
TEKST ERFDIENSTBAARHEDEN EN BIJZONDERE BEPALINGEN/VERPLICHTINGEN 
INZAKE PLAN DE HOOP IN ZAANDIJK 
 
 
Erfdienstbaarheden 
 
In de akte van levering van elk bouwnummer zullen de navolgende erfdienstbaarheden en 
bijzondere bepalingen worden opgenomen: 
 
de volgende erfdienstbaarheden worden gevestigd: 
1. a. die van afvoer van regenwater en drop, overeenkomstig de aangebrachte goten, 

leidingen en putten, mede inhoudende de verplichting voor het dienend erf om het 
overlopende water van de daken van de naburige erven te ontvangen; 

 b. die van afvoer van huishoudwater en faecaliën, overeenkomstig de bestaande 
putten en leidingen naar het gemeenteriool; 

 c. die, inhoudende de verplichting om te dulden dat op, in, aan of boven het dienende 
erf en de daarop te bouwen opstal(len) zovele en zonodige pijpen, kabels, leidingen, 
rioleringen, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen, steunijzers, zinkputten en 
kastjes van de centrale antenne-inrichting, alles met bijbehorende werken en 
toebehoren, in verband met geleidingen voor water, gas, elektriciteit, afvalstoffen, 
telefoon of andere openbare doeleinden, kabeltelevisie steeds inbegrepen, worden 
aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd, als Burgemeester en 
Wethouders van Zaanstad of de belanghebbende nutsbedrijven nodig achten, 

 en wel ten behoeve en ten laste over en weer van het bij de akte verkochte perceel 
enerzijds en van de aan verkoper vooralsnog verblijvende percelen in het project Plan 
Hoop, anderzijds, 

 
 d. die van weg, inhoudende het recht om met een personenauto, met een fiets of te 

voet, al dan niet met een aan de hand meegevoerd klein voertuig, te komen van en 
te gaan naar de parkeerplaatsen en de achtererven van de betrokken percelen naar 
en van de openbare weg over de weg, gelegen tussen Lagedijk * en * en achter de 
drie woningen in het project Plan Hoop, waarvan het verkochte deel uitmaakt,  

 en wel ten behoeve en ten laste over en weer van het bij de akte van levering verkochte 
perceel enerzijds en van de aan verkoper verblijvende percelen, gelegen naast 
Brouwerij en Restaurant De Hoop. 

 
2. Scheidsmuren en schuttingen en andere door de verkoper aangebrachte (af)scheidingen 

worden bij de akte van levering bestemd tot mandelige zaak, waarop derhalve de in het 
Burgerlijk Wetboek voorkomende op gemene muren en mandeligheid betrekking 
hebbende bepalingen toepassing vinden.  

 Gemene muren en afscheidingen moeten op kosten van de mede-eigenaren (mede-
erfpachters) worden onderhouden en, indien nodig, vernieuwd. 

 
3. Kosten van onderhoud en herstel van de voor de uitoefening van de erfdienstbaarheden 

benodigde werken, komen, met uitzondering van het hiervoor sub 2 bepaalde, voor 
rekening van de eigenaren van de percelen, die van de erfdienstbaarheid gebruik 
kunnen maken, ieder voor een gelijk deel. 

 
Kwalitatieve verplichtingen 
 
Koper verplicht zich in de akte van levering: 
 
5. de bouwtechnische situatie zoals die zal gaan bestaan tussen het door koper in 

eigendom te verkrijgen registergoed enerzijds en de aangrenzende (vooralsnog aan de 
verkoper verblijvende) percelen te continueren, ook al wijkt deze af van hetgeen op 



grond van het burenrecht tussen naburen geldt, tenzij dat in redelijkheid niet langer van 
hen gevraagd kan worden; 

 
6. de door verkoper aangebrachte erfafscheiding, bestaande uit een beukenhaag en een 

met hedera begroeid hek, te onderhouden en in stand te houden. 
 
7. om de opstallen aan de buitenkant niet in andere kleuren over te schilderen dan de 

kleuren die zijn opgegeven door de verkoper op de technische omschrijving. 
 
*ALLEEN VOOR PAKHUIS HERO DE JAGER 
8.  de “dove” gevel aan de zuidzijde van het woonhuis te handhaven, in die zin dat in deze 

gevel nimmer (openslaande) vensters of deuren mogen worden aangebracht. 
 
9. het gedeelte van het verkochte dat door verkoper wordt ingericht als parkeerplaats ten 

behoeve van het verkochte, als parkeerplaats voor een personenauto ingericht te 
houden en te blijven gebruiken, in die zin dat de parkeerplaats niet als tuin ingericht mag 
worden. 

 
10. (geluids-)overlast te dulden voortkomende uit: 
 - het aan- en afvoeren van grondstoffen en eindproducten naar de zich naast en 

achter het verkochte bevindende ambachtelijke bierbrouwerij; 
 - het vullen van flesjes en fusten in de ambachtelijke bierbrouwerij; 
 - bezoekers en uitbaters van de bierbrouwerij, het proeflokaal, het restaurant met 

buitenterras, een winkel en een bar; 
 - auto’s die parkeren op het parkeerterrein van de bierbrouwerij, het proeflokaal en 

het restaurant.  
 
De hiervoor genoemde erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen zullen overgaan op 
degene(n) die het registergoed van koper onder bijzondere titel in eigendom of in gebruik 
zullen verkrijgen. 
De hiervoor onder 5 tot en met 10 opgenomen kwalitatieve verplichtingen zijn bedoeld om te 
worden ingeschreven als kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 252 boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek.  
 
Boetebepaling 
 
Bij niet of niet volledige nakoming van de hiervoor omschreven erfdienstbaarheden en 
kwalitatieve verplichtingen is de nalatige in verzuim en is deze een door het enkele feit der 
niet-nakoming onmiddellijk opeisbare boete groot vijfduizend euro (€ 5.000,00) verschuldigd 
ten behoeve van de belanghebbende, alsmede indien de nalatige deswege bij 
deurwaardersexploit in gebreke is gesteld een boete van tweehonderd euro (€ 200,00) voor 
iedere dag dat de overtreding zal voortduren, ingaande de dag na het betekenen van gemeld 
deurwaardersexploit en wel tot aan de dag waarop de nalatige aan zijn verplichting voldoet 
of de dag waarop de akte wordt gepasseerd waarbij het hiervoor bepaalde alsnog aan de 
verkrijger wordt opgelegd. 
 


