------

vierentwintig augustus tweeduizend zeventien, geldig tot veefien oktober ---

tweeduizend éénentwintig;

mel elkaar onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd cn beiden------

wonende te 2381 LT Zoeterwoude, Geerweg6;'---"
hiema tezamen te noemen: "verkoper";

2. a. de heer WILHELMUS PETRUS VAN RIJN, geboren te Zoeterwoude op----

negen december negentienhonderd vijftig, houder van een rijbewijs met------

nummer 5392506317, afgegeven te Z,oeterwoude op zesentwintig januari --..

tweeduizend achttien, geldig tot negen december tweeduizend vijfentwintig;

b. mevrouw åLIPA I'HËODORA MARCO VAN DER HOOßN, $eboren te'-
Ter Aar op tien januari negentienhonderd eenenvijftig, houder van een

paspoort met nummer NU0998JP7, afgegeven te Zoeterwoude op dertig juli

tweeduizend vijfTien, geldig tot dertig juli tweeduizend vijfentwintig;----:-
met elkaar in atgehele gemeenschap van goederen gehuwd en beiden wonende te

2381 LT Zoeterw'oude, Geerweg 7;----'-
ten deze handelend in hun hoedanigheid van onbeperkt bevoegd maten van de ---

maatschap: MAATSCÍIAP W'P. VAN RIJN. A.T.M, VAN DER HOORII EN --

H.O,W. VAN RIJN, rnede handelend onder de naam "Boedcrij 't Oeertje",-

gevestigd en kantoorhoudende te 2381 LT Zoeterwoude, Geerweg 7, "------'--'--
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder-'----'-'

nummer 27376971, en als zodanig dezE maatschap rechtsgeldig

vertegenwoordigende; -

a.

b.
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hierna te noemen: "koper"
De compar¡nten, handelend als gemeld, verkh¡rden het n¡volgende:-----
I. KOOPII-EVERINC/RECÍSTERGOED......-.--

Verkoper heeft, blijkens een koopovereenkomst de dato achtentwintig septembcr

tweeduizend achttien, opgemaakt door Beeuwkes Makelaardij te's-Gravenhage,-

verkocht en levert ter uitvoering van die overeenkomst aan kopcr, die heeft--:--
gekocht en in levering aanvaardt, de eigendom van:

- het rccht van erfprcht, eindigende met éénendertig december'-'---------
tweeduizend vijfenzestig ven een perceel grond, eigendom vrn de---'-----

Provincie Zuid'Holland en gelegen mn de Geerweg te Zoeterwoude,-----

kad¡str¡al bckend:--
I. gemeente Zoetenuoude, sectie D, nummer ll9l, groot rcht are en ---

techtig centirre (08 r en 80 c¡); en---'------'
II. gemeen te Zoeterwoudc, sectie D, numnrer 22t6, grool ncht ¡re en '--

veertig centiare (08 e en 40 ce);

met de rechtcn v¡n de erfprchtcr op de op die grond gestichte opstallen,

hesf¡ande uit de woning met schuren en verder toebehorcn' pleatselijk -

bekend Geerweg 6 te 2381 LT Zoeterwoude;

hierna aan te duiden als: het "verkochte'r. "------'--'
2, VOORAFGAANDE VERKRIJGING.--...-..

Het verkochte is door verkoper in eigendorn verkregen - ieder voot de'-"'
onverdeelde hclft -,:

l. voor wat betreft het hiervoor sub l. verkochte, door de inschrijving ten -'--'..
kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te ---------

Zoelermeer (thans het Landelijke Kadaster), op achttien mei tweeduizend, in

deel 16544 nuÍtmer 9, van het afschrift van de akte van levering, houdende -

kwijting voor de koopsom, op achttien mci twecduizend verleden voor mr---

A.J.M. van Velzen, destijds nota¡is te's-Gravenhage; en*--
IL voor wat betreft het hiervoor sub ll. verkochte, door de inschrijving ten ------

kantorc van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te ---------

Zoetermeer (thans het Landelijke Kadaster), op vijf oktober twee duizend--

één, in deel 17667 nummer 2, van het afschrift van de akte van uitgifte

erfpacht, op vier oktober twee duizend één verleden voor m¡ E.D. Smit,----
notaris te's-Gravenhage

RECHT VAN ERFPACI{T
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Voormeld perceel sub I. is in erþacht uitgegeven door de overscluijving ten ----
hypotheekkantore te [-eiden (thans het t.andelüke Kadaster), op drie oktober:--
negentienhonderd tweeënzeventig, in deel229} numrner 3, van een afschrift van

een akte van uitgifte in erfpacht, op twee oktober negentienhonderd ------
tweeënzeventig verleden voor mr J.M.M. Kocken, destijds notaris te Leiderdorp.

Vervolgens is voormelde erpacht gewijzigd, bij akte, overgeschreven ten

hypotheekkantore te 's-Gravenhage (thans het Landelijke Kadaster), op----'----
negenentwintigjanuari negentienhonderd negentig, in deel 89ó5 nummer 52, van

een afsch¡ift van een akte van wijziging uitgifte in erfpacht, op negenentwintig --

januari negentienhonderd negentig verleden voor mr J.H. Gisolf, destijds notaris

tc's-Gravenhage. ------
Op grond van het bepaalds in afikel l0 lid I van laatst gemelde akte de dato---
negcnentwintig januari negentienhonderd negentig, is er voor de onderhavige ---
overdracht toestemming vereist van de Provincie Zuid-Holland.

Blijkens een aan dez.s akte te hechten schrijven van de Provincie Zuid-Holland, -

de dato twee november twee duizend achttien, is de vereiste toestemming------"

verleend, conform besl uitnum m et PZH-20 18 -665 795 7 I 5

Voormeld perceel sub ll. is in erfpacht uitgegeven, door de inschrijving ten '---'
kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Rcgisters te Zoetenneer

(thans het t,andelijke Kadaster), op vijf oktober twee duizend één, in deel 17667

numfner 2, van het afschrift van de akte van uitgifte erþacht, op vier oktober ----

twee duizend één verleden voor genoemde notâris Smit'-----.
3. KOOPPRIJS, VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN

Dc koopprijs voor gemeld registergoed bedraagt

nÉx rwuopN TÌvINTIc DUIzEND EuRo (€ 1.020.000,00);-----
welk bedrag door koper aan de notaris is voldaan.

Verkoper stemr ermee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker

is dat het verkochte geleverd wordt vrij van hypotheken en beslagen

De zakelijke lasten, waaronder begrepen de onroerende zaakbelasting, de""-----
hoogheemraadschaplasten en rioolrechten voorzover verschuldigd, alles over de-

lopende termijnen, zullen tussen partijen onderling worden verrekend,-

Verkoper vcrleent koper kwitantie voor de betaling van bovengemelde koopprijs,

OMZETBELASTING/OV E RDRACHTSBELAST'INGIKOSI EN VAN AKTE -

VAN LEVERING
Terzake van de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. ------

4.
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De overclrachtsbetasting, de noøriële kostcn tcrzake van de overdracht alsmede -

de kosten van inschrijving van een afschrift van deze akte in de openbare

registers zijn voor rekening van de koper,

5. LtÌVERINGSVERPLICHTINC/STAA'I' VAN HET .-......

VERKOCHTEßEPERKINGEN---
De feitetijke levering en aanvaarding van het verkochte vindt plaats in de staat'--

ten tijde van het sluiten van de koop. Het verkochte wordt geacht thans in------
dezelfde stâat te verkeren als ten tijde van de koop'

De levering van het verkochte geschiedt vrij van hypotheken, beslagen en vrij ---

van inschrijvingen daarvan met alle daarbij behorende rechten en aansprakôtr,----

zichtbare en onzichtbare gebreken, hcersende ertðienstbaarheden en kwalitatieve

rechten en met geen andere bijzondere lasten en beperkingen dan die welke door

koper uitdrukkelijk zijn aanvaard. ---------

De levering geschíedt voorts vrij van enig gebruiksrecht leeg, ontruimd -"'-----
(behoudens de meeverkochte roerende zaken) en ongevorderd.--"--

6. TIJDSTIP FEITELTJKE LEVERINO EN AANVAARDINGruSICO

De feitelijke levering en aanvaarding van het verkochtc vindt plaats onmiddellijk

na de ondeñekening van deze akte. -*---
Vanaf de dag van de feitelijke levering komen de baten de koper ten goede, zijn-

de lasten voor zijn rekening en draagt híj het risico van het verkochte. ----'-------

7, VERKLARINGEN DOOR VERKOPER--...-------

verkoper heeft ten tijde van het sluiten van de koop verklaard:---------

a. Door de overheid of nutsbedrijven zijn geen verbeteringen of herstellingen'-

ten aanzien van het verkochte voorgeschreven ofaangekondigd die nog niet-

ofniet naar behoren zijn uitgevoerd.-

b. Op het verkochte rusten geen andere lasten dan de gebruikelijke, waarvan de

verschenen termijnen zijn voldaan

c. Ten aanzien van het verkochte bestaan geen verplichtingen ten opzichte van

derden wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop. huurkoop

of leasing.

Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak is aangewezen of is"
betrokken in een proçedure tot aanwijzing: --------
a. als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet;--'-------
b. als provinciaal monument of gemeentelijk monument krachtens een

provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

d.L

r

bestemmingsplan. "'----
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ll. Aan verkoper is niet bekend ot'de onroerende zaak is gelegen binnen een

gebied dat is aangewez.en of waarvoor een procedure loopt tot------------

aånwuäng:

î. als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9-l :
lid I onder a van de Erfgoedwet; -------

b. als bcschermd stads- of dorpsgezicht krachtens een provinciale ------

verordeníng, gemeentelijke verordening of bestemmingsplan. ---""-
Voor zover aan verkoper bekend is de omoerende zaak niet opgenomen in-'-

een (voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht -'--------'-

Gemeenten

e. In verband met andere publiekrechtelijke beperkingen dan in deze akte---'-
genoemd, verklaart verkoper het volgende

Overheidsorganen dienen op grond van de "Wet kenbaarheid:-----

publiekrechtelijke beperkingen" besluiten die de bevoegdheid tot gebruik of-

beschikking over een registergoed beperken (als bedoeld in die wet en het ---

toepasselijke aanwijzingsbesluit), te registreren.'-----'----'

Blijkens informatie afgegeven door de Landelijke Dienst voor het Kadaster -

en de Openbare Registers, wordt met betrekking tot het verkochte het ----"-
volgende gemeld (citaat):'-- -'--'---------"
,'Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadasler

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landeliilce voorziening llKPB". --"'-
Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandígheden bekend zrjn -----

waaruit blijkt dat de geciteerde meldirrg onjuist is en dat er inschrijfbare '----

pubtiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven'

f. Voorzover âån verkoper bekend is in het verkochte geen ondergrondse tank-

voor het opslaan van (vloei)stoffbn aanwezig.

g. Aan verkoper is niet bckend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt.-----

lþn deze wordt nog verwezen naar hetgeen is bepaald in artikel 22 van de:'
onrterhavige koopovereenkomst (asbestclausule), waarmee koper verklaart --

genoegzaäm bekend te zijn, woordelijk luidend als volgt:

"Ten tijde van de (ver)bouw van de onroerende zaakwas het gebruikelük--'

asbest- en loodhoudende materialen te verwerken, Het is derhalve nìet uil te

sluiten dat dergetijk mctterialen zijn gebruikt, Koper verklaart ermee bel<¿nd

te zijn, dat bij eventuele verwiidering van deze materíalen op grond van------

milieuutelgeving speciale maatregelen genomen dienen te worden' Koper -"
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vrijwaarî verkoper voor alle aanspralelijkheid die uit de aanwezígheitl van -

deze materialen zou kunnen voorúIoeien."

h. Aan verkoper is niet bekend dat ten aanzien van de onroerende zaak ---"--
beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet----
bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag,

i. Verkoper staat ervoor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit -

die voor normaal gebruik daarvan als woning en schuren nodig zljn. -------
Voor andcre eigenschappen dan die voor een norrnaal gebruik nodig zijn en'
voor gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper

kenbaar zijn op het moment van het tekenen van de koopovereenkomst, staat

verkoper niet in.---
Ten dezs wordt nog verwezen naar hetgeen is bepaald in artikel 2l van de --
onderhavige koopovereenkomst (ouderdomsclausule), wrulrrnee koper-------
verklaart genoegzaam bekend te zijn, woordelijk luidend als volgt:

" Koper verklaart ermee bekend te zíin dat het verkochte meer dan l0A.iaar--

oud is, hetgeen betekent dat de eise ndie aan de bouwkwaliteit gesteld mogen

worden aanzienlijk lager liggen dan bii nieuwe woningen. Tenzii cle '-----"-'
verkoper de lovaliteít etvan gegarandeerd heeft, slaat verløper niet in voor -

de vloeren, leidingen, elektriciteit, waler en gas, riolerÌngen en de'---'-"""'
afw e z i g he i d v an do or s I aa nd o{ o p tre kke nd v o c h t. Bo uw kundí ge

Imtaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te u,erken op het in ----
artikel 6. 3 omschreven gebruik."

j. Wijziging, vervallenverklaring noch ophefäng van het erþachtrecht is

gevorderd, terwijl opzegging van het erfpachtsrecht niet is geschied'

8. TTTELBESCHEIDENIKWALITATIEVE RECHTEN/CESSIE

Verkopsr heeft aan koper ter hand gesteld de aanwezige titelbewijzen en---------

bescheiden als bedoeld in artikel 9 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,'---
Alle rechten welke verkoper terzake van het verkochte jegens derden heeft of--
mocht verkrijgen - waaronder begrepen de in artikel 251 Boek 6 van het

Burgerlijk Wetboek bedoelde kwalitatieve rechten, zoals garanties en-------

vrijwaringen - waaronder begrepen aanspraken tegenover de bouwer(s),----"-'---

(onder)aanncmer(s), installateur(s) en leverancier(s) - gaan ovêr op koper en -----

worden voor zoveel nodig bij deze door verkoper geleverd aan koper, die de *'--
levering bij deze aanvaardt. Verkoper is verplicht de hem bekende gegevens -----

terzake aan koper te verstrekken en machtigt koper hierbij, voorzover nodig. ----'
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deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen -----

overeenkomstig de wettelij ke bepalingen.

9. DOMICILIE------'---*
Partijen kiezen voor de uitvoering van deze overeenkomst en haår gevolgen ----
woonplaats ten kantore van mij, notaris.

I O. OM S C I{R¡JVING PUBLIEKRECHTELIJKE EN PzuVAATRECTITELIJKE .--

BEPERKINGEN--._-
Koper hecft terzake van het verkochte uitdrukkelijk aanvaard alle lijdende

erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke --
rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blij kend err/of-----..--
voortvloeiend uit: ------
- voormelde titel van aankomst de dato achttien mei twee duizend, waarin -----

onder meer het navolgende is bepaald, woordelijk [uidend:---

" OMSC H RI TW NG PA B LI EKNEC HTELII Trc EN-

P RIV, I4TR ECHTELIIKE B EPERKING EN : B E FERKîE
GENOTSRECHTEN
Met betrekking tot het verkachte waren verlcopers en kopers ten tiide van hel

sluírenvan fle koap geen qndere dan de navolgende beperkingen bekend: --'-

- beperkíngen voorvloeiende utt de bijzondere bii de uitgifte in erfpacht'
g e m a a k t e e rþa c ht sv oorw aar de n, w aar t o e u i t dr u leke I íi k w o r dt v e rw ez e n'
naor een akte, houdende u'$ziging van de edpachtsvoorwaarden,

ne genentw i nt i g januari nege nlienhonderdne ge nl ig ve r leden voot --------.

genoemele notaris Gìsol.f, von welke økte een afschríft ís overgeschreven

len hypotheekkantore te 's-Gruvenhage op diezelJde dag in deel 8965 --'
nummer 52, in welke akte ondermeer woordeliik staat vermeld: ----------

"BEGIN CITÁAT.---.
Artikel I
De er/pachtsuitgifte geschiedt voor de duur van viifenzeventÍg (75) iaar,
ingaande één januari negentienhonderd negentig en eindigend"""""'-
e e ne nd e r tig elec e mb er tw eeduize nd v iiJenzes t ig, z ul ks t e gen ê êû - - - -""'-'
jaarlij/'se canon van viertluizend vierhonderd &.a0Ø gulden,

Artikel2
De betaling vun de canon moet zonder korting, uit welken hoolde ook,-'
ges;chieden bij vooruithetalingvoor of op îwee ianuari van elkiaar door

overschrijtting of storling op po.rtrekening nuntrmer 5544 ten name van --

I
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de provincie Zuid-flolland le 's'Gravenhage, met vermeldíng van

oorzaak en verschiinda4 ----
2. Intlien rle canon niet op de verschiindag is belaald, wordt zonder dat -"

inverzaimstetling nodig is, de canon verhoogd mel één ten honderd,----

doch ten minste tien gulden, voor elke na de verschiindag in gegane --'
maand verzuim,

J, lllanneer de in hel voorg,aantÌe lid genaemde verhoging verschuldtgd is,

behoeft de heta[ing van de canon zonder geliiktiidige betaling van die ---

verhoging niet le worden geaccepteerd. --"---'
4, Alle andere bedragen. welke de erlþachter lçachtens deze akte aan de"'

provincie verschuldigd is, moet hti op de voor de canon aangegeven -----

wijze binnen veerfien dagen na uitnocliging voldoen'

5, Ten aanzien van geen der verschuldigde bedragen kan de erþachter *-
zich beroepen op schuldverge lii king,

6. De erfuachter is niel slechts met hel erþachtrecht, doch ook met ziin'--
overige vermogen aansprakeliik voor de voldoening van de canon en----

van alle uwlere løachtens deze akle verschuldigde bedragen'

7, Alle verplichtingen van de erfuachter ziin andeelbaar,'--------

Artikel 3
Ì . Inrlien in januari van elkiaar, te beginnen in het iaar negentienhonderd

riënennegentig, blijkt dat het pni.tindexciifer van de gezìnsconsumptie in'
vergeläking mel dat ciifer voor ianuari van het vaorafgaande iaar is---'
gestegen ofgedaald, zal de canon voor het dan ingeganeiaar worden--'

verhoogd of verlaagd met het percentage waarmede deze indexciifers -'
zullen zijn gedaald of gestegen len opzichte van elkaar

Onder hel prijsíndexciifer van de gezinsconsumptíe wordt verstaan hel--

door her Centrqal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde-

prijsíntlexcijJ'er, reel<s voor werknemersgezinnen op basis van "--'--"---'
n e ge nt ie nhonde rd I ac h li g é ë nho n de rd.

2. De cunon wordt lelkens na verloop van een tiidvak van tieniaren op---"

verzoek van één der partiien herzien, indien deze niet langer als een -----

getijlcwaardige tegenprestalie is te achten voor hel genot van het

er.þachtsgoed. ----*-
3. De partij, díe herziening wensl, moet dit ten minstu zes maanden voor -"

het einde vqn het tijdvak bij aangetel<ende brief aan de wederpartii le""
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kennen geven, waarnd de canon zo mogeliik in onderling overlegwordl-

vastgesteld,

4. Mocht drie maanden vaor het verstriiken van hel tiidvak tussen partiien'

nog g3en overeenslemming ziin berelkt, dan zal de canon binden worden

vastgesteld door drie door parliien gezamenliik aan te wiizen

deskundigen

5, Indien bii het versþiiken van het tiidvak nog geen aanwiizing door-----'
pdrtüen heeft plaalsgehad, dan zal de meest gerede partii benoeming"-'

van drie deskundigen verzoeken aan de kttnlonrechter, binnen wiens""-

kanton het erþachtsgoed is gelegen-

6. Komen de deskundigen lol een verschillend resultaqt dan zal h4---"'
gemiddelde als canon gelden.---

7. De kosten van de herzìening, met inbegrip van die voor de op le maken"

akte, worden door parlìien íeder voor de helft gedragen.

tndien evenwel het bedrag van de verhoging oJ'verlaging mínder dan-"
tien procenl. van de laatstgeldende cqnon bedraagl, komen zii ten [aste -
van de parlii die de herzíentng heeft gevraagd-

Artikel4
I. De edpachter wordt geacht het erfpachtsgoed volkomen te kennen. Hii-'

aanvaardt tlit in de slaat vaarin het zich bevindt. met alle daaraan-'---

verhonden hßlen en lasten, heersende en liidende ertdienstbaarheden. -
2, HiJ heeft derhalve nimmer aanspraak ap de onthindinç van de ------------

erfuacht.wvereenkomst, op vermindering van de canon of op enige

andere tegemoelkoming op grond van kenbare gebreken of wegens--"-

oniuiste of anvolledige omschrliving van het erfpachtsgoed of van de "'-
aard, de ligging of de grootte ervan.--"

J. De effiachter kan de verplichting tot betaling van de canon aJkopen--'

onder nader le stellen voorwaarden."""""-'

De erþachrer kon geen vermindering of teruggave van de conon

vortleren voor schade vanwelke aard dan ook, ongeacht de oorzaah-*-

daarvan.

Artil<el6
Alle belastingen en lasten, welke terzake van het erþachtsgoed worden'

geheven, komen - ongeachl le wiens name de aanslag geschiedt len lasle
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van de erþachter met ingang van de dutum wüarop de erþachtuitgifte is

mgeSclan.

Artilcsl 7 -----------'

De erþachter mag het erþachtsgoed uitsluitend aanwenden voor het"--

hebben en behouden van de zich thons daarop bevindende woning,"--"'

welke geheel door en op koslen van erfpachler ìs gesticht."*"---
Artikel S

De edpachter tnag uit het erfnochtsgoed geen zand oJ'andere """"----'
bodemspecie afvoeren op straffe van een boete van éënduizend (1.000) -
gulden per overteding van dil voorschrift, onverminderd de aanspraknn

van de provincie uil hooftle van de onrechtmatige afvoering

Artikel9
t . AIle werken oJ'eigendommen van de provincie, welke ten gevolge van de

uitoeþning van het erlpachtrechl mochten worden beschadigd, moeten-'

door en op kosten van de etfpachter op de eersle aanschriiving van de --

provincie, binnen de daarbii gestelde lermiin, tot diens genoegen--

worden hersteld, bij gebreke waqrvan deze de bevoegdheid heeft het-""
nodige le doen verrichlen op kosten van de erþachler.-

2. De erþachter doet afstand van alle aanspraken, welke híi tegenover de '
prot,incie zou htnnen doen gelden wegens schade bii de uitoeJbning van

het er.þachtrecht doar u'elke oorzaak aok ontslaan. ""-""-
ÍIiJ vrijwaarl de provincìe voor alle vorderingen welke antleren mochten

kunnen doen gelden lol vergoed¡ng van schade' welke met deze -----'--
uitoefening in enigerlei verbanrl staat. Hel vorenstaande geldt niet, -'---
indien de schaele is r¡nlstaan door, ol'de vordering voorspruil uit, schuld

van de zijde van de provincie

-f. In dit arlikel wordt onder de uitoeþning van het erfpachtrecht mede ''.-
verstaan opruim¡rig van wal ìn, op of boven het erþachlsgoed aanwezig

Artikel l0'-
I. Zonder schriftelijke loestemning van de provincie is het de erfpachter--

verboden:

a, het erfpachtsrechl geheel af gedeelteliik te vervreemden o.f in"'-"-*-
tebrengen ìn een vennoolschflp; -..-----'-
b. op het erfpachtsgoed o!'erþachtsrecht zakeliike rechten te vestigen; '
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2. Voormelde loestemming wordl geacht te ziin verleend in geval van"-----
openbare verkoop van hel erfpaahtsrechl overeenkomstig artikel 1223,--

lid 2, van het Burgerlijk lïetboek, alsmede ín geval van execulorisle-----

verkoop,

3. Bii vervreemding of inhreng in een vennootschap behoort ¡e worden -----

bedongen, dat de nieuwe erþachter zich onderwerPt aan alle bepalingen

van de erþachtsovereenkoms t

4. Vqn de akte van overdracht, inbreng, vestigíng van een zakelíik recht--'-

moet de erþachter een duplicaat of deugdeliik verklaard afschtift'

binnen twee maanden na haar dagtekening kosteloos aan de provincie te

verstrekken.

i. Handelingen in slrijd mel het vorenstaande ziin nietíg len aanzien van---

Artike| I I -
De erþachter is verplicht: ----'------

a. op zijn koslen hel erfpachlsgoed in goede staat îe houden en tlaaraan-'--

alle nodige herstellingen le verrichten of te doen verrichten;-.-'-'
b. de door de provincie aangewezen personen le allen tiide vr$e loeganç, --

tol het erþachtsgoed en de alsdan aanwezige opstallen te verlenen voor

zover zulks door de provincie nodig wordt geoordeeldvoor het toezicht -

op de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Artílæl l2-
I. De provincie is bevoegd het erfpachlsrecht tussenriids door opzegging te

doe n beëindigen indie n,

c. de er!þachter niet behoorlíik oJ'niet tiidig ziin verplichtingen ---'--"'
nakomt, ongeacht wat daaromtrent elders in deze akrc is bepaald;--

b. de erþachter in slaat vanfaillissemenl is verklaard;

c. aun de erfpachter surséance van betalingis verleend,

d. roerende en/of één of neer van de onroerende goederen van de -----
erþachter in beslag ziin genomen, danwel beslag is gelegd'

2. De opzeggíng geschiedt door deurwaardersexploit tegen zodanig tiidsttp

als de provincie verkiesl, behoudens dat in het onder c. vermelde geval'

een opzeggingstermìjn vdn len minsle zes maanden in acht u,ordl ---------

genomen.

'tE1600/cv/sM
blad - 11 -



J. Indien het erfpachtsrechl met hypotheek is bezwaard, zal de provincie ---

terstond na de opzeggirig de hypotheekhouder(s) daarvan in kennis"""

4. De provincie is bevoegd van de tussentiidse beëindiging van het

erJpachtsrecht in de openbare regislers le doen bliiken door *-"-
overschrijving van gemeld exploil. -'.-..*

5. Indien voor de dag, waarop het erfpachnecht eindigt, de oorzaakvan de

heëindiging wordt weggenomen en de door de provincie gemaakte

kosten voor de opzegging, alsmede die van de in het varige lid bedoelde

kenni,rgeving v,orden verg,oed, zal de heëindÍging geen doorgang vinden.

Bìj beëindiging in gevolge arl¡kel 12, Iid I, su.b a, is de canon over het -'
lopende erfpachtsjaar îen volle verschuldigd; in overige gevallen naar'-
verhouding vqn het verslreken en het niel verstreken gedee/te' Het

versehuldigde bedrag is lerslond opeisbaar'

stellen,

Arrikel l4--
L Bij het eindigen vsn het erfpachtsreeht vanwege de provincie dan wel ---

vanwege tijdsverloop zal het eigendomsrecht van de op dat liidslip op --
het erþachlsgoed aan wezige opslallen en qndere aangehrachte------""

vOOrzieningen, door natrekking aan de provincie toevallen, waarvoor de

provincie een vergoeding zal betalen, welke zal worden vaslgesteld door

drie de.rkundigen, één aan te wiizen door de provincie, éën aan te wiizen

" door de erfpachter: welke tezümen een derde zullen benoemen. De ""'--
uitspraak'pan deze drie deíhtndigen is hindend voor partíien. '----"-'---
De kosten van deze deskundigen zullen opfrîty'frfty basis door partíien-

worden gedragen.

2. Indien partijen geen overeenslemming bereiken over het øãnwiizen en--'

instrueren van de deskundigen, ís sprake vun een geschil als bedoeld in'

3. De erfpachter heeft het recht vriiwillig afsland te doen van hel

erþachÍsrecht tloor middel van een aangetekend schr$ven le zenden aan

de provincie mel inachtneming vûn een opzegtermiin van zes maanden. -

De erfpachter heeft alsdan geen aanspraak op welke vergoeding dan --
ook.----*--

4. tnclien het erþachlsrecht en de rechten van erþachler op de op.stallen -
met hypotheek bezvvaard zal (zullen) degene(n), dìe het recht van """"'
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hypotheek op het erþachts recht heeft (hebben) een zelfstandig ',.""--
vorderingsrecht hebhen op het bedragvan de opbrengsl bedoeld in -'--'
artikel t 4 lid I lot een bedrag al.r aan hen (ieder van hen) zou toekomen

indien het gold een verdeling van cle kooppriis ingeval van executie van-

het et'þachtrecht en de rechten van de erfpachter op de opstallen, geliik

dit hedrag door de in lid I van dit arükel genoemde deskundigen zal-""
worclen vastgestetd De erfpøchter wiens recht geeindigd is zal op het -"
ove rbl ijve nde bedr ag recht hebbeTr. -----------'

De provincie kan zonder toestemming van degene(n), die het recht van--

hypoîheek op het erfpachtsrecht heeft (hebben) noch medewerlæn aan de

ophef!ìng van het erþachtsrecht bii minnelijke overeenkomst, noch de"'
blote eigendom van de in erfpacht uitgegeven grond aan de erfpachter --

afs taan ol' he t erfpachts re c ht ver luii gen'

Artikel l5--
De hypotheekhouder(s) kan (lannen) geen beroep doen op toepassing te

hunnen aanzien van de bepalingen dezer overeenkomst zolang zii zich--
niet bij de provincie schriftel$k hebben aangemeld, onder overlegging'-

van een qfschrift van het ín de openhare registers ingeschreven'--""---'

borderel, alsmede van een afschrift van de hypotheelcakte. -"-'-
Artikel l6-
Geschillen lussen partijen voorvloeíende uit het in deze akte bepaalde -
zullen ter beoordelìng worden voorgelegd aan de bevoegde rechler, --'--

binnen wiens rechtsgebied het erþachtsgoed gelegen is

Årtìkel 17--

De erJþachter is verplicht gedurende vier maanden voor hel einde van --

het erþachtsrecht de grond met de op.rlallen aan derden ter hezichtiging

open te stellen op die dagen en uren, welke de provincie zal bepalen -..--

zoncler daaivoor enige vergoedìng le kunnen vorderen'

Artikel I8-
Alle rechten en kos¡en van deze akte, almede die vallende op haar-----
herzíening, komen len lq.tle van de e1þachter, tenzii anders is bepaald. '
Artikel I9--
AIte uit deze overeenkomst voorryloeìende opzeggingen. aanzeggíngen, '
aanschrijvingen en mededelingen zullen rechtsgeldig bii een aûn ""--"-
getekende bríet'geschieden, tenzii anders is bepaald.

EINDE CITAAT
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De verplichlingen van niel zalcenrechleliike aørd voorvloeiende uit het "---'
hierboven weergegevene, worden door de Provincie oan erfuachlers"""'-"
opgelegd en door de Provincie bii wiize van vriiwillige zaakwaarneming----

nsmens de belanghehbe(n) bedongen en de daaruit voorfi,loeiende rechten'-

voor bedoelde belanghe hbende (n) aangenomen.

V oo r m e lde za ke nr ec ht e I ij ke b ep er ki nge n al s me de de be p er ki nge n

voorNloeiende uit alle vorenstaande aan erfpachters opgelegde

verpl icht inge n zij n u ildrukke liik door erfpachters aanvaard,

Daarnaasl aanvaarden erfpachters uîtdrukkeliik die lasten en beperkingen "
kenbaar uit de openhare regislers die voor hen uit deJeiteliike situatie

kcnbuar zijn er{of voor hen wezenliik twaardere belasting betekenen."; -----
voormelde titel van aankomst de dato vier oktober twee duizend één, waarin

voormelde aangehaalde bepalingen eveneens zijn opgenomen. Voorts is in '-
deze akte onder meer het navotgende bepaald, woordelijk luidend:
, VESTTG ING ER FDI E NSTBE INHEDEN
TensloUe verklaarden de comparanlen bii deze te vesligen de navolgende'--'

erfdiensthaarheden,

t . Ten behoet e van het kadastrale perceel gemeenle Zoeterwoude sectie D

nummer I t 91 þestaand erfpachtsrecht) en het nieuw te vestigen

erfpachtsrecht deel uilmakende van het kadastrale perceel S,emeente-----

Zoeterwoude sectie D nummer 2279, --'^
en ten laste van het aan de Provincie in eigendom verbliivende

perceelsgedeelîe van hef kadastale perceeI gemeenle Zoelerwoude ------

sectie D nummer 2279, de er.fdienstboarheid vsn het recht van overøgd -

over lle reells þestqctnde.brug. eigendom van de ertpashtefs. g$ílueer¿l '
tussenbeide heersende erven. Hef onderhoudvan deze hrug is voor -"-"
rekening van de erfpachters

J- Ten behoeve van het kadastrale perceel Semeente Zoeterwoude seclle D

nummer I I9l (bestaand erþachtsrecht) en het nieuw te vesligen

erþuc htsr e c ht dee I u itmake nde van het kadasft ale pe rcee I ge meente -----

Zoelerwoude sectie D nummer 2279, de erÍtlienstbasrheid van

weg/airweg van en naar de oqenbw weg lÇeerwegt. uit le QsJenen ap "
de minst bezwarende wiize over de bestaande v'er¿.

Het onderhoud van deze weg ß voor rekenìng van de Provincie,

Vervolgens verlilaarden de compøranten te Ziin overeengekomen dal "
het onderhoud (uithaggefen etceleìø) van het waler otn en nøbii de ---
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kadastrole percelen gemeente Zoelerwoude sectie D nummer II9I en -

2279 voor rekening van de P¡ovincle iJ. --""-
Met betrckkíng tot voormeld onderhoutl van de híemoor hedoelde weg

en het waler wOrdt ten deZe voor 40 veel nodìg vetweqen naÜ het øøn'-

pa rtije n ge no egzaam be ke nde b e h e e rplø n."

en de laatste akte(n) vân vestiging van het recht van erfpacht en/ofopstal dan ""
wel van overige zakelijke rechten.

Voorzover in bovengenoemde bepalingen verptichtingen voorkomen welke -'----

verkoper verplicht is aan de koper op te leggen, doet hij dat bij dezc en wordt een

en ander bij dezæ door de koper aanvaard.

Voorzovcr het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongor"'-"-'-

worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. -

De koper verklaa¡de een exempla¿r van gemelde akten te hebben ontvangen en--

met de inhoud daarvan bekend te zijn.----
Koper verklaarî voorzover van toepassing kennis genomen te hebben van de -'-'-

inhoud van de hiervoor bedoelde akte(n).---

I I. OVER. OF ONDERMAAT....-...
Verschil tusscn de werkelijke en de hiervoor opgegeven grootte van het-------'-

verkochte geeft gecn aanleiding tot wijziging van de koopsom noch tot enige ---
andere rechtsvordering. --'---

I 2. VERONTREINIGÍNC BODEM

Aan de verkoper is niet bekend dat het verkochte enige verontreiniging bevat die

tcn nadele strekt van het hiervoor omschreven gebruik door koper of die heeft --
geleid of naar redelijke verwachting zou kunnen leiden tot een verplichting tot--

Schoning van het verkochte, dan wel het nemen van andere maatregelen

13. RECHTEN EN VHRPLICHTINGEN UIT KOOPOVEREENKOMST'---

Alle rechten en verplichtingen uit de koopovereenkomst die niet zijn uitgewerkt'

bldven, tenzij in deze leveringsakte daarvan uitdrukkelijk is afgeweken, tussen --

partijen onverminderd van kracht,-

I4. FISCALE VERKLARINC

Koper is naar zijn mening terzake van zijn verkrijging een bedrag aân "-"-------'

overdrachtsbelasting verschuldigd, berekend over gemelde koopsom ad één -----

miljoen twintig duizend euro (€ 1.020.000,00), vermeerderd met de -----'-----
gekapitaliseerde erfpachtscanon, zijnde zeventien (17) maal de jaarlijkse canont-

groor zes duizcnd negenhorulerd één euro en drie Eurocent (€ 6.901,03), derhalve
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éénhonderd zeventien duizend driehonderd zeventien euro en éénenvijftig

eurocent (e 117.317,5 I ). ---"--
De ovcrdrachtsbelasting wordt derhalve berekend over een bedrag groot één -'---

miljoen éénhonderd zevenendertig duizend driehonderd zeventien eulo en ---'--'-

ééncnvij ftig eurocent (€ I . I 37.3 17,5 I ). De heffrngsgrondslag bedraagt derhalve -

één miljoen éénhonderd zevenendertig duizend driehonderd euro ----"-'
(€ L 137.300,00), waarover koper naar zÜn mening een b€drag groot

twecëntwi ntig duizend zevenhonderd zesenveerti g euro (e 22j 46,00) aan

overdrachtsbe lasting verschuldigd is. --'----
I 5. UITSLUITING/ONTBINDING -

Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de -'--'
koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten, die op de koop betrekking"--'
hebben. zijn thans uitgewerkt.

Noch verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op ---

een ontbindende voorwaarde beroepen

I ó. AANVAARDINO AFSTAND VAN TIYPOTHEEKRECHTEN ....-...--

Verkoper en koper aanvaarden bij voorbaat de afstand van de hypotheekrechten-

die op het verkochte zijn gevestigd en gcven bij deze volmacht met de macht van

substitutie aan alle mcdewerkers - zowel tezamen als iecler van hen afzonderlijk -

van het kantoor van mij, notaris, om voofTnelde afstand te aanvaarden. ""-----'--
sLoT AKTE ;-------------

I)e comparanten zijn mij, notaris, bekend en verklaren voor zoveel nodig de---------
Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen, hetgeen door mij, notaris, bÜ----

cleze wordt bevestigd

WAARVAN AKTE is verleden te Zoetermeer op de datum als in het hoof<l van deze

akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de ---'--
comparanten hebben dezen eenstemmig verklaard tijdig van de inhoud van deze akte

te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --

Vervotgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en

mij, notaris, ondertekend, om vijftien uur.

(w. g. :) volgen handtekeningen
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Ondergetekende, mr Robert de Groot, notaris te Zoetermeer, verklaart dat op het

registergoed, bii vorenstaande akte verweemd, gecn aanwijzing of
aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet
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