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CONCEPT  
versiedatum: 14 oktober 2016 

 
Indien er onjuistheden voorkomen in uw 
personalia of elders in de tekst, wordt u 
verzocht tijdig voor het passeren van de 
akte contact op te nemen 

 
 

865362SL* 
 

AKTE VAN LEVERING  
betreft: bouwnummer * in  

plangebied Leidsche Rijn - Grauwaart   
project Singelkwartier te Utrecht  

*kavels 1 tot en met 7 (bouwveld 2.2a) 
 
 
Heden, *, verschenen voor mij, mr. Madeleine van der Wal-van Dijk, 
notaris te Utrecht: 
1. *  
 hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BPD 

Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken, 
kantoorhoudende te 3871 AZ Hoevelaken, Westerdorpsstraat 66 
(postadres: postbus 15, 3870 DA), ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 08013158;  

 hierna ook te noemen: 'Verkoper'; 
2. * 
 hierna *tezamen te noemen: "Koper"; 
Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: ''Partijen''. 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 
KOOPOVEREENKOMST, LEVERING, REGISTERGOED 
1. Verkoper heeft op * met de Koper een koopovereenkomst 

gesloten (hierna de "Koopovereenkomst"), waarbij Verkoper 
heeft verkocht en Koper heeft gekocht de hierna omschreven 
registergoederen. 

2. Ter uitvoering van de hiervoor vermelde overeenkomst levert 
Verkoper hierbij in eigendom aan Koper, die hierbij *ieder voor 
de onverdeelde helft* van Verkoper in eigendom aanvaardt,: 

 i. een perceel bouwterrein, bestemd voor de bouw van een 
woning en verdere aanbehoren, gelegen in het plangebied 
Leidsche Rijn - Grauwaart - project Singelkwartier te Utrecht 
aan de *, nog ongenummerd, groot (ongeveer) *een are * 
centiare, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie F, 

nummer *, waaraan door het kadaster een * voorlopige 
kadastrale grens en oppervlakte is toegekend; 
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 *variabel bij bouwnummers * 
 ii. het een/vijfde (1/5de) onverdeeld aandeel in het tot 

gemeenschappelijk nut bestemde binnenterrein ten behoeve 
van de bouwnummers * in het voornoemde project 
Singelkwartier, groot (ongeveer) * are * centiare, kadastraal 
bekend gemeente Catharijne, sectie F nummer *, waaraan 
door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en 
oppervlakte is toegekend; 

 hierna tezamen te noemen: het "verkochte". 
 De verificatiekosten zijn reeds voldaan bij na te melden titel van 

aankomst. 
3. Koper heeft op * met de te Utrecht gevestigde besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer *, (hierna de "Aannemer") een 
aannemingsovereenkomst (hierna de 
"Aannemingsovereenkomst") gesloten voor de (af)bouw van de 
op het Verkochte te realiseren opstallen. 

OPSTALRECHTEN 
Het Verkochte is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten 
behoeve van N.V. Stedin Netten Utrecht en een opstalrecht kabels en 
leidingen ten behoeve van Eneco Warmtenetten B.V., zoals in deze 
akte hierna vermeld. 
TITEL VAN AANKOMST  
Het Verkochte is door Verkoper in eigendom verkregen door de 
inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers op * in register Hypotheken 4, deel * nummer *, 
van een afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor 
de betaling van de koopprijs, op *diezelfde dag voor mr. M. van der 
Wal-van Dijk, notaris te Utrecht, verleden. 
KOOPPRIJS EN AANNEEMSOM 
De koopprijs van het Verkochte bedraagt * inclusief omzetbelasting. 
De aanneemsom bedraagt * inclusief omzetbelasting. 
De totale koopprijs van het Verkochte en de eventueel verschuldigde 
rente zijn door Koper voldaan door storting op de kwaliteitsrekening 
ten name van Holtman Notarissen.  
Verkoper verleent hierbij aan Koper kwijting voor de betaling van de 
totale koopprijs van het Verkochte, inclusief de ter zake van de 
levering verschuldigde omzetbelasting en eventueel verschuldigde 
rente, inclusief omzetbelasting. 
*Ter zake van de bouw van het Verkochte zijn per heden nog geen 
aanneemtermijnen verschuldigd. 
*Door Koper is tevens op de kwaliteitsrekening van de notaris 
voldaan alle per heden verschuldigde bouwtermijnen, inclusief de 
ter zake verschuldigde omzetbelasting en eventuele rente, in totaal 
een bedrag van *, inclusief omzetbelasting. 
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Verkoper verleent namens de Aannemer kwijting aan de Koper voor 
de betaling van dit bedrag. 
KOSTEN 
De notariële kosten en het kadastrale recht wegens juridische 
levering van het Verkochte zijn voor rekening van Verkoper. 
BEPALINGEN 
De Koopovereenkomst, Aannemingsovereenkomst en de levering 
zijn aangegaan onder de volgende bepalingen: 
Artikel 1 
Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en levering. 
Artikel 2 
Verkoper is verplicht aan Koper een recht van eigendom te leveren, 
dat: 
1. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan welke vernietiging 

dan ook; 
2. niet bezwaard is met beslagen of hypotheken of met 

inschrijvingen daarvan; 
3. niet anders is bezwaard met kwalitatieve verplichtingen, 

behoudens het hierna bepaalde; 
4. niet anders bezwaard is met beperkte rechten, behoudens het 

hierna bepaalde. 
Artikel 3 
Verschil tussen de werkelijke en de hiervoor vermelde grootte van 
het Verkochte geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering tot 
vergoeding ter zake. 
Artikel 4 
De overdracht van het Verkochte aan Koper geschiedt door de 
inschrijving van een afschrift van deze akte in register Hypotheken 4 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. 
Het Verkochte kan door Koper eerst in eigen gebruik worden 
aanvaard bij de oplevering van de hiervoor bedoelde opstallen met 
verder aanbehoren, mits Koper aan al zijn betalingsverplichtingen 
uit hoofde van voornoemde aannemingsovereenkomst jegens de 
Aannemer heeft voldaan. 
De Aannemer zal ervoor zorgdragen dat uiterlijk op de datum van 
oplevering een energielabel aan Koper wordt afgegeven. 
Artikel 5 
Het risico van het Verkochte is vanaf heden voor rekening van 
Koper. 
Gedurende de (af)bouw zijn de opstallen voor risico van de 
Aannemer. Vanaf de datum van aflevering van de hiervoor bedoelde 
opstallen is het risico voor rekening van Koper. 
Artikel 6 
De baten en lasten van het Verkochte zijn met ingang van heden 
voor rekening van Koper. 
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Artikel 7 
Partijen constateren dat voor zover in de Koopovereenkomst en 
Aannemingsovereenkomst sprake is van opschortende voorwaarden, 
deze in vervulling zijn gegaan, zodat de overeenkomsten tot stand 
zijn gekomen.  
Partijen kunnen zich ter zake de Koopovereenkomst en 
Aannemingsovereenkomst en de onderhavige levering niet meer op 
een ontbindende voorwaarde beroepen. 
Artikel 8 
Voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken en voor zover 
daaraan nog geen uitvoering is gegeven, blijft tussen Verkoper, 
Aannemer en Koper van kracht hetgeen in de Koopovereenkomst en 
Aannemingsovereenkomst is bepaald. 
In de Aannemingsovereenkomst zijn onder meer de volgende 
bepalingen opgenomen: 
Satellietschotels 
Het is verkrijger en diens rechtsopvolgers niet toegestaan om 
satellietschotels te bevestigen aan de voorzijde van de woning en/of in het 
zicht vanaf de voorzijde. 
Kleuren buitenschilderwerk 
De verkrijger en diens rechtsopvolgers zijn verplicht om de kleuren van het 
buitenschilderwerk (zowel van hout, als kleuren van andere materialen) in 
stand te houden. 
Parkeren 
Op de verkoopsituatietekening is aangegeven welke parkeerplaatsen in het 
plangebied behoren tot openbaar gebied en welke niet. De aanleg geschiedt 
zodanig dat qua kleurstelling openbare en niet-openbare parkeerplaatsen 
van elkaar te onderscheiden zijn. 
De verkrijger en diens rechtsopvolgers zijn verplicht om het gedeelte van de 
kavel (i.e. van het verkochte), aangegeven op de verkoopsituatietekening met 
de letter "Pe"(=parkeren op eigen erf) niet anders te gebruiken dan als 
parkeerplaats ten behoeve van motorvoertuigen en derhalve te handhaven 
als parkeermogelijkheid. De aanleg van de betreffende parkeervoorziening is 
niet in de aanneemsom verwerkt. 
ERFDIENSTBAARHEDEN 
Vestiging erfdienstbaarheden 
Ter uitvoering van de Koopovereenkomst worden hierbij - zonder 
tegenprestatie - over en weer ten behoeve en ten laste van  
de bouwnummers 1 tot en met 7, kadastraal bekend gemeente 
Catharijne, sectie F, nummers *, de volgende erfdienstbaarheden 
gevestigd en aangenomen: 
Erfdienstbaarheid van overbouw 
De eigenaar van het dienende erf heeft de verplichting om te dulden 
dat bij de uitvoering van het bouwplan eventueel een op het 
heersend erf te bouwen of gebouwde woning gedeeltelijk op het 
dienende erf is/wordt gebouwd, casu quo hierboven uitsteekt, casu 
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quo de versnijdingen van de funderingen in het dienende erf zijn 
gelegen of de bij de op het heersende erf gebouwde woning 
behorende leidingen gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht. 
Erfdienstbaarheid tot legalisering van de bouwkundige situatie 
De eigenaar van het dienende erf heeft de verplichting om te dulden 
dat de toestand waarin die percelen na (af)bouw van de daarop voor 
de eerste maal gebouwde opstallen zich ten opzichte van elkaar 
bevinden, blijft gehandhaafd, ook al mocht deze toestand in strijd 
zijn met het burenrecht, speciaal wat betreft de aanwezigheid van 
ondergrondse en bovengrondse leidingen, kabels ten behoeve van 
telecommunicatieaansluitingen, de afvoer van hemelwater, 
gootwater, rook en faecaliën (door goten, schoorstenen, 
rioleringswerken, drainagesystemen, of anderszins), eventuele 
inbalking, inankering en in-, onder- en overbouw, licht en uitzicht, 
waaronder begrepen voor de uitspringende muren het recht tot 
inankering bij eventuele uitbouw, een en ander onder de volgende 
bepalingen: 
a. deze erfdienstbaarheden houden niet in een verbod om te 

bouwen of te verbouwen; 
b. deze erfdienstbaarheden worden niet geacht te zijn verzwaard 

door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard 
of bestemming van de heersende erven; 

c. alle kosten van onderhoud en vernieuwing van de zich op het 
heersend en dienend erf bevindende werken worden gedragen 
door de eigenaren die daarvan profiteren; 

d. de eigenaren van het heersend erf zijn bevoegd het dienend erf te 
betreden indien dit voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid 
nodig is, zoals het voor het plegen van onderhoud en 
vernieuwing. 

Erfdienstbaarheid tot legalisering van later uitgevoerde 
meerwerkopties 
De eigenaar van het dienende erf heeft de verplichting om te dulden 
dat de eigenaar van het heersend erf bouwwerken realiseert 
voortvloeiend uit de meerwerkopties van het bouwplan, mits is 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. de bouwwerken worden gerealiseerd binnen één (1) jaar na de 

eerste oplevering van de woning op het heersend erf; 
b. de bouwwerken worden gerealiseerd conform de 

meerwerkopties die door de Aannemer gedurende de 
bouwperiode worden aangeboden en waarvoor door de 
Aannemer gedurende de bouwperiode eventueel al de 
voorbereidende voorzieningen zijn aangebracht. 

Instandhoudingsverplichting 
In verband met de door Verkoper aangebrachte projectmatige 
voorzieningen en zaken wordt hierbij door Verkoper aan Koper de 
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verplichting opgelegd om de volgende voorzieningen en zaken in 
stand te houden, te onderhouden en eventueel te vervangen (onder 
gebruikmaking van dezelfde materiaal- en vormgeving): 
1. de erfafscheiding (privé eigendom) tussen privé terrein en 

mandelige binnenterrein; 
2. de aan de bergingen behorende bij de woningen projectmatig 

aangebrachte verlichtingsarmaturen; 
3. de aan de voorzijde van het Verkochte aangebrachte 

beukenhaag. 
*variabel bij bouwnummers * 
ERFDIENSTBAARHEID VAN VOETPAD 
Ter uitvoering van de Koopovereenkomst wordt hierbij - zonder 
tegenprestatie - ten behoeve van de bouwnummers *1 tot en met 7, 
kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie F, nummers * en ten 
laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie F 
nummer * (zijnde het mandelige terrein), gevestigd en aangenomen 
de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen en te gaan van en 
naar de openbare weg van en naar de op de bouwnummers te 
realiseren woningen. 
Deze erfdienstbaarheid wordt voorts gevestigd met inachtneming 
van de navolgende bepalingen:  
a. over het dienend erf kan slechts te voet worden gegaan dan wel 

stapvoets worden gereden met motorvoertuigen; 
b. het is verboden om vuilnis, rijwielen, motorvoertuigen, obstakels 

van welke aard dan ook of andere zaken op het dienend erf te 
plaatsen of te parkeren, die het gebruik daarvan belemmeren; 

c. de eigenaar van het heersend erf is voor deze erfdienstbaarheid 
geen vergoeding (retributie) verschuldigd; 

d. de kosten voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van het 
dienend erf komen voor rekening van de (zakelijk) 
gerechtigde(n) van het dienend erf en de (zakelijk) 
gerechtigde(n) van het heersend erf gezamenlijk. 

*variabel bij bouwnummers * 
MANDELIGHEID 
Het onder 2. ii genoemde perceel betrekking hebbende op het 
(gemeenschappelijk) binnenterrein wordt hierbij bestemd tot een 
mandelige zaak in de zin van artikel 5:60 Burgerlijk Wetboek en 
volgende, ten behoeve van de bouwnummers *, kadastraal bekend 
gemeente Catharijne, sectie F nummers *, zulks onder de navolgende 
bepalingen: 
De eigenaren van bedoelde woningen, hierna ook te noemen 
'Deelgenoot' of 'Deelgenoten'. 
Onder Deelgenoot wordt hierbij tevens verstaan zijn huisgenoten, 
die op grond van een goederenrechtelijk of persoonlijk recht bevoegd 
zijn een woning te bewonen of te gebruiken. 
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Tot de Mandelige zaak behoren de toegangsweg met boven- en 
ondergrondse infrastructuur,  eventuele 
toegangshekken/slagbomen, verlichting, riolering, afwatering, 
drainage, kabels en leidingen, bestrating, straatmeubilair. 
Het aandeel en bijdrage 
Artikel 1 
1. Het aan een Deelgenoot toebehorende aandeel is een van zijn 

voormelde erf afhankelijk recht. Levering en bezwaring van het 
erf treft op gelijke wijze het aandeel. 

2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van het erf worden 
overgedragen, ook niet aan een of meer van de overige 
Deelgenoten. Artikel 5:66 lid 1 en lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek is niet van toepassing casu quo wordt uitgesloten. 

3. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor hetgeen de vervreemder ter zake de Mandelige zaak aan de 
gemeenschap verschuldigd is. 

4. Iedere Deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel 
draagplichtig voor de kosten aan de Mandelige zaak. 

Verdeling 
Artikel 2 
Zolang de Mandeligheid bestaat, kan geen van de Deelgenoten 
verdeling van de mandelige zaak vorderen. 
Gebruik en toegang 
Artikel 3 
1. De Mandelige zaak mag uitsluitend worden gebruikt als: 
  - toegangsweg om te komen van en naar de openbare weg van 

en naar de woningen en de parkeerplaatsen; 
onder de volgende bepalingen: 

 a. de Deelgenoten, de gebruikers van de erven en hun 
bezoekers hebben de bevoegdheid om te voet dan wel met 
een rijwiel, via de mandelige zaak te komen en te gaan naar 
de openbare weg, zulks op de voor de andere Deelgenoten 
minst bezwarende wijze; 

 b. het is aan de Deelgenoten, de gebruikers van de erven en 
hun bezoekers verboden om vervoermiddelen van welke 
aard ook of andere zaken op de Mandelige zaak te parkeren 
casu quo te stallen; 

 c. het is aan de deelgenoten verboden aan de Mandelige zaak 
wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen of daaraan 
werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, tenzij 
Deelgenoten, die tezamen gerechtigd zijn tot tenminste de 
helft van de Mandelige zaak, hier mee instemmen; 

 d. het gebruik kan nader worden geregeld bij huishoudelijk 
reglement dat tussen de Deelgenoten kan worden opgesteld 
op basis van een besluit genomen conform het bepaalde in 
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de statuten van de hierna genoemde vereniging. 
2. Elke Deelgenoot, de gebruikers van de erven en hun bezoekers 

hebben de bevoegdheid de Mandelige zaak te gebruiken 
overeenkomstig de bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is 
met de gebruiksrechten van de overige deelgenoten.  

3. Ieder van de Deelgenoten moet aan de overige Deelgenoten, de 
gebruikers van de erven en hun bezoekers toegang tot de 
Mandelige zaak geven. 

Onderhoud 
Artikel 4 
1. De Mandelige zaak wordt op kosten van alle Deelgenoten 

onderhouden en gereinigd. 
2. Iedere Deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel 

draagplichtig voor deze kosten.  
Herstel 
Artikel 5 
1. Ingeval van schade aan de Mandelige zaak, alsmede ingeval de 

bouwkundige toestand van de Mandelige zaak zulks 
noodzakelijk maakt, kan iedere Deelgenoot van de overige 
Deelgenoten medewerking vorderen ten behoeve van het herstel. 

2. Iedere Deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel 
draagplichtig voor de kosten van vernieuwingen van de 
Mandelige zaak.  

3. Ingeval de Mandelige zaak geheel teniet gaat, eindigt de 
mandeligheid. 

Beheer 
Artikel 6 
1. Het beheer geschiedt door de Deelgenoten tezamen. Bij 

gezamenlijk besluit kunnen de Deelgenoten één van hen of één 
of meer derden als beheerder voor de Mandelige zaak aanwijzen. 
Een in de vorige zin bedoeld besluit dient tot stand te komen op 
de in artikel 8 bedoelde wijze. In dat besluit dient te worden 
aangegeven wat de taken en de bevoegdheden van de beheerder 
zijn. Een besluit tot ontslag van de beheerder wordt op dezelfde 
wijze als hiervoor in dit lid vermeld, genomen. 

2. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle 
handelingen welke dienstig kunnen zijn voor de instandhouding 
van de Mandelige zaak.  

3. Handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van 
de Mandelige zaak en in het algemeen handelingen die geen 
uitstel kunnen lijden, kunnen door ieder van de Deelgenoten zo 
nodig zelfstandig worden verricht. Een Deelgenoot wordt bij de 
handelingen die hij zelfstandig verricht geacht de overige 
Deelgenoten te vertegenwoordigen.  
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4. De beheerder is eveneens 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. Hij 
vertegenwoordigt daarbij de overige Deelgenoten. 

 De beheerder kan wanneer hij handelt binnen de hiervoor 
omschreven bevoegdheid, geen hoofdelijke aansprakelijkheid 
overeenkomen. 

5. De beheerder is na afloop van iedere gehele periode van twaalf 
maanden dat zijn beheer duurt, alsmede bij het einde van zijn 
beheer, verplicht tot rekening en verantwoording jegens de 
gezamenlijke Deelgenoten. De beheerder is verplicht de op zijn 
beheer betrekking hebbende bescheiden aan de opvolgende 
beheerder ter hand te stellen. 

Andere handelingen 
Artikel 7 
Tot alle andere handelingen dan hiervoor vermeld zijn de 
Deelgenoten slechts gezamenlijk bevoegd. 
Vergaderingen  
Artikel 8 
1. Iedere Deelgenoot is bevoegd om, met inachtneming van een 

oproepingstermijn van dertig dagen, de dag van de oproeping en 
die van de vergadering daaronder niet begrepen, de overige 
Deelgenoten schriftelijk ter vergadering op te roepen. De 
oproepingsbrief moet de onderwerpen van de vergadering 
bevatten. 

2. De vergadering wordt voorgezeten door een daartoe door de ter 
vergadering aanwezige deelgenoten aangewezen persoon.  

3. Van het verhandelde in een vergadering worden op de door de 
voorzitter van de vergadering te bepalen wijze notulen 
gehouden, welke door de voorzitter met een door de 
vergadering bij haar aanvang aangewezen persoon worden 
vastgesteld en ondertekend. 

4. Iedere Deelgenoot brengt naar evenredigheid van zijn aandeel in 
de mandelige zaak stem uit in de vergadering. 

5. Alle besluiten van de vergadering van Deelgenoten worden 
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen ongeacht de aanwezige of vertegenwoordigde 
Deelgenoten. 

6. Ieder van de Deelgenoten is bevoegd, hetzij in persoon hetzij bij 
een schriftelijk gevolmachtigde, al dan niet een van de 
Deelgenoten, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te 
voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

7. a. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de 
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
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voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

 b. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

Kettingbeding 
Artikel 9 
1. Iedere Deelgenoot is verplicht bij vervreemding van zijn aandeel 

in de mandelige zaak (vestiging van goederenrechtelijke 
genotsrechten daaronder begrepen), namens de overige 
Deelgenoten van zijn rechtsopvolger te bedingen dat deze zich 
bindt en onderwerpt aan de besluiten van de vergadering van 
Deelgenoten, die reeds genomen zijn of genomen zullen worden, 
alsmede om het in dit artikel bepaalde op zijn beurt woordelijk te 
bedingen van zijn rechtsopvolger. 

2. Een Deelgenoot die verzuimt het vorenstaande van zijn 
rechtsopvolger te bedingen, verbeurt dientengevolge een door de 
enkele overtreding direct opeisbare boete ten gunste van de 
overige gezamenlijke Deelgenoten van vijfentwintigduizend 
euro (€ 25.000,00). 

Einde mandeligheid 
Artikel 10 
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. 
Inschrijving wijzigingen 
Artikel 11 
De Deelgenoten zijn verplicht en iedere Deelgenoot is bevoegd 
wijzigingen betreffende het genot, het gebruik en het beheer van de 
Mandelige zaak terstond te doen inschrijven in de openbare 
registers. 
GARANTIE 
De op het Verkochte in aanbouw zijnde woning met verder toe- en 
aanbehoren maakt deel uit van een door * geregistreerd project 
onder registratienummer *.  
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Koper verklaarde het waarborgcertificaat van voormelde instelling te 
hebben ontvangen. 
BIJZONDERE BEPALINGEN 
Met betrekking tot bijzondere bepalingen, voortkomende uit de 
algemene voorwaarden van de gemeente Utrecht, de bijzondere 
voorwaarden uit de koopovereenkomst tussen Verkoper en de 
gemeente, kettingbedingen, kwalitatieve rechten en plichten en 
zakelijke rechten van opstal en dergelijke wordt hierbij verwezen 
naar hetgeen voorkomt in gemelde titel van aankomst, woordelijk 
luidende: 
Op de Koopovereenkomst en levering zijn van toepassing de "Algemene 
verkoopvoorwaarden voor levering in eigendom van grond van de gemeente 
Utrecht 2014" (hierna 'AVV 2014'), zoals vastgesteld in de vergadering 
van negenentwintig januari tweeduizend vijftien van de raad van de 
gemeente Utrecht voor zover daarvan niet bij de hierna te vermelden 
bijzondere voorwaarden is afgeweken. 
Koper verklaarde een exemplaar van de AVV 2014 te hebben ontvangen, 
met de inhoud daarvan volledig bekend te zijn en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te aanvaarden en zich daaraan te onderwerpen. 
In de AVV 2014 zijn onder meer de volgende bepalingen woordelijk 
opgenomen: 
Kwalitatieve verplichting voor riolering, kabels en leidingen en 
overige voorzieningen van openbaar nut 
Artikel 10 
10.1 De Koper is verplicht al hetgeen dat op, in, aan of boven (een deel 

van) het Verkochte is aangebracht in verband met openbare 
voorzieningen, waaronder rioolbuizen, kabels, leidingen, CAI-
kasten, straatnaamaanduidingen, rozetten, en dergelijke, te 
gedogen en toe te laten dat deze voorzieningen worden 
onderhouden en vernieuwd, voor zover in verband met het 
onderhoud noodzakelijk. Na de eigendomsoverdracht kunnen 
soortgelijke voorzieningen door de Gemeente slechts worden 
aangebracht na verkregen toestemming van de Koper. 

10.2 Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van 
de in lid 1 genoemde werkzaamheden, zal ter keuze van de 
Gemeente door haar en op haar kosten worden hersteld, dan wel 
aan de Koper worden vergoed. 

10.3 Burgemeester en Wethouders kunnen, op een daartoe strekkend 
schriftelijk verzoek van de Koper, vrijstelling verlenen van de 
verplichtingen genoemd in lid 1. Indien vrijstelling wordt verleend 
kunnen hieraan voorwaarden of een tijdsbepaling worden 
verbonden. 

10.4 Het bepaalde in dit artikel wordt door de Koper aanvaard als een 
kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 BW ten behoeve van de 
Gemeente en rustende op het Verkochte. Deze verplichting zal als 
een kwalitatieve verplichting worden ingeschreven in de openbare 
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registers en zal overgaan op degenen, die het registergoed onder 
bijzondere titel zullen verkrijgen, en zal tevens gelden voor 
degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het 
registergoed zullen verkrijgen. 

Aanleg en instandhouding parkeerplaats 
Artikel 11 
11.1 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Koper (een) 

parkeerplaats(en) op eigen terrein dient aan te leggen, is Koper of 
diens rechtsopvolger tegenover de Gemeente verplicht om 
gelijktijdig met het gereedkomen van de woning(en), voor zijn 
rekening een van de openbare weg af met de auto toegankelijke 
parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen, in stand te houden en 
te gebruiken. Koper zal al datgene nalaten dat de instandhouding 
en de toegankelijkheid van de parkeerplaats zoals vorenbedoeld in 
gevaar brengt. Van deze bepaling kan uitsluitend worden 
afgeweken na schriftelijke goedkeuring door de Gemeente. Voor 
zover toekomstige (particuliere) kopers en/of bewoners van het 
verkochte niet beschikken over een personenauto c.a. wordt de 
gebruiksverplichting voor die situatie tijdelijk opgeschort. 

11.2 Het is niet toegestaan de gerealiseerde parkeerplaats(en) separaat 
van de woning(en) te vervreemden. Indien in de Overeenkomst is 
bepaald dat koper op het Verkochte appartementen met 
bijbehorende parkeerplaatsen zal realiseren, dient elke gerealiseerde 
parkeerplaats in juridische zin aldus aan het woonappartement 
waarbij deze behoort te zijn verbonden, dat separate verkoop van 
parkeerplaatsen niet mogelijk is. 

11.3 Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor 
zich aanvaardt, het bepaalde in dit artikel tezamen met het 
boetebeding zoals bedoeld in artikel 13, bij overdracht van het 
geheel of een gedeelte van het Verkochte alsmede bij de verlening 
daarop van een beperkt recht, aan een nieuwe eigenaar of beperkt 
gerechtigde op te leggen ten behoeve van de Gemeente en ten 
behoeve van de Gemeente aan te nemen en in verband daarmee, om 
het in dit artikel alsmede artikel 13 bepaalde in de notariële akte 
van eigendomsoverdracht of verlening van een beperkt recht 
woordelijk op te nemen. 

11.4 Op gelijke wijze als hierboven in lid 3 is bepaald, verbindt Koper 
zich jegens de Gemeente tot het bedingen bij wijze van 
derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook 
deze zowel het bepaalde in de in lid 3 bedoelde artikelen, als de in 
lid 3 en in het onderhavige lid 4 opgenomen verplichting om dit 
door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers onder 
bijzondere titel. 

Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de 
Gemeente het beding aan. 
enzovoorts 
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Boeten 
Artikel 13 
13.1 Wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige 

verplichting, bij of krachtens de algemene of de bijzondere 
voorwaarden met de Koper overeengekomen, kunnen Burgemeester 
en Wethouders besluiten hem een boete ten bate van de 
gemeentekas op te leggen, welke boete moet worden betaald binnen 
een maand na ontvangst van het schrijven, waarin de boete is 
opgelegd. 

13.2 De hoogte van de boete zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 
bedraagt: 
a In geval van overtreding van de verplichting om mee te werken 

aan de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in artikel 3, alsmede 
elke andere overtreding van één of meerdere verplichtingen, bij 
of krachtens de algemene of de bijzondere voorwaarden met de 
Koper overeengekomen, waarvan nakoming niet blijvend 
onmogelijk is geworden: drie promille (3‰) van de Koopsom 
van het Verkochte voor elke dag na het verstrijken van 14 
dagen zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, tot en met de dag van 
nakoming, tot een maximum van tien procent (10%) van de 
Koopsom van het Verkochte. 

b In geval van overtreding van één van de verplichtingen zoals 
bedoeld in artikel 11, inhoudende de aanleg en/of de 
instandhouding van de parkeerplaats alsmede elke andere 
overtreding van één of meerdere verplichtingen bij of krachtens 
de algemene of de bijzondere voorwaarden met de Koper 
overeengekomen, waarvan nakoming blijvend onmogelijk is 
geworden: vijftig procent (50%) van de Koopsom van het 
Verkochte per overtreding. 

13.3 De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van 
de Koper. 

13.4 Indien de Koper de in dit artikel bedoelde boete heeft verbeurd, zal 
de Gemeente de verbeurde boete verrekenen met de aan de 
Gemeente vervallen waarborgsom dan wel met de ontvangen 
gelden uit hoofde van de ingeroepen bankgarantie. 

13.5 Indien de Koper op grond van dit artikel een boete verbeurt wegens 
het feit dat de Overeenkomst wordt ontbonden, wordt deze boete 
vermeerderd met omzetbelasting. 

13.6 In het geval de Overeenkomst is ontbonden en feitelijke 
ingebruikname door de Koper reeds heeft plaatsgevonden, is de 
Koper verplicht het Verkochte onmiddellijk terug op te leveren in de 
staat waarin het zich op het moment van feitelijke ingebruikname 
bevond. 

enzovoort 
E. BIJZONDERE VOORWAARDEN 
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De Koopovereenkomst en levering zijn voorts gesloten onder de volgende 
bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de Koopovereenkomst.  
Voor zover op de juridische levering van het Verkochte van belang is daarin 
het volgende woordelijk opgenomen: 
12.  Staat van het perceel grond 
12.1  Koper is voornemens het verkochte te gebruiken voor de realisatie 

en instandhouding van zeven (7) eengezinskoopwoningen, elk met 
tuin en berging, en per woning (minimaal) één autoparkeerplaats 
op *het mandelig te maken binnenterrein c.q. op eigen terrein. 

12.2  De koper aanvaardt het verkochte in de juridische staat zoals in 
artikel 5 van de AV 2014 en deze overeenkomst omschreven. 
Voorts aanvaardt de koper uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden ten 
laste van het verkochte die niet zijn ingeschreven in de openbare 
registers als bedoeld in artikel 16 van boek 3 van het Burgerlijk 
Wetboek, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie. 

12.3  Het verkochte zal worden geleverd bouwrijpe grond zoals 
omschreven in bijlage 2. Onder Bouwrijpe grond wordt niet 
begrepen de draagkracht beïnvloedende factoren en/of het 
aanbrengen van drainage onder de woningen, noch het aanbrengen 
van een benodigde keerwand. Deze zaken komen voor rekening van 
de koper. 

12.4  Het verkochte wordt geleverd en aanvaard met alle daarbij 
behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare 
gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en 
overigens overeenkomstig artikel 6 van de AV 2014, als 
bouwterrein in de zin van de Wet Omzetbelasting. 

12.5  De gemeente heeft opdracht gegeven tot het houden van een 
onderzoek naar de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 
6.1 van de AVV 2014. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het 
verkennend bodemonderzoeksrapport “Grauwaart 2.2 te Utrecht” 
d.d. 16 oktober 2015 (met kenmerk: 154.087.BR.21.ROS_definitief) 
van Amos Milieutechniek B.V. te Utrecht, welk rapport aan de 
notariële akte van levering zal worden gehecht (bijlage 3). Indien 
uit dit rapport mocht blijken dat het perceel grond niet 
overeenkomstig artikel 6.1 van de AVV 2014 kan worden geleverd, 
zullen partijen nader overleg plegen over de alsdan ontstane 
situatie. Indien dit overleg niet binnen drie maanden na aanvang 
hiervan tot overeenstemming leidt, heeft elk der partijen het recht 
deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en 
zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot enige 
schadevergoeding zijn gehouden. Ontbinding geschiedt door 
aanzegging daarvan via aangetekend schrijven aan de wederpartij. 
De gemeente zal alsdan de waarborgsom aan de koper - zonder 
rente - terugbetalen. 

12.6  Voorafgaand aan de datum waarop het verkochte feitelijk aan de 
koper in bezit wordt gesteld zal tussen partijen een grondschouw 
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plaatsvinden, waarvan de resultaten zullen worden vastgelegd in 
een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. De koper 
heeft het recht voor het passeren van de akte van levering het 
perceel grond te inspecteren.  

12.7  De gemeente is tot niet meer verplicht dan voortvloeit uit het in 
deze overeenkomst bepaalde.  

12.8  De gemeente staat niet in voor andere eigenschappen van de grond 
dan die voor het beoogde gebruik nodig zijn, noch voor gebreken, 
die dat beoogde gebruik belemmeren en die aan de koper kenbaar 
zijn op het moment van het tekenen van deze overeenkomst.  

12.9  De koper is verplicht de gemeente gelegenheid te geven om het 
openbaar gebied eventueel gefaseerd aan te leggen tijdens de 
bouwwerkzaamheden en zal nimmer aanspraak kunnen maken op 
enige schade als gevolg van de werkzaamheden die door of namens 
de gemeente worden uitgevoerd, tenzij sprake is van grove schuld 
van de zijde van de gemeente.  

12.10  Alle elementen die betrekking hebben op de openbare ruimte 
worden ontworpen door de gemeente om de integraliteit van alle 
onderdelen te waarborgen. Het gaat hierbij om de schetsontwerpen, 
voorlopig ontwerpen en definitieve ontwerpen van respectievelijk 
het inrichtingsplan, het rioleringsplan, het bebordingsplan en het 
verlichtingsplan. De openbare ruimte rondom het aan de koper uit 
te geven perceel grond wordt aangelegd door de gemeente.  

12.11  De gemeente streeft ernaar om de te (laten) realiseren bouwwerken 
en voorzieningen op de aan het uitgeefbare perceel grond grenzende 
gronden en die van belang zijn voor het (volledig) kunnen 
functioneren bij oplevering van de door de koper te ontwikkelen 
bebouwing zodanig te (laten) realiseren dat bedoelde bouwwerken 
en voorzieningen zoveel mogelijk gelijktijdig met de bebouwing zijn 
gerealiseerd en in gebruik kunnen worden genomen. Daartoe dient 
de koper in overleg met de gemeente (afdeling Realisatie van 
Bureau NegenTien) vanaf vier maanden voor de eerste oplevering 
een periodiek overleg te houden, waarbij beide partijen 
gemandateerde personen leveren die de planningsvolgorde in 
gezamenlijk overleg vaststellen en monitoren. Bij het eerste overleg 
tussen de koper en de gemeente (de zgn. Kick-off) zullen aan de 
hand van een checklist alle van belang zijnde punten worden 
doorgesproken. De checklist is als bijlage 4 bij deze overeenkomst 
gevoegd. 

13.  Kettingbeding: Nutsbedrijven, Stadsverwarming 
13.1  Indien voor de datum van het passeren van de akte van levering 

mocht blijken dat de nutsbedrijven, in deze vertegenwoordigd door 
Eneco-Energie Infra Utrecht N.V., het noodzakelijk achten dat er 
ten behoeve van het leveren van nutsvoorzieningen aan het door de 
koper te realiseren vastgoed één of meerdere nutsruimtes geplaatst 
dient/dienen te worden, is de gemeente niet gehouden de hiervoor 
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benodigde grond te verkopen aan koper. Deze gedeelten worden 
derhalve uitgezonderd van het verkochte.  

13.2  De koper dient in overleg te treden met Eneco-Energie Infra 
Utrecht N.V., over het plaatsen van de nutsvoorzieningen en de 
locatie van de nutsruimte(s), waarbij uitgangspunt is de integratie 
van de nutsruimte(s) in de bebouwing casu quo erfafscheiding. 
Voor zover in dit stadium bekend moet er één (1) CAI-kast op het 
verkochte te worden ingepast (zie ook artikel 18). 

13.3  Indien na de datum van het passeren van de akte van levering 
mocht blijken dat van het perceel grond een gedeelte nodig is voor 
het vestigen van een zakelijk recht van opstal ten behoeve van 
kabels en/of leidingen c.q. nutsruimte(n) ten behoeve van 
nutsbedrijven dan wel een erfdienstbaarheid voor het hebben en 
houden van een rioolleiding ten behoeve van de gemeente, zal de 
levering van genoemde zakelijke rechten alleen na goedkeuring van 
de koper kunnen plaatsvinden. De koper zal deze goedkeuring niet 
zonder redelijke grond weigeren.  

13.4  Partijen komen overeen dat in het geval de bovengenoemde 
omstandigheden van toepassing zijn dit op de minst bezwarende 
wijze dient te geschieden en de gemeente zal in het voorkomende 
geval in overleg met de koper treden over de wijze waarop een en 
ander zal plaatsvinden.  

13.5  De koper verbindt zich jegens de gemeente en de exploitant (i.c. 
Eneco) van het (mede) voor de bebouwing te realiseren systeem van 
stadsverwarming, om de in artikel 12.1 bedoelde woningen voor 
eigen rekening en risico te doen aansluiten en aangesloten te 
houden op dit systeem en om geen alternatieve 
verwarmingssystemen te (doen) realiseren.  

13.6  Het is de koper in bijzondere situaties toegestaan om af te wijken 
van de in het vorige lid bedoelde verplichting tot aansluiting op de 
stadsverwarming indien vóóraf schriftelijk goedkeuring is 
verkregen van de gemeente. De gemeente zal deze goedkeuring in 
ieder geval niet geven als de koper niet kan aantonen dat de 
exploitant van de stadsverwarming geen bezwaar heeft. 

14.   Kettingbeding: Bebouwing en inrichting van het verkochte  
14.1  De koper is verplicht binnen twee (2) maanden na het passeren van 

de akte van levering en het verkrijgen van een bruikbare 
omgevingsvergunning, zoals gedefinieerd in de AVV 2014, te 
beginnen met de integrale bebouwing overeenkomstig de verleende 
omgevingsvergunning. De bouwwerkzaamheden dienen regelmatig 
te worden voortgezet, doch uiterlijk binnen één (1) jaar na de start 
bouw zover te zijn voltooid dat daarvoor een verklaring kan worden 
afgegeven dat het gebouwde voldoet aan de bepalingen van de 
bouwverordening, is opgericht overeenkomstig de verleende 
omgevingsvergunning en op reguliere wijze in gebruik kan worden 
genomen.  
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14.2  Koper is verplicht zeven (7) autoparkeerplaatsen *op eigen terrein 
c.q. mandelig binnenterrein aan te leggen.  

14.3  Uiterlijk twee maanden na start van het eerste plantseizoen, 
gerekend na voltooiing van de bouw zal de inrichting van het 
onbebouwde gedeelte van het verkochte geheel zijn voltooid 
overeenkomstig het goedgekeurde omgevingsvergunning.  

14.4  Zolang niet is voldaan aan één of meer van de in artikel 8.1 van de 
AVV 2014 vermelde verplichting(en) (waaronder de hiervoor in lid 
1 bedoelde bouwplicht), mag de koper het verkochte niet zonder 
toestemming van burgemeester en wethouders in eigendom of 
economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met 
beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan die 
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor 
vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.  

14.5  Schade als gevolg van de bouw en inrichting van het verkochte door 
of vanwege de koper toegebracht aan eigendommen van de 
gemeente of andere voorzieningen van algemeen nut zal door de 
koper aan de gemeente worden vergoed.  

14.6  Met betrekking tot de erfafscheidingen van het perceel grond gelden 
de volgende randvoorwaarden en/of beperkingen, welke voor 
rekening en risico van koper gerealiseerd dienen te worden: 

  Alle woningen: keermuur, trap en haag aan voorzijde van de 
woning. 

15.   Bijzondere afspraken ten aanzien van de realisering van de 
bouwwerken, garanties  

15.1  De koper zal bij de realisering van de woningen uit hoofde van deze 
overeenkomst het Beleidskader "Integrale Woningkwaliteit 
nieuwbouw" d.d. 2007 in acht nemen, dat als bijlage 5 aan deze 
overeenkomst is gehecht, alsmede het bepaalde in het 
Bouwreglement Leidsche Rijn d.d. 16 februari 2015 (bijlage 6).  

15.2  De fundering van het/de bouwblok(ken) mag ondergronds niet 
uitsteken buiten het verkochte in verband met de inpassing van 
riolering en kabel- en leidingentracés.  

15.3  Alle op het verkochte te bouwen koopwoningen dienen door de 
koper te worden verkocht met verlening van een garantiecertificaat 
inhoudende een afbouw- en kwaliteitswaarborg.  

15.4  In afwijking van wat in het stedelijk gebied van Utrecht tot op 
heden gebruikelijk is, zal het hemelwater niet via het 
gemeentewaterriool worden afgevoerd, doch via een apart 
hemelwater-afvoersysteem (infiltratiedrain) worden geleid naar het 
grondwater. De wijze alsmede de plaats van aanbieding moeten in 
nader overleg met de gemeente (Dienst Stadswerken) worden 
vastgesteld. In uitzonderlijke situaties kan in overleg met de 
gemeente (Dienst Stadswerken) het hemelwater in onbewerkte 
vorm binnen het individuele kavel direkt in de bodem worden 
gebracht middels een infiltratievoorziening van voldoende 
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capaciteit met overstortleiding naar een door de gemeente te 
bepalen aansluiting op een verzameldrain dan wel een watergang 
in openbaar gebied.  

15.5  Indien het verkochte moet worden opgehoogd of afgegraven, is de 
koper verplicht dit voor eigen rekening uit te voeren. Ophoging van 
de in erfpacht uit te geven percelen grond mag alleen geschieden 
met grond of zand waarvan de kwaliteit gelijk is als of beter is dan 
de kwaliteit van de ontvangende grond, een en ander als is 
aangegeven op de bodemkwaliteitsatlas voor Leidsche Rijn. Vooraf 
dient de koper hiervoor schriftelijk goedkeuring te verkrijgen van 
het Bureau Bodem van de Afdeling Milieu van de gemeente, 
Stadsplateau 1 te Utrecht. De voorgaande volzin is niet van 
toepassing op diegenen met wie de koper een koop-
/aannemingsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de bouw 
van één woning of één appartement. 

16.  Kettingbeding.  
16.1  Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor 

zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 en dit 
artikel alsmede het bepaalde in de artikelen 11 en 13 van de AVV 
2014, bij iedere overdracht van het geheel of een gedeelte van het 
verkochte alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, 
aan een nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen ten 
behoeve van de gemeente en ten behoeve van de gemeente aan te 
nemen en in verband daarmee, om het in voormelde artikelen 
bepaalde in de notariële akte van eigendomsoverdracht of verlening 
van een beperkt recht woordelijk op te nemen.  

16.2  De in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting tot opleggen van 
de daar genoemde artikelen als kettingbeding vervalt na afgifte van 
de in artikel 14.1 bedoelde verklaring, met uitzondering van de 
artikelen 14.5, 14.6 en 15.4 alsmede de artikelen 11 en 13 van de 
AVV 2014.  

17.  Kwalitatieve verplichting  
17.1  Het is de koper niet toegestaan in, op of aan het verkochte 

werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel 
een bedrijf uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan 
wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu - 
waaronder die van de bodem - wordt veroorzaakt. Alle schade die 
niettemin door handelen of nalaten door of vanwege de koper 
ontstaat - waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke 
bodemsanering - is voor rekening van de koper. Met het oog op 
handhaving van deze verplichting is de gemeente te allen tijde 
gerechtigd na overleg met de koper het verkochte te betreden en te 
inspecteren.  

17.2  Het gestelde in dit artikel en artikel 10 van de AVV 2014 wordt bij 
deze door de koper aanvaard als een kwalitatieve verplichting ex 
artikel 6:252 BW ten behoeve van de gemeente en rustende op het 
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verkochte. Deze verplichting zal als een kwalitatieve verplichting 
worden ingeschreven in de openbare registers en zal overgaan op 
degenen, die het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen, 
en zal tevens gelden voor degenen, die van de rechthebbende een 
recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. 

18.   Recht van opstal ten behoeve van CAI-kast  
18.1  Indien ten behoeve van het door de koper te realiseren vastgoed dan 

wel hieraan grenzend vastgoed één of meerdere CAI-kasten 
geplaatst dienen te worden, zal de plaatsing hiervan op het perceel 
grond moeten plaatsvinden. De koper treedt hiertoe in overleg met 
Ziggo Netwerk B.V., waarbij geldt dat de CAI-kasten geïntegreerd 
dienen te worden in de bebouwing casu quo erfafscheiding. De 
koper verplicht zich aan Ziggo Netwerk B.V. bij de akte van 
levering - om niet - een of meerdere zelfstandige rechten van opstal 
te verlenen terzake van het aanleggen, hebben, gebruiken, in stand 
houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen en/of wegnemen van deze 
CAI-kasten, aan te leggen door het betreffende nutsbedrijf. De 
gemeente heeft eveneens het recht zich bij de levering van het 
verkochte een of meerdere van de hiervoor bedoelde rechten van 
opstal voor te behouden ten behoeve van Eneco BV. Voor zover 
nodig verleent de koper aan de levering van het recht van opstal om 
niet haar medewerking. Alle met de vestiging van de opstalrechten 
verband houdende kosten zijn voor koper.  

18.2  In verband met voormeld recht van opstal zal de koper zich bij de 
notariële akte tot levering jegens de nutsbedrijven verplichten:  

  1. om ter breedte van de strook grond en tot 50 cm aan weerszijde 
ervan geen bouwwerken op te richten, geen aaneengesloten 
verhardingen aan te brengen, geen ontgrondingen uit te voeren, 
geen leidingen, kabels etc. te leggen, geen diepwortelende bomen 
en/of struiken te planten of in zijn algemeenheid anderszins 
handelingen te verrichten, die nadelig kunnen zijn voor de 
uitoefening van het recht van opstal.  

  2. geen handelingen te verrichten, na te laten of toe te staan, 
waardoor het overbrengen van energie, antennesignalen, 
telecommunicatie etc. door middel van de werken zou kunnen 
worden gehinderd of belet.  

  Indien de koper in gebreke blijft in de nakoming van het gestelde in 
dit artikel, zijn de nutsbedrijven gezamenlijk of individueel bevoegd 
om terstond en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, 
al die maatregelen te nemen, welke naar zijn/hun oordeel om 
redenen van veiligheid en continuïteit in de levering van produkten 
dan wel in het algemeen voor een ongestoorde uitoefening van het 
recht(en) van opstal noodzakelijk zijn.  

18.3  Elk van de nutsbedrijven is gerechtigd zijn recht van opstal over te 
dragen. Indien het verkochte mede-eigendom is of wordt, is iedere 
mede-eigenaar ter zake van de genoemde recht(en) van opstal 
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hoofdelijk verbonden jegens de nutsbedrijven. Voldoening door het 
nutsbedrijf(en) van zijn/hun verplichtingen bevrijdt hem/hen 
jegens alle mede-eigenaren. De rechten van opstal zijn 
eeuwigdurend en door de koper niet opzegbaar. De nutsbedrijven 
zijn gerechtigd te allen tijde afstand van de opstalrechten te doen. 
De koper zal hieraan op eerste verzoek meewerken.  

18.4  De koper is gerechtigd de nutsbedrijven te vragen afstand te doen 
van de rechten van opstal. De nutsbedrijven zullen aan dit verzoek 
voldoen, indien:  

  a. in plaats van het te verlaten tracé een voor de nutsbedrijven 
ander tracé kan worden gevonden;  

  b. op het nieuwe tracé ten behoeve van de nutsbedrijven een zakelijk 
recht zal worden gevestigd, zodanig dat de door de nutsbedrijven 
daaraan te ontlenen rechten niet minder en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen niet meer zijn dan die als hier 
vermeld;  

  c. de koper en de nutsbedrijven overeenstemming bereiken over het 
tijdsbestek, waarin de nutsbedrijven de verplaatsing van het tracé 
zullen moeten hebben voltooid, alsmede over een bijdrage door de 
koper in de kosten van de eventuele verwijdering van de oude 
werken en het aanleggen van de nieuwe werken gepaard gaande 
kosten. De koper zal in ieder geval 50% van de bedoelde kosten voor 
zijn rekening moeten nemen, terwijl de kosten van datgene wat 
nodig is voor het royement van de inschrijving van de rechten van 
opstal voor rekening van de koper komen.  

18.5  Bij het teniet gaan van de rechten van opstal hebben de 
nutsbedrijven het recht de aangebrachte of aanwezige werken 
binnen vier maanden weg te nemen. Maken zij van dit recht geen 
gebruik, dan vervallen de werken voor zover zij niet zijn 
weggenomen aan de koper en worden de werken geacht onderdeel te 
vormen van het verkochte. De koper is in dat geval gerechtigd de 
nutsbedrijven te verzoeken de werken te verwijderen. Behoudens in 
het geval als bedoeld in het vorige lid, geschiedt het verwijderen op 
kosten van de nutsbedrijven.  

18.6  Koper zal in de periode liggende tussen het sluiten van de 
overeenkomst en de levering van het verkochte geen rechten aan 
derden verlenen, welke de uitoefening van het recht van opstal 
kunnen hinderen. 

enzovoorts 
F. KETTINGBEDINGEN  
Het bepaalde in de artikelen 11 en 13 van de AVV2014 en de hiervoor 
aangehaalde artikelen 13, 14 en 15 en artikel 16 worden hierbij door en ten 
behoeve van de Gemeente Utrecht aan Koper opgelegd en door Koper 
aanvaard. Koper verplicht zich bij iedere overdracht van het geheel of een 
gedeelte van het Verkochte alsmede bij de verlening daarop van een beperkt 
recht, een de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en aan te 
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nemen ten behoeve van de Gemeente en in verband daarmee, om het in 
voormelde artikelen bepaalde in elke notariële akte of verlening van een 
beperkt recht woordelijk op te nemen. 
Bij niet of niet behoorlijke nakoming of overtreding hiervan verbeurt degene, 
die niet of niet behoorlijk nakomt of overtreedt ten behoeve van de Gemeente 
Utrecht een boete overeenkomstig het gestelde in artikel 13 van de AVV 
2014 onverminderd het recht van de Gemeente Utrecht om nakoming te 
vorderen. 
G. KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 
Het hiervoor aangehaalde artikel 10 uit de AVV 2014 en de hiervoor 
aangehaalde artikel 17 uit de Bijzondere Voorwaarden worden hierbij door 
en ten behoeve van de gemeente Utrecht aan Koper opgelegd, welke 
verplichtingen hierbij worden aangemerkt als verplichtingen als bedoeld in 
artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en worden als zodanig uitdrukkelijk door 
Koper aanvaard. 
Voormelde verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het Verkochte 
of een gedeelte daarvan zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij 
onder bijzondere titel. 
Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het Verkochte 
of een gedeelte daarvan zullen verkrijgen, zijn eveneens aan voormelde 
verplichtingen gebonden. 
Voor de bepalingen met betrekking tot het opstalrecht ten behoeve 
van Eneco Warmtenetten B.V. wordt hierbij verwezen naar een akte 
van levering op twintig oktober tweeduizend vijftien verleden voor 
mr. R.J. Holtman, notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven in het 
register Hypotheken 4 van het kantoor van de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers op twintig oktober tweeduizend 
vijftien in deel 67040 nummer 170, waarin het volgende woordelijk is 
opgenomen: 
H. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID/RECHT VAN OPSTAL 
Bij deze wordt gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid ten behoeve 
van het perceel kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie F nummer 
2492 (heersend erf) en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Catharijne, sectie F nummer 2479 (dienend erf), inhoudende de verplichting 
voor de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat de deur van de op het 
heersend erf gelegen gebouw van de stadsverwarming uitzwaait boven het 
dienend erf en tevens inhoudende de verplichting om de toegang tot dit 
gebouw vrij te houden. Voorts wordt gevestigd en aangenomen de 
erfdienstbaarheid van uitweg, ten behoeve van het heersend erf en ten laste 
van het dienend erf, zulks om te komen van en te gaan naar de openbare weg 
om aan het op het heersend erf gelegen gebouw (onderhouds)werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren. 
Ten behoeve van Eneco Warmtenetten B.V. wordt hierbij vervolgens 
gevestigd en aangenomen het zakelijk recht van opstal tot het leggen, 
hebben, onderhouden, verleggen, vervangen enzovoorts van werken in de 
percelen, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie F nummer 2479 en 
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2492, zoals blijkt uit meergemelde situatietekening met kenmerk A37.897, 
waarop het tracé van de kabels, leidingen en bijbehorende werken zijn 
weergegeven met een lichtgrijze kleur en het 
warmtestation/stadsverwarmingsruimte met de letters 'SV'. 
De vestiging geschiedt onder de "Algemene Voorwaarden bij vestiging 
van een zakelijk recht en/of kwalitatieve verplichting (A.V.Z.)", welke 
voorwaarden woordelijk luiden als volgt: 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel  1.  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. de eigenaar: de eigenaar/eigenaren van of de zakelijk gerechtigde(n) tot 

het belaste perceel bedoeld onder 1.3; 
1.2. het bedrijf: Eneco Warmtenetten B.V.; 
1.3. het belaste perceel: het perceel/de percelen grond waarop het recht wordt 

gevestigd; 
1.4. de overeenkomst: de door het bedrijf met de eigenaar te sluiten 

overeenkomst tot het vestigen van een zakelijk recht, en/of kwalitatieve 
verplichting, beide al dan niet met bijbehorende erfdienstbaarheden; 

1.5. de werken: de werken zoals omschreven in de overeenkomst; 
1.6. bijbehoren: een of meer door het bedrijf noodzakelijk te achten, bij de 

werken behorende, zaken die nodig zijn om de werken optimaal te doen 
functioneren; 

BELAST PERCEEL 
Artikel  2.  
2.1. Het bedrijf is gerechtigd van het belaste perceel te allen tijde gebruik te 

maken of te doen maken, voorzover zulks naar het oordeel van het bedrijf 
noodzakelijk is, voor het leggen, hebben, onderhouden, verleggen, 
vervangen enz. van de werken. 

2.2. Het bedrijf is tevens gerechtigd om tijdelijk gebruik te maken of te doen 
maken van buiten het belaste perceel gelegen grond van de eigenaar, 
indien zulks voor de uit te voeren werkzaamheden alsmede voor de 
toegang tot het belaste perceel noodzakelijk is. 

2.3. Tenzij de omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk maken, zal het 
bedrijf de rechten genoemd in dit artikel eerst uitoefenen na overleg met 
de eigenaar en/of eventuele andere rechthebbenden op de in dit artikel 
bedoelde grond. 

2.4. Bij de uitoefening van het recht zal het bedrijf zo veel mogelijk rekening 
houden met de belangen en de wensen van de eigenaar, pachter of 
andere rechtmatige gebruiker en in het algemeen zo weinig mogelijk 
belemmering, hinder en schade veroorzaken. 

2.5. Het bedrijf is verplicht in overleg met de eigenaar, pachter of andere 
rechtmatige gebruiker, na uitvoering van de in artikel 2.1 genoemde 
werkzaamheden het terrein zoveel en zo spoedig mogelijk weer in een 
(cultuur-technische) toestand, vergelijkbaar met de toestand voor 
uitvoering der werkzaamheden, te brengen en zo nodig maatregelen te 
nemen tot afvoer van overtollige grond. 
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Artikel  3.  
3.1. De eigenaar en de eventuele rechtmatige gebruiker behouden het 

volledige genot en gebruik van het belaste perceel voor zover een en 
ander niet in strijd is met de aan het bedrijf verleende rechten. 

3.2. Het bedrijf heeft de eigendom van de door haar aangebrachte werken en 
bijbehoren. 

3.3. De eigenaar zal geen handeling verrichten of doen verrichten waardoor: 
a de werken gevaar zouden kunnen lopen; 
b het overbrengen van elektrische energie, gas, signaal, warmte of 

koude door middel van bedoelde werken, dan wel een goede en 
ongestoorde werking van de werken zou kunnen worden belet, 
belemmerd of geschaad; 

c gevaar zou kunnen ontstaan voor personen of goederen; 
d een ongestoorde uitoefening van het recht zou kunnen worden 

belemmerd. 
3.4. De eigenaar zal binnen een strook van 4 meter aan beide zijden van de 

hartlijn van de werken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf, 
dat zonder redelijke gronden deze toestemming nimmer zal weigeren: 
a geen onroerende zaken - gesloten wegdek, kabels, buizen en 

leidingen, alsmede bomen en diepwortelende beplantingen 
daaronder begrepen - (doen) aanbrengen en geen voorwerpen de 
grond (doen) indrijven; 

b geen roerende zaken (doen) plaatsen, tenzij deze onmiddellijk 
kunnen worden verwijderd; 

c geen wijzigingen (doen) aanbrengen in het bodemniveau (normale 
agrarische bodembewerking daaronder niet begrepen). 

Het bedrijf zal de in dit lid bedoelde toestemming slechts weigeren op 
gronden die, c.q. daaraan slechts voorwaarden verbinden welke, voortvloeien 
uit het bepaalde in lid 3.3 van dit artikel. 
3.5. Indien het belaste perceel door (een) derde(n) wordt gebruikt, dan zal de 

eigenaar deze derde(n) van de inhoud van de overeenkomst (met 
bijbehorende tekeningen) en deze Algemene Voorwaarden in kennis 
stellen. 

3.6. Indien de eigenaar in ernstige mate in verzuim blijft in de nakoming 
van de verplichtingen omschreven in de voorgaande leden van dit 
artikel, is het bedrijf bevoegd om, onverminderd het bepaalde in artikel 
10, terstond en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al 
die maatregelen te nemen welke naar het oordeel van het bedrijf om 
redenen van veiligheid dan wel voor een ongestoorde uitoefening van 
het recht noodzakelijk zijn. 

SCHADEVERGOEDING 
Artikel  4.  
4.1. Het bedrijf vergoedt aan de eigenaar, pachter of andere rechtmatige 

gebruiker de schade, die door hen wordt geleden als gevolg van door of 
vanwege het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden. 
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4.2. Schade door ongewone gevolgen van de aanwezigheid van de in de 
overeenkomst vermelde werken wordt aan de eigenaar, pachter of andere 
rechtmatige gebruiker vergoed en het bedrijf vrijwaart hen tegen 
aanspraken van derden tot vergoeding van bedoelde schade, een en 
ander met uitzondering van de schade die is veroorzaakt door hun opzet 
of grove schuld. 

4.3. Schade als in dit artikel bedoeld, welke naar het oordeel van het bedrijf 
ten laste van derden behoort te komen, behoeft het bedrijf slechts te 
vergoeden tegen gelijktijdige subrogatie in de rechten van de benadeelde 
op vergoeding van de schade door die derden. 

AANVANG, OVERDRAAGBAARHEID, OPZEGBAARHEID EN 
DUUR 
Artikel  5.  
De eigenaar verleent het bedrijf onherroepelijk machtiging om onmiddellijk 
na ondertekening van de overeenkomst en na betaling van de alsdan door 
het bedrijf verschuldigde vergoeding al het nodige te verrichten of te doen 
verrichten voor het tot stand brengen van de werken, zulks onder 
afstanddoening van alle rechten op hetgeen door het bedrijf ter plaatse mocht 
zijn gebouwd of aangebracht. 
Artikel  6.  
Het bedrijf zal haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en uit 
deze Algemene Voorwaarden kunnen overdragen aan (een) derde(n). 
Artikel  7.  
7.1. Het recht is altijddurend en niet opzegbaar. 
7.2. Artikel 106 van boek 3, en de artikelen 104, lid 2 en 105, lid 1 van boek 

5 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 
Artikel  8.  
8.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 vervalt het recht zodra de 

werken definitief buiten gebruik zijn gesteld en het bedrijf schriftelijk te 
kennen heeft gegeven van het recht geen gebruik meer te maken. 

8.2. Het bedrijf is verplicht na het vervallen van het recht de gedane 
overschrijving in de openbare registers namens partijen te doen royeren, 
waartoe de eigenaar bij dezen aan het bedrijf machtiging verleent. 

8.3. Binnen één jaar nadat de werken definitief buiten gebruik zijn gesteld, 
zal het bedrijf bedoelde werken opruimen en het terrein weer in 
behoorlijke staat brengen. 

8.4. In afwijking van het in het voorgaande lid van dit artikel gestelde 
kunnen partijen in onderling overleg overeenkomen dat de werken, 
nadat zij buiten gebruik zijn gesteld, niet zullen worden verwijderd. 

GESCHILLENREGELING 
Artikel  9.  
9.1. Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming hebben 

kunnen verkrijgen over de aanwezigheid van een schade dan wel de 
verplichting tot betaling of de grootte van een vergoeding verband 
houdende met deze overeenkomst, zal het desbetreffende geschil worden 
voorgelegd aan een door partijen in onderling overleg aan te wijzen 
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deskundige, dan wel, indien één der partijen of beide partijen daaraan de 
voorkeur geeft/geven, aan een drietal deskundigen. Van deze drie 
deskundigen wijzen de partijen er ieder één aan en beide door partijen 
aangewezenen in onderling overleg de derde. 

9.2. Mocht er tussen de partijen over de benoeming van de deskundige geen 
overeenstemming worden bereikt of, ingeval er drie deskundigen moeten 
worden benoemd, één van de partijen met de benoeming van de door 
haar aan te wijzen deskundige in gebreke blijft, dan zal de benoeming 
van de ontbrekende deskundige op verzoek van de meest gerede partij 
plaatsvinden door de kantonrechter binnen wiens ambtsgebied het 
belaste perceel is gelegen. 

9.3. De uitspraak van de deskundige(n) zal voor partijen gelden als bindend 
advies. Hij/zij bepaalt/bepalen voor wiens rekening de kosten van het 
bindend advies komen. 

9.4. Indien de deskundige(n) binnen zes maanden na een opdracht tot 
vaststelling van schade geen bindende uitspraak heeft/hebben gegeven, 
vervalt de opdracht en zal/zullen er overeenkomstig het bepaalde in het 
eerste en tweede lid één /drie andere deskundige(n) worden benoemd. 

ONTBINDING 
Artikel  10.  
10.1. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om op welke 

grond dan ook ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de 
overeenkomst te vorderen.  

10.2. Elke partij zal uitsluitende nakoming al dan niet gepaard gaande 
met schadevergoeding of enkel schadevergoeding kunnen vorderen. 

KOSTEN 
Artikel  11.  
De aan de vestiging van het recht verbonden kosten komen voor rekening 
van het bedrijf. 
OVERGANGSBEPALINGEN 
Artikel  12.  
De eigenaar zal: 

a in de periode tussen de datum waarop hij de overeenkomst heeft 
ondertekend en de datum van vestiging van het recht, geen 
rechten aan derden verlenen, welke de uitoefening van het recht 
kunnen belemmeren; 

b ingeval van vervreemding of bezwaring van het belaste perceel of 
een gedeelte daarvan in de sub a bedoelde periode, ervoor 
zorgdragend dat in de desbetreffende overeenkomst melding wordt 
gemaakt van het te vestigen recht onder verbintenis van zijn 
wederpartij, dat deze aan de vestiging van het recht 
onvoorwaardelijk zal medewerken en geen aanspraken zal maken 
op vergoedingen wegens het recht, indien en voor zover ter zake 
reeds op voorhand aan de eigenaar betalingen mochten zijn 
gedaan. 

GEDOOGVERPLICHTING 
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Koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht te gedogen dat de in de 
armaturen aangebrachte verlichting is aangesloten op privé 
elektriciteitsmeters, welke armaturen worden bevestigd aan de op 
het Verkochte te realiseren berging. Koper en zijn rechtsopvolgers 
zijn verplicht om de kosten van elektriciteit voor de in de armaturen 
aangebrachte verlichting voor eigen rekening te voldoen. 
Verkoper en Koper komen overeen voormelde gedoogverplichting 
hierbij ten laste van het Verkochte - voor zover deze verplichtingen 
betreffen een dulden of niet doen - worden gevestigd als kwalitatieve 
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek 
ten behoeve van de Vereniging. Verkoper neemt de uit vorenstaande 
bepaling voortvloeiende kwalitatieve rechten aan ten behoeve van de 
Vereniging. 
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 
Ten aanzien van het Verkochte zijn geen publiekrechtelijke 
beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ingeschreven in de 
gemeentelijke beperkingenregistratie en/of voornoemde openbare 
registers. 
Verkoper verklaarde dat het hem niet bekend is dat ten aanzien van 
het Verkochte andere publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in 
artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken zijn die vatbaar zijn voor inschrijving in de 
gemeentelijke beperkingenregistratie en/of voornoemde openbare 
registers en daarin heden nog niet zijn ingeschreven. 
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING 
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle hiervoor bedoelde bepalingen, 
erfdienstbaarheden, opstalrechten, (kwalitatieve) verplichtingen en 
bijzondere lasten en beperkingen. 
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen 
voorkomen welke Verkoper verplicht is aan Koper op te leggen, doet 
hij dat hierbij en worden die bepalingen hierbij door Koper 
aanvaard. 
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn 
bedongen, worden die rechten hierbij tevens door Verkoper voor die 
derden aangenomen. 
VOLMACHT NUTSVOORZIENINGEN 
Koper verleent hierbij volmacht met het recht van substitutie aan 
Verkoper en/of aan ieder van de medewerkers van mij, notaris, om 
aan de openbare nutsbedrijven die rechten (bijvoorbeeld 
opstalrechten of erfdienstbaarheden) te verlenen inzake 
voorzieningen, zowel aan of in het Verkochte of bijbehorende grond 
ten behoeve van gas, water, licht, elektra, telecommunicatie en 
dergelijke zoals benodigd voor de realisatie van het project waarvan 
het Verkochte deel uitmaakt. 
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RECTIFICATIEVOLMACHT. 
Partijen verlenen bij deze een onherroepelijke volmacht aan ieder 
van de medewerkers van mij, notaris, om, voor zover nodig, zowel 
deze akte als een eventuele hypotheekakte met betrekking tot het 
Verkochte bij afzonderlijke akte aan te vullen, te wijzigen en/of te 
rectificeren in verband met een verzuim of een foutieve kadastrale 
aanduiding, indien dit door partijen casu quo dit voor de 
inschrijving in de openbare registers als bedoeld in de artikelen 3:16 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of anderszins is/wordt 
verlangd casu quo geëist. Deze volmacht heeft geen betrekking op 
wijzigingen en/of aanvullingen voortvloeiende uit later opgekomen 
wensen of nieuwe omstandigheden. Deze volmacht vormt een 
onverbrekelijk bestanddeel van de tussen partijen gesloten 
overeenkomsten en strekt uitsluitend in het belang van partijen. 
OMZETBELASTING / OVERDRACHTSBELASTING 
Ten aanzien van de verschuldigde overdrachtsbelasting verklaarden 
partijen het navolgende:  
1. het Verkochte is volgens verklaring van Verkoper een 

bouwterrein in de zin van artikel 11 van de Wet op de 
omzetbelasting 1968, zodat ter zake de levering omzetbelasting 
verschuldigd is; 

2. Koper doet hierbij een beroep op de vrijstelling van 
overdrachtsbelasting op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 
1 sub a van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, omdat ter 
zake van de levering omzetbelasting is verschuldigd en het 
Verkochte volgens verklaring van Verkoper niet als 
bedrijfsmiddel is gebruikt. 

Mitsdien is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 
WOONPLAATSKEUZE 
Ter zake van de levering van het Verkochte en de fiscale gevolgen 
daarvan, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder 
van deze akte. 
VOLMACHTEN  
Van het bestaan van voormelde volmacht aan de verschenen persoon 
sub 1 blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke is gehecht 
aan de hiervoor vermelde akte van levering op * verleden voor mr. 
M. van der Wal-van Dijk, notaris te Utrecht. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de wettelijk 
voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. 
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard 
op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor 
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 
en met de inhoud in te stemmen. 
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna 
ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door 
mij, notaris om 
 


