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AKTE VAN LEVERING  

(Project: Ossenwaard te Ossenwaard - woningen) 

 

 

 

Heden, ***[...], 

verschenen voor mij, mr. Willem Dirk Bahlman, notaris te Ede: 

1.  ***[...] 

 handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 

 de heer  

 

,  de volmachtgever sub 1. in 

deze akte ook te noemen: Verkoper; 

2. ***[COMPARITIE KOPER] 

 ***[Koper] in deze akte tezamen ook te noemen: Koper; 

Koper en Verkoper in deze akte tezamen ook te noemen: Partijen. 

VOLMACHT 

Van de hiervoor onder 1. vermelde volmacht blijkt uit een onderhandse volmacht, 

welke is gehecht aan een Akte van depot op ***[datum] verleden voor mr. W.D. 

Bahlman, notaris te Ede. 

LEVERING, REGISTERGOED 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren het navolgende: 

Verkoper heeft op grond van een met Koper aangegane koopovereenkomst (in deze 

akte ook te noemen: Overeenkomst), aan Koper verkocht en levert op grond van 

deze Overeenkomst aan Koper, die verklaart van Verkoper te hebben gekocht en bij 

deze aanvaardt, ***[...]ieder voor de onverdeelde helft: 

* een perceel bouwterrein, bestemd voor de bouw van een vrijstaande 

woning met verder aan- en toebehoren (bekend onder bouwnummer 

***[...]), welk perceel is gelegen aan de ***[straat+nr] in het Project, 

genaamd: “Ossenwaard” te Ossenwaard, kadastraal bekend gemeente 

Hagestein sectie A nummer ***[volgt], groot circa ***[...]; 

 waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is 

toegekend; 

* het één/negende (1/9) onverdeeld aandeel in het mandelige perceel 

grond (bestemd als toegangsweg) gelegen aldaar, kadastraal bekend 

gemeente Hagestein, sectie A nummer 1814, groot circa zeshonderd 

tweeënzeventig vierkante meter (672 m²);  

 waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is 

toegekend; 

in deze akte tezamen ook te noemen: Verkochte. 

GEBRUIK 

Het Verkochte zal door Koper worden gebruiken als grond, bestemd voor de bouw van 

een vrijstaande woning met toebehoren en een Mandelige weg nabij deze woning. 

Ten aanzien van dit gebruik van het Verkochte heeft Verkoper meegedeeld dat het 
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hem niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is 

toegestaan. 

VOORLOPIG KADASTRALE GRENS 

Door het kadaster is aan voormeld kadastraal perceel een voorlopige kadastrale 

grens en oppervlakte toegekend bij het gedane splitsingsverzoek. 

***[1e levering + vestiging mandeligheid] 

Het aan het kadaster verschuldigde verificatietarief voor deze Akte van levering 

bedraagt: eenduizend tweehonderdzestig euro (€ 1.260,00).[<] 

***[OVERIG] 

Het aan het kadaster verschuldigde verificatietarief voor deze Akte van levering 

bedraagt: zeshonderddertig euro (€ 630,00).[<] 

PERCEELSVORMING / VOLMACHT 

Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het 

Kadaster om het voorlopig kadastraal perceel als definitief kadastraal perceel te 

vormen zonder onderzoek ter plaatse en zonder meting. Koper stemt er bij voorbaat 

mee in dat Verkoper –mede namens Koper– aan het Kadaster zodanige gegevens ter 

beschikking stelt dat over de ligging van de grenzen en de rechtstoestand geen twijfel 

bestaat. 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 

Voor de bouw van de op het Verkochte te stichten opstallen (woning met toebehoren) 

heeft Koper een aannemingsovereenkomst (hierna te noemen: 

Aannemingsovereenkomst) gesloten met de te Meerkerk gevestigde besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bot & van der Ham Bouw & 

Ontwikkeling B.V. (in deze akte ook te noemen: Ondernemer). Ondernemer is 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 11053072. De Overeenkomst 

(koopovereenkomst)en Aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden en vormen tezamen een onverbrekelijk geheel. 

Verkoper en Ondernemer vormen –volgens verklaring van Verkoper– geen fiscale 

eenheid. 

***[VAR 6: indien Registerverklaring t.b.v. levering is opgemaakt] 

DOORHALING REGISTERVERKLARING 

Partijen verklaren dat ten aanzien van deze levering op ***[...] een 

Registerverklaring is opgemaakt door mr. W.D. Bahlman, notaris te Ede; 

deze Registerverklaring is ingeschreven in na te noemen openbare registers op 

***[...] in Register Hypotheken 4 deel ***[...] nummer ***[...]. Mede ter uitvoering 

van de in die Registerverklaring vermelde Overeenkomst wordt de onderhavige 

levering thans geëffectueerd. Partijen verzoeken en machtigen de Bewaarder van het 

kadaster deze inschrijving, derhalve ná de inschrijving van deze levering, door te 

halen uit de openbare registers.[<] 

GEEN PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 

Uit de aan mij, notaris, door de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers 

afgegeven informatie, is per vandaag ten aanzien van het Verkochte geen 

publiekrechtelijke beperking bekend als bedoeld in artikel 2 Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Ieder van Partijen verklaart dat 
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hem geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare 

publiekrechtelijke beperkingen zijn die thans niet zijn ingeschreven. Ieder van 

Partijen verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van 

voormelde wet vier (4) dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de 

(kadastrale) registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier (4) 

weken de tijd voor een juiste bijhouding hiervan. Inschrijvingen in de registers na 

vandaag zijn voor risico van ieder van de verkrijgers. 

VOORAFGAANDE VERKRIJGING DOOR VERKOPER 

Het totale Projectgebied –waarvan het Verkochte onderdeel uitmaakt– is door 

Verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving op het kantoor van de Dienst 

voor het kadaster en de Openbare Registers in Register Hypotheken 4 op een april 

tweeduizend twintig in deel 78430 nummer 64 van een afschrift van een Akte van 

verdeling, houdende kwijting en afstanddoening van ontbindingsrechten, op diezelfde 

dag verleden voor mr. J.C. de Jonge, notaris te Utrecht. 

KOOPPRIJS, VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN, KWIJTING 

1. Koopprijs 

 De koopprijs van het Verkochte bedraagt ***[koopprijs grond, incl. BTW], zonder 

rekening te houden met de reeds vervallen of nog te vervallen vergoeding en/of 

rente als bedoeld in de Overeenkomst. In deze koopprijs is de verschuldigde 

omzetbelasting ten bedrage van ***[bedrag BTW] begrepen. 

2. Betaling koopprijs 

 Door Koper is door storting op een kwaliteitsrekening van Van Putten Van 

Apeldoorn notarissen per vandaag voldaan de koopprijs van het Verkochte en de 

eventueel overige uit de Overeenkomst voortvloeiende verschuldigde bedragen, 

zoals vergoeding en rente, welke bedragen op de notarisafrekening nader zijn 

vermeld. 

3. Kwijting 

 Verkoper verleent Koper kwijting voor de betaling van de onder 1. genoemde 

koopprijs. 

4. Aanneemtermijn(en) 

 A. Door Koper is door storting op een kwaliteitsrekening, welke ten name staat 

van Van Putten Van Apeldoorn notarissen, per vandaag voldaan het 

eventueel wegens een door Ondernemer gedaan betalingsverzoek per 

vandaag opeisbaar gedeelte van de aanneemsom, alsmede de daarover 

verschuldigde omzetbelasting en de eventueel overige uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verschuldigde bedragen, zoals vergoeding en rente, welke 

bedragen op de notarisafrekening nader zijn vermeld. 

 B. Het deel van de aanneemsom, dat na vandaag wegens een door Ondernemer 

gedaan betalingsverzoek, opeisbaar wordt, zal door Koper rechtstreeks aan 

Ondernemer worden voldaan. 

UITBETALING KOOPPRIJS 

Verkoper heeft ermee ingestemd dat de koopprijs en overige te verrekenen of uit te 

betalen gelden onder berusting van Van Putten Van Apeldoorn notarissen blijft, totdat 

zeker is dat het Verkochte vrij van hypothecaire inschrijvingen en/of beslagen 
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geleverd is. Uitbetaling door mij, notaris, zal plaatsvinden conform de hieromtrent 

bestaande beroepsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. 

BEPALINGEN EN BEDINGEN 

De Overeenkomst is, voor zover ten deze nog van belang, gesloten onder de volgende 

bedingen: 

Kosten en belastingen 

Artikel 1 

1. Alle kosten van de levering, waaronder begrepen de notariële kosten, het 

kadastraal recht wegens recherche en inschrijving van deze akte in de openbare 

registers, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn geheel 

voor rekening van Verkoper. 

2. a. Verkoper verklaart dat hij ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op 

de omzetbelasting 1968.  

 b. Het Verkochte wordt geleverd als bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 6 

van de Wet op de omzetbelasting 1968. 

3. De levering van het Verkochte is op grond van artikel 11 lid 1 onder a (ten 

eerste) van de Wet op de omzetbelasting 1968 van rechtswege aan de heffing 

van omzetbelasting onderworpen. 

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 

Artikel 2 

1. Het Registergoed wordt aan Koper in onvoorwaardelijke eigendom overgedragen 

met alle daarbij behorende rechten en aanspraken en tevens: 

 a. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen 

daarvan; 

 b. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen; 

 c. niet bezwaard is met beperkte rechten en erfdienstbaarheden; 

 d. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst; 

 anders dan in deze akte uitdrukkelijk vermeld. 

2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het Verkochte en/of de verdere 

omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent noch Verkoper noch 

Koper daaraan rechten. 

3. Met inachtneming van het in de Overeenkomst en het hierna in artikel 3 

bepaalde, wordt het Verkochte aanvaard in de staat, waarin het zich vandaag 

bevindt. 

Tijdstip feitelijke levering, zakelijke lasten, risico 

Artikel 3 

1. Zodra Verkoper en Koper geheel hebben voldaan aan hun verplichtingen, welke 

voortvloeien uit de Overeenkomst, zal Verkoper het Verkochte feitelijk leveren 

(afleveren) aan Koper, die het alsdan in eigen gebruik en genot kan aanvaarden. 

2. a. Gedurende de periode vanaf vandaag tot en met de datum van de aanvang 

van de bouw komt het Verkochte geheel voor rekening en risico van 

Verkoper. Verkoper is gedurende deze periode verplicht om het Verkochte en 

de zich daarop en/of daarin bevindende opstallen en materialen voor zijn 

rekening en risico afdoende te verzekeren, met name tegen de risico's en 
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gevolgen die verbonden zijn aan brand-, milieu- of andere schade 

toegebracht aan het Verkochte of de in de omgeving van Verkochte gelegen 

percelen of opstallen en/of schade toegebracht aan personen, dieren of 

anderszins en daarvoor Koper te vrijwaren. 

 b. Gedurende de periode vanaf de start van de bouw van de op het Verkochte te 

realiseren opstallen, komt het Verkochte geheel voor rekening en risico van 

de Ondernemer. De Ondernemer is, conform de Aannemingsovereenkomst, 

verplicht de opstallen van de op het Verkochte te bouwen opstallen te 

verzekeren en genoegzaam verzekerd te houden tot de datum van de 

oplevering. 

3. De zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte, derhalve niet de 

gebruikerslasten,  komen voor rekening van koper vanaf de eerste januari 

volgend op de datum van de akte van levering. 

Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken 

Artikel 4 

1. Alle aanspraken die Verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen 

doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), architecten, 

(onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s), gaan hierbij over op Koper. 

Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als 

bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is Verkoper verplicht op eerste 

verzoek van Koper aan een overdracht van die aanspraken mee te werken. 

Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het 

Verkochte mochten bestaan aan Koper te overhandigen en alles te doen wat 

nodig is om deze op naam van Koper te doen stellen. 

2. Koper verleent bij deze aan Verkoper onherroepelijk volmacht, welke volmacht 

Verkoper aanneemt, om de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken uit te 

oefenen. De volmacht wordt verleend (mede) in het belang van Verkoper en 

maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst. De volmacht eindigt op de 

datum van de feitelijke oplevering (sleutelafgifte). Koper zal zich onthouden van 

de uitoefening van één of meer van de hiervoor bedoelde rechten, zolang de 

volmacht bestaat. 

Garanties en verklaringen van Verkoper 

Artikel 5 

Verkoper garandeert het volgende: 

1. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte; 

2. het Verkochte wordt geleverd geheel vrij van huur en/of van andere aanspraken 

tot gebruik; het Verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden; 

3. het Verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter 

onteigening aangewezen; 

4. voor Verkoper bestaan voor wat betreft het Verkochte ten opzichte van derden 

geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht, optierecht, huurkoop of 

leasing; 

5. het Verkochte is niet opgenomen in een aanwijzing dan wel in een voorstel als 

bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
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Bodemgesteldheid 

Artikel 6 

Verkoper garandeert dat de bodemgesteldheid van het Verkochte uiterlijk op het 

moment van de aanvang van de bouw geschikt is voor de realisering van de beoogde 

bouw, waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven. 

ALGEMENE AKTE (inhoudende omschrijving nieuwbouwproject, Algemene 

voorwaarden, erfdienstbaarheden, kwalitatieve- en/of bijzondere 

verplichtingen, kettingbedingen) 

1. Inleiding 

Met betrekking tot bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, 

kettingbedingen en/of bijzondere rechten en verplichtingen wordt uitdrukkelijk 

verwezen naar een Algemene akte (in deze akte ook te noemen: Algemene akte), 

welke akte tevens inhoudt de vaststelling van erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

verplichtingen en overige bijzondere bepalingen voor het nieuwbouwproject 

“Ossenwaard” te Ossenwaard (in deze akte ook te noemen: Project), op ***[...] 

verleden voor mr. W.D. Bahlman, notaris te Ede. 

***[...]Deze Algemene akte is ingeschreven in voormelde openbare registers op 

***[...] in Register Hypotheken 4 deel ***[...] nummer ***[...]. 

2. Inhoud Algemene akte 

Koper verklaart met de inhoud van deze Algemene akte volledig bekend te zijn en de 

daarin opgenomen verplichtingen te zullen naleven. De bepalingen en bedingen van 

de Algemene akte worden geacht een onverbrekelijk deel uit te maken van deze Akte 

van levering. De inhoud van de in deze Algemene akte vastgesteld en omschreven 

erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen, luidt 

woordelijk als volgt:  

“***[TXT citaat overnemen uit Algemene Akte zodra deze tekst geheel definitief is]” 

3. Vestiging, oplegging en aanvaarding erfdienstbaarheden 

Partijen verklaren de hiervoor onder 2. opgenomen erfdienstbaarheden te vestigen en 

te aanvaarden, voor zover zij betrekking hebben op het Verkochte en voor zover de 

vestiging bij een eerdere akte van levering nog niet heeft plaatsgehad. Indien reeds 

een levering van een op deze erfdienstbaarheden betrekking hebbend kadastraal 

perceel heeft plaatsgevonden, zijn bij die levering erfdienstbaarheden van gelijke 

strekking gevestigd. 

4. Oplegging en aanvaarding kwalitatieve- en bijzondere verplichtingen 

Voor zover er overigens in bovengenoemde bepalingen, of in bepalingen waarnaar 

wordt verwezen, verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan Koper op 

te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door Koper aanvaard. 

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden 

die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen. 

5. Aanvaarding namens VvE 

 De verschenen persoon sub 1 genoemd, handelend namens de te Ossenwaard 

gevestigde vereniging: Vereniging van Mandelige Eigenaren Toegangsweg 

Ossenwaard, adres: Ossenwaard 3, 3989 NZ Ossenwaard, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer ***, hierna te noemen: VvE, verklaart de 
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hiervoor genoemde en bedongen rechten te aanvaarden. Van de hiervoor 

genoemde volmacht blijkt uit de Algemene akte. 

MANDELIGHEID 

Bij voormelde Algemene akte is ten behoeve van het hiervoor nader omschreven 

Project, waarvan het Verkochte deel uitmaakt, onder meer een mandeligheid zoals 

bedoeld in artikel 5:60 Burgerlijk Wetboek vastgesteld onder de in die Algemene akte 

nader omschreven voorwaarden. Partijen verklaren dat als gevolg van een eerdere 

levering van een tot gemeld Project behorend perceel de in die Algemene akte 

gestelde voorwaarden voor het ontstaan van de mandeligheid al eerder zijn vervuld 

en daardoor de mandeligheid reeds is ontstaan. 

GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 

Op de Overeenkomst en deze levering zijn van toepassing de voorwaarden en de 

garantieregeling, zoals deze door de naamloze vennootschap: Woningborg N.V. 

worden gehanteerd. Door deze vennootschap is aan Koper een waarborgcertificaat 

uitgereikt. Koper verklaart het waarborgcertificaat te hebben ontvangen. Koper en 

diens rechtsopvolger kunnen met inachtneming van de van toepassing zijnde 

Garantie- en waarborgregeling binnen de garantietermijn de rechten uit voormeld 

certificaat uitoefenen.   

ALGEMENE VOORWAARDEN (ten aanzien van de bouw) 

Op de Aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de “Algemene Voorwaarden voor 

de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld 

door Woningborg N.V.”, waarvan een exemplaar behoort bij de 

Aannemingsovereenkomst. Koper verklaart een afschrift te hebben ontvangen van die 

Algemene Voorwaarden. 

OMGEVINGSVERGUNNING (onaantastbaar) 

Verkoper verklaart dat omgevingsvergunning, welke is benodigd voor de bouw en 

realisatie van de tot het Project behorende woningen, waarvan het Verkochte deel 

uitmaakt, is verleend en onaantastbaar geworden. 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN 

Alle ontbindende voorwaarden, ook die zijn overeengekomen in de Overeenkomst of 

in nadere overeenkomsten die op de Overeenkomst en deze levering betrekking 

hebben zijn thans uitgewerkt.  

Verkoper noch Koper kan zich ter zake van deze Overeenkomst en levering nog op 

een ontbindende voorwaarde beroepen. 

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 

Partijen verklaren dat alle opschortende voorwaarden in de aan deze levering ten 

grondslag liggende Overeenkomst(en) is/zijn vervuld. 

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST 

Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken blijft hetgeen tussen Partijen bij de 

Overeenkomst (koopovereenkomst en aanneemovereenkomst) is overeengekomen 

onverminderd van kracht. 

VOLMACHTEN 

Partijen verklaren bij deze onherroepelijk volmacht te geven aan ieder van de 

medewerkers verbonden aan Van Putten Van Apeldoorn notarissen, zowel aan hen 
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tezamen als aan ieder afzonderlijk, om voor en namens Partijen: 

1.  Volmacht doorhaling hypothecaire inschrijvingen 

 Het door de betreffende hypotheekhouder(s) ter zake van het bij deze Akte van 

levering Verkochte reeds gedane aanbod tot afstanddoening van diens/hun op dit 

Verkochte rustende hypotheekrecht(en) of na vandaag nog door de 

vorenbedoelde hypotheekhouder(s) te doen aanbod tot afstanddoening van 

bedoelde hypotheekrecht(en) voor en namens Partijen te aanvaarden, de met 

betrekking daartoe vereiste akte(n) te doen opmaken, te tekenen en in de 

daartoe bestemde openbare registers te doen inschrijven, woonplaats te kiezen 

en verder al datgene meer te doen, wat de gevolmachtigde(n) in dat verband 

nodig of gewenst zal/zullen achten, zulks met de bevoegdheid voor ieder der 

gevolmachtigden een ander voor zich in de plaats te stellen. 

2. Volmacht tot rectificatie 

 in hun belang in de toekomst mee te werken aan akten die noodzakelijk zijn om 

het Verkochte naar de juiste feitelijke- en kadastrale omschrijving ten name van 

Koper te stellen indien mocht blijken dat de kadastrale omschrijving van het 

Verkochte mogelijkerwijs door nadien te blijken feiten rectificatie behoeft. Voorts 

verleent Koper aan de gevolmachtigde(n) onherroepelijk volmacht om de 

hypotheekakte, welke eventueel is opgemaakt in verband met de financiering van 

de eigendomsverkrijging van het Verkochte met de daarop nog te stichten 

opstallen, dienovereenkomstig kadastraal en hypothecair te rectificeren, 

overigens onder uitdrukkelijke instandhouding van alle overige in die 

hypotheekakte gemaakte voorwaarden en bedingen. 

ARTIKELEN 7:2 LID 2 EN 7:766 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK 

Koper verklaart dat aan hem (kopieën van) de door Partijen getekende 

Overeenkomst(en) ter hand zijn gesteld en dat de termijnen als bedoeld in de 

artikelen 7:2 lid 2 en 7:766 lid 2 Burgerlijk Wetboek –voor zover deze van toepassing 

zijn– inmiddels zijn verstreken, zonder dat door Koper een beroep op ontbinding is 

gedaan. 

HEFFING OVERDRACHTSBELASTING (artikel 15 Wet op belastingen rechtsverkeer) 

Koper verklaart ter zake van de in deze akte omschreven eigendomsverkrijging een 

beroep te doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 

1 sub a. Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien ter zake van de levering 

van het Verkochte van rechtswege omzetbelasting is verschuldigd en het Verkochte 

niet als bedrijfsmiddel is gebruikt. 

WOONPLAATSKEUZE 

Ter zake van de uitvoering van deze Overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, 

alsmede ter zake van de inschrijving van deze akte, wordt woonplaats gekozen ten 

kantore van de bewaarder van deze akte. 

SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te ***[...] op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
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De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en 

toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de 

akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op 

volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris,  

om   




