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BEGRIPPEN 
In dit biedboek wordt verstaan onder: 
 
1. Verkoper 
 de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Rijswijk, adres: Bogaard-

plein 15, 2284 DP Rijswijk (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk), ingeschreven 
in het handelsregister onder nummer 50681044; 

 
2. Registergoed 
 de eigendom van de woonboerderij met verder aanbehoren, onder-

grond, erf en tuin, plaatselijk bekend Delftweg 79, 2289 BB Rijswijk 
(Zuid-Holland); 

 dit registergoed is kadastraal geregistreerd als gemeente Rijswijk, 
sectie K, nummer 296, groot achttien are eenenvijftig centiare; 

 aangewezen als beschermd monument; 
 welk perceel is belast met een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten 

behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Hoogheemraad-
schap van Delfland, gevestigd te Delft. 

 en: 
 als gemeente Rijswijk, sectie G 2905, groot vierendertig centiare, 
 welk perceel (gedeeltelijk) is belast met: 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de naamloze 

vennootschap: Dunea N.V., gevestigd te Zoetermeer; 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN B.V., gevestigd 
te 's-Gravenhage; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., 
gevestigd te Groningen; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., 
gevestigd te Rotterdam. 

 
3. Notaris 
 Eén van de (toegevoegd) notarissen, verbonden aan het kantoor Westvest 

Notarissen (of een waarnemer), hierna te noemen: “de notaris”.  
 Het kantoor van de notaris is gevestigd op het adres: Westvest 38, 2611 

AZ Delft (correspondentieadres: Postbus 2823, 2601 CV Delft). 
 
4. Koopovereenkomst 
 De overeenkomst van koop en verkoop die in concept aan het biedboek is 

gehecht en waarvan ook voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen in 
het concept van de akte van levering, welk concept dan ook behoort tot de 
koopovereenkomst en aan de koopovereenkomst is gehecht. 

 De voorwaarden en bepalingen waaronder de koop en verkoop 
plaatsvindt, met uitzondering van de naam van de koper alsmede de 
koopprijs, zijn in deze overeenkomst opgenomen.  
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5. Akte van levering 
 De akte van levering die in concept aan het biedboek is gehecht en die 

onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst. 
 De voorwaarden en bepalingen waaronder de levering plaatsvindt, met 

uitzondering van de naam van de koper alsmede de koopprijs, zijn hierin 
opgenomen. 

 
6. Gegadigden 
 De personen en/of bedrijven aan wie de gelegenheid wordt gegeven om 

een bieding uit te brengen.  
 
7. Bieder 
 Degene die door middel van de inschrijving een bod heeft uitgebracht. 
 
8. Opdrachtgever 
 Degene die een bod/bieding doet en vervolgens de antwoordenvelop door 

een ander (de aanbieder) laat afgeven bij de notaris. 
 
9. Aanbieder 
 De persoon die voor zich of namens de opdrachtgever de 

antwoordenvelop afgeeft bij de notaris. 
 
10. Bod / bieding 
 Het bedrag in gehele euro's dat een gegadigde door middel van zijn 

inschrijving onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud 
biedt ter aankoop van het registergoed, met dien verstande dat de koper 
de navolgende voorwaarde(n) mag hanteren: 

 a. het voorbehoud van het verkrijgen van een (hypothecaire) geldlening 
van een erkende geldverstrekkende instelling (of een aanbod daartoe) 
voor de financiering van het gekochte tot een bedrag gelijk aan het be-
drag van de bieding vermeerderd met de verschuldigde overdrachts-
belasting en bijkomende kosten van de onderhavige levering zulks on-
der gebruikelijke voorwaarden; 

 b. het voorbehoud van een met de aangevraagde hypothecaire geldle-
ning corresponderende Nationale Hypotheek Garantie.  

 
11. Uiterste datum van aanbieding 
 De datum waarop de bieding uiterlijk moet zijn ingediend. 
 Deze datum is: 19 juni 2020, om 16.00 uur. 
 
12. Inschrijfbiljet  
 Het biljet dat de gegadigden dienen in te vullen en te ondertekenen en 

waarvan een exemplaar is opgenomen in dit biedboek. 
 
13. Antwoordenvelop 
 De envelop die bestemd is om het inschrijfbiljet en een kopie 
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legitimatiebewijs (en bij een rechtspersoon: een uittreksel uit 
handelsregister) in te stoppen om de antwoordenvelop vervolgens 
gesloten aan te kunnen bieden bij de notaris. 

 Een antwoordenvelop is in het biedboek opgenomen. 
 
14. Termijn van beraad 
 De termijn van beraad eindigt op 21 juli 2020 of zoveel eerder als de ver-

koper mocht hebben gegund. 
 
15. Gunning 
 De verklaring van de verkoper waardoor de koopovereenkomst tussen de 

verkoper en de koper tot stand komt.  De koper verplicht zich bij voorbaat 
om de koopovereenkomst schriftelijk vast te leggen. 

 
16. Koper 
 Degene aan wie wordt gegund. 
 
17. Koopsom 
 Het bod waarvoor wordt gegund. 
 
18. Levering 
 De rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te 

doen worden van het registergoed. 
 
19. Aflevering 
 Het stellen van het registergoed in het bezit van de koper. 
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De biedingprocedure vindt als volgt plaats: 
 
Gelegenheid tot doen van een bod / bieding 
1. Diverse gegadigden worden bij deze door de verkoper in de gelegenheid 

gesteld om een bod/bieding uit te brengen voor de aankoop van het 
registergoed.  

 
Uitbrengen bod 
2. Een gegadigde die een bod wil uitbrengen, brengt zijn bod uit via het 

inschrijvingsbiljet. 
 
Het bod 
3. Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud 

te zijn, met dien verstande dat de koper de navolgende voorbehoud(en) 
mag hanteren: 

 a. het voorbehoud van het verkrijgen van een (hypothecaire) geldlening 
van een erkende geldverstrekkende instelling (of een aanbod daartoe) 
voor de financiering van het gekochte tot een bedrag gelijk aan het be-
drag van de bieding vermeerderd met de verschuldigde overdrachts-
belasting en bijkomende kosten van de levering, zulks onder gebruike-
lijke voorwaarden; 

 b. het voorbehoud van een met de aangevraagde hypothecaire geldle-
ning corresponderende Nationale Hypotheek Garantie.  

 
4. Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele euro's. Een niet in 

gehele euro's uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro's 
afgerond. 

 Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod, zodanig dat het bod 
gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig. 

 
5. Een op het inschrijvingsbiljet uitgebracht bod kan na de inlevering niet 

worden gewijzigd. 
 
6. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij 

hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij 
inschrijving rustende verplichtingen en voor de daaruit eventueel 
voortvloeiende koop. 

 
7. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden, 

totdat: 
 - de verkoper gunt aan een ander; of 
 - vaststaat dat niet wordt gegund; of 
 - de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is 

verstreken zonder dat is gegund; of 
 - de verkoop wordt afgelast. 
 
Het inschrijfbiljet 
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8. Op het inschrijvingsbiljet dient te worden ingevuld: 
 a. indien de bieder een natuurlijk persoon is: 
  zijn naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, zijn huwelijkse 

staat en zijn volledig adres; of 
 b. indien de bieder een rechtspersoon is: 
  de statutaire naam, de zetel en het volledige adres van de 

rechtspersoon, alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, 
volledig adres en kwaliteit van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die 
krachtens statuten, reglement of wet bevoegd is (zijn) namens de 
rechtspersoon het bod uit te brengen; en 

 c. het bod van de bieder. 
 
9. Het inschrijvingsbiljet dient te zijn voorzien van de eigenhandig geplaatste 

handtekening van de bieder, dan wel van de rechtsgeldig 
vertegenwoordigers/bestuurders van de bieder. 

 
10. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in lid 8 

onder a. en b. en het in lid 9 bepaalde voor ieder van hen. Bij ruimtegebrek 
op een inschrijfbiljet kan gebruik worden gemaakt van een tweede 
inschrijfbiljet dan wel de achterzijde van het inschrijfbiljet. 

 
11. Maakt de bieder gebruik van een niet volgens een door de notaris 

beschikbaar gesteld inschrijvingsbiljet dan komt het bod alleen in 
aanmerking indien het ingeleverde biljet zodanig overeenkomt met dat van 
de notaris, dat geen twijfel bestaat over datgene waarvoor wordt geboden, 
het bod en de bieder. 

 
12. Is het inschrijvingsbiljet niet overeenkomstig de hiervoor vermelde 

procedure ingevuld en ondertekend, dan is het niettemin geldig indien de 
vermelding in het inschrijvingsbiljet voldoende zekerheid geeft over de 
identiteit van de daarbedoelde (rechts)perso(o)n(en) en het uitgebrachte 
bod. 

 
13. De beoordeling omtrent de geldigheid van het inschrijvingsbiljet en de 

betekenis van de inhoud daarvan berust uitsluitend bij de verkoper. 
 
Aanbieding inschrijvingsbiljet 
14 Het inschrijvingsbiljet wordt voor of op de uiterste datum van de aanbieding 

in de antwoordenvelop ingeleverd bij de notaris. 
 De antwoordenvelop dient gesloten aan de notaris te worden aangeboden. 

De antwoordenvelop vermeldt aan de buitenzijde dat deze een 
inschrijvingsbiljet bevat en op welke inschrijving het betrekking heeft. De 
aanbieder zet zijn naam op de envelop. 

 
15. De aanbieder dient zich te identificeren bij de aanbieding. 
 
16. De gegadigde kan zich laten vertegenwoordigen door een ander wat 
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betreft het inleveren van de antwoordenvelop. 
 Laatstgenoemde wordt hierna genoemd "de aanbieder", onverschillig de 

vraag of hij ook bieder is.  
 Indien de aanbieder bij de aanbieding verklaart de envelop aan te bieden 

in opdracht van een ander en van die opdracht een schriftelijk bewijs 
overlegt, vermeldt de notaris ook de naam van de opdrachtgever op de 
envelop.  

 Deze opdrachtgever kan ten aanzien van de aangeboden envelop 
dezelfde rechten uitoefenen als in deze voorwaarden toegekend aan de 
aanbieder, waaronder na te melden recht om de envelop terug te vragen. 

 
Controle door notaris 
17. De notaris controleert of aan de voorschriften is voldaan, neemt de 

envelop in aanwezigheid van de aanbieder in gesloten vorm in bewaring, 
nadat de aanbieder en de notaris daarop over de sluitrand aan de 
achterzijde hun handtekening hebben geplaatst, voorzien van de datum 
van aanbieding en zo mogelijk het ambtsstempel van de notaris.  

 De aanbieder ontvangt een bewijs van ontvangst bestaande uit een door 
de notaris gewaarmerkte kopie van de voor- en achterzijde van de in 
bewaring genomen envelop. 

 
18. Ingeval van belet of ontstentenis van de notaris kan de antwoordenvelop 

ook worden aangeboden aan een notarisassocié of medewerker 
werkzaam op het kantoor van de notaris.  

 Deze handelt daarbij als in lid 17 voor de notaris beschreven en geeft de 
aangeboden envelop vervolgens zo spoedig mogelijk aan de notaris. De 
notaris overtuigt zich ervan dat de envelop gesloten is en van de 
voorgeschreven handtekeningen is voorzien, waarna ook de notaris zijn 
handtekening over de sluitrand plaatst - zo mogelijk tezamen met zijn 
ambtsstempel - en de envelop in bewaring neemt. 

 
Tussentijds inzien  
19. Tot de uiterste datum van aanbieding mag de aanbieder en/of diens 

opdrachtgever de notaris verzoeken hem de envelop te tonen om zich 
ervan te vergewissen dat deze zich in de oorspronkelijke gesloten staat 
bevindt. 

 
20. De aanbieder of diens opdrachtgever dient zich te identificeren indien om 

het tonen van de envelop wordt gevraagd. 
 
Opmaken proces-verbaal 
21. Nadat de uiterste datum van aanbieding is verstreken, zal de notaris een 

proces-verbaalakte opmaken. Een afschrift van deze akte zal samen met 
de gesloten antwoordenveloppen worden aangeboden aan de verkoper. 

 
Gunning, beraad 
22. De verkoper zal de biedingen beoordelen en daaruit de meest gerede partij 
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kiezen.  
 De verkoper is geheel vrij om naar eigen inzicht een keuze te maken uit de 

gegadigden, ongeacht de vraag wie de hoogste bieding heeft gedaan.  
 De verkoper behoudt zich evenzo het recht voor om met geen van de 

gegadigden in onderhandeling te treden en/of tot een koopovereenkomst 
te geraken. 

 Gedane biedingen blijven geldig, ook als verkoper met een andere 
gegadigde in onderhandeling is getreden of een tegenbod uitbrengt.  

 De verkoper kan de onderhandelingen te allen tijde zonder opgave van 
redenen en zonder gehoudenheid van het vergoeden van kosten of 
schade afbreken, zolang er geen schriftelijke koopovereenkomst is 
ondertekend. 

 
23. De termijn van beraad eindigt op 21 juli 2020 of zoveel eerder als de ver-

koper mocht hebben gegund. 
 Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgespro-

ken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund. 
 
24. De koopovereenkomst komt tot stand door de gunning, tenzij sprake is van 

de toepasselijkheid van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval 
komt de koopovereenkomst pas tot stand nadat de koopovereenkomst 
schriftelijk is aangegaan. 

  
25. De koper verklaart zich bij voorbaat bereid om de koopovereenkomst 

schriftelijk vast te leggen binnen drie werkdagen nadat de gunning aan 
hem bekend is geworden. 

 
26. De levering en aflevering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden op een na-

der door partijen overeen te komen tijdstip, in beginsel uiterlijk op 15 sep-
tember 2020, tenzij de verkoper een andere uiterste datum opgeeft. 
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KOOPOVEREENKOMST  
 
De ondergetekenden: 
 
1. mevrouw Geertruida Cornelia Maria van den Akker, wonende Londensin-

gel 78, 2548 VM 's-Gravenhage, geboren te Naaldwijk op elf oktober ne-
gentienhonderddrieënzestig, gehuwd; 

 houdster van rijbewijs, nummer 4513654708, afgegeven door de ge-
meente 's-Gravenhage, geldig tot twee augustus tweeduizend twintig; 

 te dezen handelend in haar hoedanigheid van domeinmanager ruimtelijke 
ordening en als zodanig krachtens het desbetreffende mandaatbesluit 
rechtsgeldig vertegenwoordigende de publiekrechtelijke rechtspersoon: 
gemeente Rijswijk, adres: Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk (Postbus 
5305, 2280 HH Rijswijk); 

 deze vertegenwoordiging vindt plaats ter uitvoering van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk tot het 
aangaan van de rechtshandelingen bij deze overeenkomst, welk besluit is 
genomen op *** tweeduizend twintig; 

 de gemeente Rijswijk  hierna te noemen: de verkoper. 
 hierna te noemen: de verkoper. 
 
2.  *** 
 hierna ***(samen) te noemen: “de koper”; 
 
In overweging nemende: 
 
- de verkoper wenst over te gaan tot verkoop en levering van het hierna te 

noemen registergoed; 
- de verkoper heeft diverse partijen in de gelegenheid gesteld om een bod 

uit te brengen; 
- de koper heeft een bod uitgebracht met het oogmerk om het registergoed 

te verkrijgen; 
- de verkoper heeft het bod van de koper geaccepteerd en er vervolgens 

een koopovereenkomst tot stand is gekomen onder de hierna te noemen 
voorwaarden en bepalingen; 

 
komen partijen hierbij overeen: 
dat de verkoper verkoopt aan de koper, die van de verkoper koopt: 
 de eigendom van de woonboerderij met verder aanbehoren, onder-

grond, erf en tuin, plaatselijk bekend Delftweg 79, 2289 BB Rijswijk 
(Zuid-Holland); 

 dit registergoed is kadastraal geregistreerd als gemeente Rijswijk, 
sectie K, nummer 296, groot achttien are eenenvijftig centiare; 

 aangewezen als beschermd monument; 
 welk perceel is belast met een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten 
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behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Hoogheemraad-
schap van Delfland, gevestigd te Delft. 

 en: 
 als gemeente Rijswijk, sectie G 2905, groot vierendertig centiare, 
 welk perceel (gedeeltelijk) is belast met: 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de naamloze 

vennootschap: Dunea N.V., gevestigd te Zoetermeer; 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN B.V., gevestigd 
te 's-Gravenhage; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., 
gevestigd te Groningen; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., 
gevestigd te Rotterdam; 

verder ook te noemen: "het gekochte"; 
ook met enkele arcering aangegeven op de uitgiftetekening die aan deze 
koopovereenkomst is gehecht; 
 
tegen een koopprijs van ______________________________. 
 
Partijen komen voorts overeen dat de hierboven genoemde overeenkomst 
wordt aangegaan onder de voorwaarden en bedingen die zijn opgenomen in 
het door Westvest Notarissen opgemaakte concept van de akte van levering 
op grond van koop en dat eventuele eerdere gesloten overeenkomsten bij 
deze komen te vervallen. 
 
Partijen verklaren dat zij een concept van de akte van levering hebben ontvan-
gen en daarmee in te stemmen.  
 
Partijen verklaren voorts dat de navolgende voorwaarden en bedingen ook van 
toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst: 
 
Artikel 1 Eigendomsoverdracht 
1. De voor de eigendomsoverdracht van het gekochte vereiste akte van leve-

ring zal zo spoedig mogelijk worden ondertekend in beginsel uiterlijk op 
15 september 2020, tenzij de verkoper een andere uiterste datum opgeeft, 
ten overstaan van één van de (toegevoegd) notarissen, verbonden aan het 
kantoor Westvest Notarissen (of een waarnemer), hierna te noemen: “de 
notaris”. Het kantoor van de notaris is gevestigd op het adres: Westvest 
38, 2611 AZ Delft (correspondentieadres: Postbus 2823, 2601 CV Delft) 

2. De verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendoms-
overdracht ten tijde van het ondertekenen van de akte van levering.  

 
Artikel 2 Zekerheidstelling door de koper in de vorm van een garantie of 
een waarborgsom  
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1. Tot zekerheid voor de nakoming van de uit deze koopovereenkomst voort-
vloeiende verplichtingen van de koper zal de koper binnen twee weken na 
het ondertekenen van deze koopovereenkomst een door een in Nederland 
gevestigde instelling als bedoeld in artikel 3:6 van de Wet op het financieel 
toezicht, afgegeven, schriftelijke garantie doen stellen voor een bedrag ge-
lijk aan tien procent (10%) van de koopprijs. 

 Deze garantie moet onvoorwaardelijk zijn, voortduren tot tenminste één 
maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en de 
clausule bevatten dat de desbetreffende garant op eerste verzoek van de 
notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. 

 Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal 
deze daarmee handelen als in artikel 4 van deze koopovereenkomst is be-
paald. 

 Indien het geval als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder d van deze koopover-
eenkomst zich voordoet, dient de garantie te worden verlengd bij gebreke 
waarvan partijen de notaris ingevolge deze overeenkomst verplichten de 
garantie te innen. 

 Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover nodig onherroepelijk ge-
machtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de juri-
dische levering is voltooid, de garant te berichten dat de gestelde garantie 
kan vervallen. 

2. In plaats van deze bankgarantie te stellen kan de koper een waarborgsom 
ter hoogte van het in artikel 2 lid 1 van deze koopovereenkomst bedoelde 
bedrag overmaken naar de kwaliteitsrekening van de notaris. 

 De waarborgsom moet binnen de in artikel 2 lid 1 van deze koopovereen-
komst gestelde termijn zijn bijgeschreven op genoemde rekening.  

 Behoudens het in artikel 4 van deze koopovereenkomst bepaalde zal de 
waarborgsom met het totaal van de koopprijs en de over deze koopover-
eenkomst en de eigendomsoverdracht van het gekochte verschuldigde 
kosten, leges en overdrachtsbelasting worden verrekend voor zover de 
koopprijs en het overige door de koper verschuldigde niet uit een door de 
koper aangegane (hypothecaire) geldlening worden voldaan. Het gedeelte 
van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, zal aan de koper worden 
terugbetaald zodra hij heeft voldaan aan de uit deze koopovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

 Over de waarborgsom wordt door de verkoper geen rente vergoed aan de 
koper. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze 
rente toe aan de koper. 

3. Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de 
overeenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 2 lid 1 van 
deze koopovereenkomst bedoelde bedrag respectievelijk de waarborgsom 
van rechtswege als boete bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze koopovereen-
komst aan verkoper zijn verbeurd. 

 
Artikel 3 Risico-overgang, beschadiging door overmacht  
1. Vanaf de oplevering van het gekochte is het gekochte voor risico van de 
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koper. De verkoper is verplicht het gekochte voor zijn rekening op gebrui-
kelijke voorwaarden tegen herbouwwaarde verzekerd te houden tot de op-
levering van het gekochte. 

2. Indien het gekochte vóór de oplevering van het gekochte wordt beschadigd 
of geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is de verkoper verplicht om de ko-
per hiervan in kennis te stellen binnen achtenveertig uur nadat het onheil 
hem bekend is geworden. 

3. Indien het gekochte vóór de oplevering van het gekochte door overmacht 
wordt beschadigd of geheel of gedeeltelijk verloren gaat, heeft de koper 
het recht om binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór de 
overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, de ontbinding van 
deze koopovereenkomst in te roepen, tenzij: 

 a. de koper binnen die termijn verklaart uitvoering van deze koopover-
eenkomst te verlangen, in welk geval de verkoper – zonder enige bij-
zondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs – het gekochte 
op de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht aan de ko-
per zal opleveren in de staat waarin het gekochte zich dan bevindt, 
met alle rechten welke verkoper ter zake van het onheil – hetzij uit 
hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde – jegens derden toe-
komen; of  

 b. de verkoper verklaart de schade aan het gekochte voor zijn rekening 
te zullen herstellen vóór de overeengekomen datum van eigendoms-
overdracht of, als dat later is, binnen vier weken na het onheil. In het 
laatste geval wordt de eigendomsoverdracht uitgesteld tot de dag vol-
gend op die waarop de bedoelde termijn van vier weken is verstreken.  

 Indien na verloop van de hiervoor onder b bedoelde termijn het herstel niet 
ten genoegen van de koper heeft plaatsgevonden, dan herleeft het recht 
van de koper om de ontbinding van deze koopovereenkomst in te roepen, 
tenzij de koper binnen veertien dagen na verloop van de hiervoor onder b 
bedoelde termijn verklaart uitvoering van deze koopovereenkomst te ver-
langen, in welk geval de verkoper – zonder enige bijzondere tegenprestatie 
naast de vastgestelde koopprijs – het gekochte op de overeengekomen 
datum van eigendomsoverdracht aan de koper zal opleveren in de staat 
waarin het gekochte zich dan bevindt, met alle rechten welke verkoper ter 
zake van het onheil – hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere 
hoofde – jegens derden toekomen, in welk geval de eigendomsoverdracht 
plaatsvindt op de overeengekomen datum of, als dat later is uiterlijk zes 
weken na het onheil. 

 
Artikel 4 Verzuim, ingebrekestelling, ontbinding 
1. De partij die één of meer van de uit deze koopovereenkomst voortvloei-

ende verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, is – zonder dat daartoe een 
voorafgaande ingebrekestelling is vereist – aansprakelijk voor alle daaruit 
voor de wederpartij ontstane schade, met uitzondering van de schade die 
ontstaat uit een tekortkoming die niet aan die partij kan worden toegere-
kend op grond van het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek 
(“overmacht”). 
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2. De partij die één of meer van de uit deze koopovereenkomst voortvloei-
ende verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, en die, nadat hij bij deurwaar-
dersexploot of bij aangetekende brief in gebreke is gesteld, binnen een ter-
mijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is desondanks ver-
plicht tot vergoeding aan de wederpartij van de daaruit voor de wederpartij 
ontstane schade waarvoor hij op grond van lid 1 van dit artikel aansprake-
lijk is. 

3. Een partij is in verzuim indien hij nadat hij bij deurwaardersexploot of bij 
aangetekende brief in gebreke is gesteld, gedurende acht dagen nalatig 
blijft in de nakoming van één of meer van de uit deze koopovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

 De wederpartij van een partij die in verzuim is heeft de keuze tussen: 
 a. de vordering tot onverkorte nakoming van de uit deze koopovereen-

komst voortvloeiende verplichtingen, in welk geval de nalatige partij 
voor iedere dag na verloop van de hiervoor bedoelde termijn van acht 
dagen tot en met de dag waarop de uit deze koopovereenkomst voort-
vloeiende verplichtingen worden nagekomen een onmiddellijk opeis-
bare boete gelijk aan drie promille (3‰) van de koopprijs verbeurt; of 

 b. het inroepen van de ontbinding van deze koopovereenkomst door mid-
del van een buitengerechtelijke verklaring, in welk geval de nalatige 
partij een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan tien procent (10%)  
van de koopprijs verbeurt. 

 Verbeurte van de onder a. en b. bedoelde boetes heeft geen invloed op de 
bevoegdheid van de wederpartij van een partij die in verzuim is tot het vor-
deren van onverkorte nakoming van de uit deze koopovereenkomst voort-
vloeiende verplichtingen of het vorderen van aanvullende schadevergoe-
ding en vergoeding van de verhaalskosten. 

4. Bij het ondertekenen van de akte van levering zal wel afstand worden ge-
daan van het recht om wegens verzuim van de wederpartij de ontbinding 
van deze koopovereenkomst in te roepen. 

5. a. De notaris zal het op grond van artikel 2 van deze koopovereenkomst 
tot zekerheid voor de nakoming van de uit deze koopovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen van de koper op de kwaliteitsrekening 
van de notaris gestorte bedrag uitbetalen aan de verkoper indien de 
koper in verzuim is, tot het bedrag van de op grond van lid 3 van dit ar-
tikel verbeurde boete. 

 b. De notaris zal het op grond van artikel 2 van deze koopovereenkomst 
tot zekerheid voor de nakoming van de uit deze koopovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen van de koper op de kwaliteitsrekening 
van de notaris gestorte bedrag terugbetalen aan de koper indien de 
verkoper in verzuim is, tot het bedrag van de op grond van lid 3 van dit 
artikel verbeurde boete. 

 c. De notaris zal het op grond van artikel 2 van deze koopovereenkomst 
tot zekerheid voor de nakoming van de uit deze koopovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen van de koper op de kwaliteitsrekening 
van de notaris gestorte bedrag uitbetalen aan de verkoper indien de 
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koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de over-
eenkomst niet gestand wenst te doen. 

 d. De notaris is bevoegd het op grond van artikel 2 van deze koopover-
eenkomst tot zekerheid voor de nakoming van de uit deze koopover-
eenkomst voortvloeiende verplichtingen van de koper op de kwaliteits-
rekening van de notaris gestorte bedrag voor onbepaalde tijd onder 
zich te houden indien beide partijen in verzuim zijn of indien de notaris 
onvoldoende kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet, totdat 
de rechter hierover heeft beslist en tegen die beslissing geen rechts-
middelen meer openstaan of de beslissing uitvoerbaar bij voorraad is 
verklaard. 

 
Artikel 5 Toestemming tot verkoop 
De gunning aan de koper vindt plaats nadat het gemeentebestuur van de ge-
meente Rijswijk heeft besloten tot gunning over te gaan. 
 
Artikel 6 Onderzoeksrapporten en kwalitatieve verplichting 
In opdracht en voor rekening van de gemeente Rijswijk is opdracht verstrekt 
tot: 
-  een op basis van diverse bodemonderzoeken uitgevoerde bodemsanering 

waarvan een evaluatierapport is opgesteld (nr 182503 d.d. 25 juli 2019) dat 
bij beschikking van de Omgevingsdienst Haaglanden is goedgekeurd (be-
schikking goedkeuring verslag de dato 16 oktober 2019); 

- een asbestinventarisatie, uitgevoerd door Jabor Advies B.V.; 
- een bouwhistorische opname, uitgevoerd door P.C. Meijers; en 
- een bouwkundig onderzoek, uitgevoerd door Wierser's Advies Bouwkundig 
Adviesbureau. 
De resultaten van deze onderzoeken zijn aan de koper medegedeeld casu quo 
de onderzoeksrapporten zijn aan de koper ter beschikking gesteld. 
 
De koper verklaarde uitdrukkelijk bekend te zijn met de hiervoor bedoelde uit-
gevoerde onderzoeken alsmede de onderzoeksresultaten en de daaruit voort-
vloeiende conclusies. De koper verklaarde deze onderzoeken, deze onder-
zoeksresultaten alsmede de conclusies te aanvaarden. 
 
De koper aanvaardt het gekochte in de huidige milieukundige en bouwkundige 
staat en de koper vrijwaart de verkoper derhalve voor kosten en consequenties 
betreffende bodem-, asbest- en grondwaterverontreiniging en/of de bouwkun-
dige staat in welke zin dan ook, voor nu en voor de toekomst. 
 
Kwalitatieve verplichting 
De verkoper en de koper komen hierbij overeen dat de hiervoor omschreven 
verplichting(en) van de koper om de verkoper niet aan te spreken, zal over-
gaan op derden die het gekochte of een recht tot gebruik ervan zullen verkrij-
gen. Deze verplichting zal gelden als een kwalitatieve verplichting in de zin van 
artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek en zal als zodanig worden opgelegd in 
de notariële akte van levering. 
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***optie: Bij afwijkende afspraak omtrent een bepaald verontreiniging of 
herstelwerkzaamheid die de verkoper nog zal verzorgen, maatwerk en per 
geval afzonderlijk uitwerken. 
 
Artikel 7 Inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers 
Deze koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij de Dienst voor het ka-
daster en de openbare registers te in register 4. 
De verkoper en de koper kunnen ieder afzonderlijk een schriftelijk verzoek hier-
toe doen aan de notaris. De aan de inschrijving van deze koopovereenkomst 
verbonden kosten komen voor rekening van de partij die het verzoek hiertoe 
aan de notaris heeft gedaan. 
 
Artikel 8 Mogelijkheden tot het inroepen van de ontbinding van deze 
koopovereenkomst. 
1. De koper heeft het recht de ontbinding van deze koopovereenkomst in te 

roepen indien: 
 a. de koper een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf. De koper heeft gedurende drie dagen het recht 
om deze koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden 
op grond van het bepaalde in artikel 7:2 lid 2 van het Burgerlijk Wet-
boek; 

 b. de koper ná acht weken ná datum besluit tot gunning van een erkende 
geldverstrekkende instelling geen (hypothecaire) geldlening (of een 
aanbod daartoe) heeft verkregen voor de financiering van het ge-
kochte tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de bieding vermeer-
derd met de verschuldigde overdrachtsbelasting en de bijkomende 
kosten van de levering, zulks onder gebruikelijke voorwaarden; 

 c. de koper ná acht weken ná datum besluit gemeentebestuur tot gun-
ning geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponde-
rende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen. 

2. De verkoper heeft het recht de ontbinding van deze koopovereenkomst in 
te roepen indien de verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten 
niet in staat is om de eigendomsoverdracht van het gekochte aan de koper 
op de overeengekomen dag te laten plaatsvinden. 

 De verkoper is verplicht om de koper schriftelijk te informeren zodra duide-
lijk is dat de verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet of 
niet tijdig aan zijn verplichting tot levering van het gekochte kan voldoen. 

3. De termijn van drie dagen zoals bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel be-
gint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen op-
gemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. De koper is ver-
plicht om de ontvangst van de tussen partijen opgemaakte akte schriftelijk 
te bevestigen aan de verkoper en de notaris. 

 Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feest-
dag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet 
een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd 
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wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voor-
komen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. 

4. Partijen zijn ten opzichte van elkaar verplicht al het redelijk mogelijke te 
doen ten behoeve van de nakoming van de uit deze koopovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. Hieronder is begrepen de verplichting al het 
redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde vergunning 
en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. 

5. De ontbinding van deze koopovereenkomst op grond van de in dit artikel 
bedoelde mogelijkheden dient op straffe van verval plaats te vinden bij 
aangetekende brief of bij telefaxbericht met verzendbevestiging, en dient 
uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum waarvan in de betreffende ont-
bindingsmogelijkheid sprake is door de wederpartij of de notaris te zijn ont-
vangen. 

 Het inroepen van de ontbinding van deze koopovereenkomst op grond van 
de in dit artikel bedoelde mogelijkheden dient op straffe van verval goed 
gedocumenteerd plaats te vinden.  

 Met betrekking tot het financieringsvoorbehoud als bedoeld in lid 1 onder b 
van dit artikel wordt onder “goed gedocumenteerd” verstaan dat de koper 
verplicht is tot het overleggen van de schriftelijke afwijzingen van tenminste 
twee erkende geldverstrekkende instellingen op de aanvraag van de koper 
voor de financiering van het gekochte, tezamen met de bijbehorende aan-
vragen van de koper voor de financiering van het gekochte en de bij die 
aanvragen behorende bijlagen (zoals een recente inkomensopgave, een 
werkgeversverklaring, en een overzicht van eventuele financiële nevenver-
plichtingen) 

 De koper is verplicht de verkoper en de notaris reeds vóór verval van de 
termijn waarvan in de betreffende ontbindingsmogelijkheid sprake is te in-
formeren over de omvang, het verloop en de resultaten van zijn inspannin-
gen ter verkrijging van de (hypothecaire) geldlening als bedoeld in lid 1 on-
der b van dit artikel. 

6. Na ontbinding van deze koopovereenkomst op grond van de in dit artikel 
bedoelde mogelijkheden zijn beide partijen van deze koopovereenkomst 
bevrijd. De door de koper reeds gedane betalingen worden vervolgens aan 
de koper gerestitueerd. 

 
Artikel 9 Kosten van de koopovereenkomst 
De kosten van deze koopovereenkomst zijn voor rekening van de verkoper. 
 
Artikel 10 Rechtskeuze 
Op de uitvoering en de afwikkeling van deze koopovereenkomst is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 11 Woonplaatskeuze  
Partijen kiezen voor de uitvoering en de afwikkeling van deze koopovereen-
komst woonplaats op het kantoor van de notaris. 
 
Artikel 12 AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) 
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1. De koper en de verkoper verklaren ermee bekend te zijn dat de notaris de 
persoonsgegevens van de verkoper en de koper bewaart volgens de voor 
de notaris geldende wet- en regelgeving. 

2. De verkoper verklaart de notaris te machtigen om (het concept van) onder-
havige koopovereenkomst, de akte van levering alsmede zijn nota van af-
rekening toe te zenden aan zijn adviseur/financieel tussenpersoon/bank. 

3. De koper verklaart de notaris ***WEL / NIET te machtigen om (het concept 
van) onderhavige koopovereenkomst, de akte van levering alsmede de ei-
gen nota van afrekening toe te zenden aan zijn adviseur/financieel tussen-
persoon/bank. 

doorhalen wat niet van toepassing is  
4. De verkoper en de koper verklaren ermee bekend te zijn dat de op de no-

taris van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangaande (het bewaren 
van (persoon))gegevens boven de AVG gaat en dat sommige rechten 
voortvloeiende uit de AVG om die reden niet geeffectueerd kunnen wor-
den.  

 
Artikel 13 Cliëntenonderzoek WWFT (Wet ter voorkoming van Witwas-
sen en Financiering van Terrorisme 
De verkoper en de koper zijn ermee bekend dat: 
- de notaris ter uitvoering van zijn werkzaamheden (wettelijke) controles 

dient te verrichten in het kader van de WWFT; 
- indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie, de notaris ver-

plicht is - dit ongeacht zijn geheimhoudingsplicht - om een melding te 
doen bij FIU-Nederland. Over een eventuele melding bij de FIU-Neder-
land mag de notaris richting partijen geen mededeling doen. 

*zie voor nadere informatie: www.FIU-nederland.nl 

 
Artikel 13 Voorkeursrecht van koop 
Indien de koper nadat de levering heeft plaatsgevonden het registergoed wenst 
(door) te verkopen, dient de koper eerst de verkoper de gelegenheid te geven 
om het registergoed (terug) te kopen tegen de alsdan geldende marktwaarde. 
De marktwaarde wordt bepaald door een onafhankelijk NVM makelaar (RMT 
gecertificeerd). 
Indien verkoper niet binnen 15 dagen werkdagen reageert op een schriftelijk 
verzoek van koper tot aankoop dan wordt verkoper geacht geen belangstelling 
tot aankoop te hebben.  
 
Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst ondertekend hebben, 
kennis hebben genomen van de bepalingen van deze overeenkomst, zoals na-
der uitgelegd door de notaris en dat zij zodanige informatie hebben ontvangen, 
dat de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst hen voldoende duidelijk 
is. 
 
Getekend te __________________ op _________________ 2020 
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de verkoper de koper 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
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D127587/DR/ equ/kkl versie d.d.: 15-06-2020 
  

 
 

AKTE VAN LEVERING REGISTERGOED 
 
 
Op *** tweeduizend twintig 
verschenen voor mij, mr Cornelis Dirk Ezra Qualm, notaris in de gemeente 
Delft: 
1. ***; 
 die bij het verstrekken van de volmacht handelde in hoedanigheid van bur-

gemeester van – en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende – de 
publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Rijswijk, adres: Bogaardplein 
15, 2284 DP Rijswijk (Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk); 

 deze vertegenwoordiging vindt plaats ter uitvoering van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk tot het 
aangaan van de rechtshandelingen bij deze akte, welk besluit is genomen 
op ***; 

 de gemeente Rijswijk  hierna te noemen: "de verkoper"; 
2. *** 
 hierna ***samen te noemen: "de koper". 
VOLMACHT 
Van de door de verkoper verleende volmacht blijkt uit een onderhandse akte, 
houdende volmachtverlening, die wordt gehecht aan deze akte. 
De verschenen personen verklaarden als volgt.  
DOEL VAN DEZE AKTE 
Deze akte heeft ten doel de koper de eigendom te verschaffen van de hierna te 
omschrijven onroerende zaak door uitvoering te geven aan de tussen de ver-
koper en de koper gesloten koopovereenkomst.  
DE KOOPOVEREENKOMST 
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die is overgelegd 
aan de notaris. 
De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet 
op de koopovereenkomst van toepassing. 
De bepalingen van de koopovereenkomst blijven van kracht voor zover daar-
van in deze akte niet wordt afgeweken. 
DE LEVERING 
Ter voldoening aan de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen 
levert de verkoper aan de koper, *** ieder voor het een/tweede onverdeeld 
aandeel: 
 de eigendom van de woonboerderij met verder aanbehoren, onder-

grond, erf en tuin, plaatselijk bekend Delftweg 79, 2289 BB Rijswijk 
(Zuid-Holland); 

 dit registergoed is kadastraal geregistreerd als gemeente Rijswijk, 
sectie K, nummer 296, groot achttien are eenenvijftig centiare; 

 aangewezen als beschermd monument; 
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 welk perceel is belast met een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten 
behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Hoogheemraad-
schap van Delfland, gevestigd te Delft. 

 en: 
 als gemeente Rijswijk, sectie G 2905, groot vierendertig centiare, 
 welk perceel (gedeeltelijk) is belast met: 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de naamloze 

vennootschap: Dunea N.V., gevestigd te Zoetermeer; 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN B.V., gevestigd 
te 's-Gravenhage; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., 
gevestigd te Groningen; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., 
gevestigd te Rotterdam; 

verder ook te noemen: "het gekochte"; 
ook met enkele arcering aangegeven op de uitgiftetekening die aan deze 
akte is gehecht; 
Aanvaarding 
De levering wordt door de koper aanvaard. 
ONDERZOEK BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID 
Het gekochte is, voor wat betreft het perceel kadastraal geregistreerd als ge-
meente Rijswijk, sectie K, nummer 296 (afkomstig van het thans vervallen per-
ceel kadastraal geregistreerd als gemeente Rijswijk, sectie F, nummer 1425), 
aan de verkoper geleverd bij een akte van levering op grond van koop, op 
twaalf december negentienhonderd tweeënzestig verleden voor W. Udo, des-
tijds notaris te Rijswijk (Zuid-Holland). 
Een afschrift van die akte is op zevenentwintig december daarna overgeschre-
ven bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers destijds te ‘s-Gra-
venhage, in register 4, deel 3485, nummer 30. 
Uit die akte van levering blijkt van: 
- kwijting voor de betaling van de verschuldigde prijs; en 
- afstanddoening van het recht tot ontbinding van de koop en de levering op 

grond van de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
deze destijds golden. 

Het gekochte is, voor wat betreft het perceel kadastraal geregistreerd als ge-
meente Rijswijk, sectie G, nummer 2905, aan de verkoper geleverd bij een 
akte van levering op grond van koop, op dertien oktober negentienhonderd ne-
genennegentig verleden voor mr W.R. Avenarius, destijds notaris te Rijswijk 
(Zuid-Holland). 
Een afschrift van die akte is op veertien oktober daarna ingeschreven bij de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers destijds te Zoetermeer, in 
register 4, deel 16033, nummer 29. 
Uit die akte van levering blijkt van afstanddoening van het recht op welke grond 
ook ontbinding van de (koop)overeenkomst te vorderen. 
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DE KOOPPRIJS 
De koopprijs van het gekochte bedraagt: ***. 
De koopprijs van het gekochte is door de koper voldaan door storting op een 
daartoe bestemde rekening van de notaris. Doorbetaling aan of ten behoeve 
van de verkoper vindt plaats zodra de levering is voltooid door de inschrijving 
in de openbare registers en de verkrijging vrij van hypotheek en beslag over-
eenkomstig deze akte zeker is. 
Waardeopgave roerende zaken 
Tot het gekochte behoren geen roerende zaken waaraan voor de heffing van 
de overdrachtsbelasting een afzonderlijke waarde wordt toegekend. 
Omzetbelasting 
De verkoper staat er tegenover de koper voor in dat de koopprijs niet behoeft 
te worden vermeerderd met omzetbelasting. 
Kwitantie 
De verkoper verleent de koper kwijting voor de betaling van al het door de ko-
per aan hem verschuldigde, zoals in deze akte omschreven. 
KOOP- EN LEVERINGSBEPALINGEN 
1. Feitelijke staat van het gekochte 
De koper heeft het gekochte vóór de levering mogen bezichtigen. De koper 
aanvaardt het gekochte in de huidige staat. Deze komt overeen met de staat 
waarin het gekochte zich bevond ten tijde van het sluiten van de koopovereen-
komst. 
Gebruik van het gekochte 
De koper gaat het gekochte gebruiken als eigen woning. 
De verkoper zijn geen redenen bekend die zich tegen dit voorgenomen gebruik 
van de koper verzetten. De verkoper staat niet in voor andere eigenschappen 
dan die voor een normaal gebruik als voormeld nodig zijn. De verkoper staat in 
voor de afwezigheid van gebreken die het voorgenomen gebruik belemmeren, 
tenzij deze aan de koper kenbaar zijn. 
2. Verontreiniging en bodemkwaliteit 
De verkoper is ***niet bekend met verontreiniging van het gekochte, zodanig 
dat het voorgenomen gebruik daardoor nadelig wordt beïnvloed, behoudens 
hetgeen is opgenomen in de hierna te noemen bodemonderzoeksrapporten. 
De verkoper weet niet van gebruik in het verleden of andere feiten die zouden 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een dergelijke verontreiniging, dan wel 
aanleiding kunnen geven tot een verplichting tot sanering van het gekochte of 
tot het nemen van andere maatregelen behoudens hetgeen is opgenomen in 
de hierna te noemen bodemonderzoeksrapporten. 
Asbestverklaring 
In het gekochte kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele 
verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwet-
geving speciale maatregelen genomen te worden. De koper verklaart hiermee 
bekend te zijn en vrijwaart de verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de 
aanwezigheid van enig asbest in het gekochte kan voortvloeien. 
Ondergrondse tank 
Voor zover aan de verkoper bekend is in het gekochte geen ondergrondse tank 
aanwezig voor het opslaan van vloeistoffen, behoudens hetgeen blijkt uit na te 
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melden onderzoeksrapporten. 
Wet bodembescherming 
Voor zover aan de verkoper bekend zijn ten aanzien van het gekochte geen 
beschikkingen of bevelen in de zin van de Wet bodembescherming door de 
overheid gegeven. 
Bodemonderzoek 
Op basis van diverse door BK Ingenieurs B.V. uitgevoerde bodemonderzoeken 
is er een bodemsanering uitgevoerd waarvan een evaluatierapport is opgesteld 
(nr 182503 de dato vijfentwintig juli tweeduizend negentien) dat bij beschikking 
van de Omgevingsdienst Haaglanden is goedgekeurd (beschikking goedkeu-
ring verslag de dato zestien oktober tweeduizend negentien). 
Jabor Advies B.V. heeft een asbestinventarisatie rapport van de Delftweg 79 te 
Rijswijk opgesteld op twee mei tweeduizend zestien (onder projectnummer: 
1604007). 
Wieser’s Advies Bouwkundig Adviesbureau heeft een bouwkundig rapport 
opgesteld gedateerd één september tweeduizend zestien (projectnummer: 
2016-Pro-361).   
De koper heeft een kopie ontvangen van het desbetreffende rapporten en aan-
vaardt de resultaten van deze onderzoeken. 
Restrisico verontreiniging 
De verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige 
daad en/of anderszins worden aangesproken tot sanering, tot het nemen van 
maatregelen of tot schadevergoeding, als mocht blijken dat het gekochte ver-
ontreinigd is en/of dat er ondergrondse opslagtanks aanwezig zijn anders dan 
hiervoor omschreven, tenzij de koper kan aantonen dat de verkoper verklaring 
van onbekendheid daarmee onjuist is of dat de verkoper op een andere wijze 
in zijn informatieplicht jegens de koper is tekort geschoten. 
Kwalitatieve verplichting 
De verkoper en de koper komen hierbij overeen dat de hiervoor omschreven 
verplichting van de koper om de verkoper niet aan te spreken, zal overgaan op 
derden die het gekochte of een recht tot gebruik ervan zullen verkrijgen. Deze 
verplichting zal gelden als een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 
6:252 van het Burgerlijk Wetboek. De koper aanvaardt hierbij uitdrukkelijk deze 
kwalitatieve verplichting 
Aanvaarding en vrijwaring verontreinigingrisico 
De koper aanvaardt het uit de bovenstaande gegevens voortvloeiende veront-
reinigingrisico.  
De koper vrijwaart de verkoper van alle aansprakelijkheid van eventuele ver-
ontreiniging welke niet door, in opdracht van of met medeweten van de verko-
per is veroorzaakt. 
3. Onbezwaarde levering. Bijzondere lasten en beperkingen 
De verkoper levert het gekochte: 
- vrij van hypotheken en beslagen of inschrijvingen daarvan; 
- vrij van erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten ten laste van het 

gekochte; 
- vrij van kwalitatieve verplichtingen bedoeld in artikel 6:252 van het Burger-

lijk Wetboek; en 
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- vrij van andere lasten of beperkingen uit overeenkomst; 
een en ander voor zover in deze akte niet anders is vermeld of uit de situatie 
ter plaatse valt af te leiden. 
Als dat nodig is voor het vervallen van op het gekochte ingeschreven hypothe-
ken, aanvaardt de koper hierbij al de afstand daarvan door de hypotheekhou-
der(s). 
De notaris heeft de titel(s) waarbij de verkoper destijds de eigendom van het 
gekochte verkreeg ingezien en beoordeeld. De koper mag van de verkoper af-
gifte van de titelbewijzen vragen, voor zover deze in bezit van de verkoper zijn 
en deze daarbij geen belang meer heeft. 
Verwijzing naar eerdere akten 
Met betrekking tot aan het gekochte verbonden rechten en verplichtingen wordt 
verwezen naar: 
- de akte waarbij de verkoper het perceel kadastraal geregistreerd als ge-
meente Rijswijk, sectie K, nummer 296, heeft verkregen de dato twaalf decem-
ber negentienhonderd tweeënzestig (deel 3485, nummer 30), uit welke akte 
het volgende wordt aangehaald: 
Citaat uit eerdere akte: 
"2. Het onroerend goed wordt overgedragen in de staat, waarin het zich heden 
bevindt, met alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden, rechten, lasten en 
verplichtingen, daaraan volgens de wet, krachtens bestaande titels of welk an-
der voorschrift ook verbonden, wordende ten deze nog verwezen naar voor-
melde onderhandse akte, als voormeld overgeschreven ten voormelden Hypo-
theekkantore in deel 3165 nummer 10, waarin onder meer is bepaald: 
 "Het ge- en verkochte wordt door een daarop van Rijkswege te graven- en 

te onderhouden sloot van het aan de verkoper verblijvende terrein geschei-
den. In de aanwezige uitweg naar de Rijksweg worden geen veranderin-
gen gebracht."" 

- de akte waarbij de verkoper het perceel kadastraal geregistreerd als ge-
meente Rijswijk, sectie G, nummer 2905, heeft verkregen de dato dertien okto-
ber negentienhonderd negenennegentig (deel 16033, nummer 29), uit welke 
akte het volgende wordt aangehaald: 
Citaat uit eerdere akte: 
"Omschrijving bijzondere rechten en/ of verplichtingen 
Artikel 9. 
Ten aanzien van bekende bijzondere verplichtingen en/of opstalrechten betref-
fende het registergoed, wordt verwezen naar het bepaalde in een viertal akten 
houdende vestiging van opstalrechten ten behoeve van. respectievelijk de be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PTT Telecom B.V., ge-
vestigd te 's-Gravenhage, de naamloze vennootschap: N.V. Kabelnet Rijswijk, 
gevestigd te Rijswijk, Zuid-Holland, de naamloze vennootschap: N.V.  Energie-
bedrijf  Rijswijk-Leidschendam, gevestigd  te  Rijswijk, Zuid-Holland, en de 
naamloze vennootschap: N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, gevestigd te 
Voorburg, alle voor mij, notaris, verleden op negenentwintig mei negentienhon-
derdzevenennegentig, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor 
het kadaster en de openbare registers Kadaster Zuid-Holland, vestiging Zoe-
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termeer, in register Hypotheken 4, op dertig mei negentienhonderdzevenenne-
gentig, respectievelijk in deel 13844, nummers 31, 32, 33 en 34. 
De gemeente is bekend met de inhoud van die akten." 
De koper zal de verplichtingen uit de aangehaalde tekst nakomen, waaronder 
die tot wederoplegging bij een volgende levering van het gekochte. De verko-
per aanvaardt dit voor de gerechtigde(n) tot het beding. 
Vestiging erfdienstbaarheid 
Bij deze akte wordt gevestigd en aanvaard: 
- ten behoeve van het registergoed kadastraal geregistreerd als: gemeente 

Rijswijk, sectie K, nummer 273, groot zeventig are vierentwintig centiare, 
als heersend erf; 

 en 
- ten laste van het gekochte, als dienend erf; 
een erfdienstbaarheid van weg, om over een strook van drie meter breed over 
een lengte van circa éénenvijftig meter van het dienend erf van het heersend 
erf te gaan naar de openbare weg en omgekeerd, zoals met kruisarcering is 
aangegeven op de aan deze akte gehechte uitgiftetekening. 
De weg is ten behoeve van het onderhoud door gemeente Rijswijk van het 
achterliggende weidegebied. Er wordt minimaal op de minst bezwarende wijze 
gebruik gemaakt van het overpad door gebruik van bestaande verharding dan 
wel het tijdelijk aanbrengen van rijplaten en -na onderhoud - het verwijderen 
daarvan ten behoeve van groenonderhoudmachines. 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers is vandaag in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 
de kadastrale registratie voor wat betreft het perceel kadastraal geregistreerd 
als: gemeente Rijswijk, sectie K, nummer 296, geen andere beperking bekend 
dan: 
Beschermd monument, Gemeentewet 
Ontleend aan: 4 datum in werking 1-10-1991 
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie) 
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rijswijk 
De koper aanvaardt deze beperking. 
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers, is vandaag voor wat betreft het perceel kadastraal geregi-
streerd als: gemeente Rijswijk, sectie G, nummer 2905, geen beperking be-
kend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. 
De verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, 
waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn 
ingeschreven. 
De verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, 
waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere in-
schrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.* 
De koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op 
grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de 
tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderin-
gen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van 
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de gemeentelijke beperkingenregistratie. 
Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper, onver-
minderd de hierboven omschreven mededelingsplicht van de verkoper. 
4. Juridische garanties van de verkoper; mededelingen van de 
verkoper die geen garanties zijn 
De verkoper staat voor het volgende in: 
- de verkoper is bevoegd tot verkoop en levering in eigendom; 
- de levering is onvoorwaardelijk; 
- het gekochte is niet betrokken in een lopend geding voor de rechter of voor 

arbiters; 
- er bestaat ten opzichte van derden geen verplichting tot levering of tot na-

koming van een voorkeursrecht, koopoptie of recht van wederinkoop; 
- door overheid of nutsbedrijven zijn geen aanschrijvingen tot herstel of ver-

andering gedaan of aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd. 
De verkoper deelt het volgende mee: 
- voor het gekochte geldt geen wettelijk voorkeursrecht tot koop van de ge-

meente op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten; 
- het gekochte is wel aangewezen als beschermd monument; 
- het gekochte is niet gelegen in een gebied dat door de gemeente is aange-

wezen als beschermd stads- of dorpsgezicht. 
5. Voorkeursrecht van koop 
Verwezen wordt naar artikel 13 van de Koopovereenkomst, woordelijk luidende: 
"Artikel 13 Voorkeursrecht van koop 
Indien de koper nadat de levering heeft plaatsgevonden het registergoed wenst 
(door) te verkopen, dient de koper eerst de verkoper de gelegenheid te geven om 
het registergoed (terug) te kopen tegen de alsdan geldende marktwaarde. 
De marktwaarde wordt bepaald door een onafhankelijk NVM makelaar (RMT ge-
certificeerd). 
Indien verkoper niet binnen 15 dagen werkdagen reageert op een schriftelijk ver-
zoek van koper tot aankoop dan wordt verkoper geacht geen belangstelling tot 
aankoop te hebben." 
Ter uitvoering van het vorenstaande verleent koper aan verkoper een voorkeurs-
recht tot koop. Dit voorkeursrecht houdt in dat indien en voor zover koper het voor-
nemen heeft het registergoed te vervreemden, verkoper als eerste het recht heeft 
het registergoed te kopen overeenkomstig de gemaakte afspraken, bij partijen ge-
noegzaam bekend. 
6. Afwijkende oppervlakte 
Als de werkelijke oppervlakte van het gekochte afwijkt van die welke uit de om-
schrijving in deze akte blijkt, geeft dit geen aanleiding tot enige rechtsvorde-
ring. 
7. Directe aanvaarding in eigen gebruik 
Het gekochte wordt vandaag geleverd vrij van huur of andere gebruiksrechten, 
vrij van gebruik en ontruimd, behoudens de meegekochte roerende zaken. 
8. Aflevering. Overgang van het risico 
De aflevering van het gekochte aan de koper heeft plaats direct na de onderte-
kening van deze akte. Vanaf dat tijdstip is het gekochte voor rekening en risico 
van de koper. 
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9. Verrekening van zakelijke lasten 
De zakelijke lasten die over de eigendom van het gekochte worden geheven 
zijn voor rekening van de koper vanaf ***vandaag/***tweeduizend ***. 
Het door de koper over het lopende jaar verschuldigde deel van die lasten 
heeft de koper via de afrekening van de notaris aan de verkoper vergoed. De 
aanslagen van dit jaar moeten daarom geheel door verkoper worden betaald. 
De gebruikerslasten worden door de verkoper niet met de koper verrekend en 
blijven ten laste van de verkoper. 
10. Aan het gekochte verbonden aanspraken 
De aanspraken van de verkoper met betrekking tot het gekochte – waaronder 
die op bouwers, aannemers, installateurs en leveranciers – gaan als kwalita-
tieve rechten over op de koper, voor zover de verkoper daarbij geen belang 
houdt. De verkoper zal de koper hierover naar vermogen informeren en de in 
zijn bezit zijnde tekeningen, bouwbescheiden, gebruiksaanwijzingen, garantie-
bewijzen en andere stukken met betrekking tot het gekochte en de daarin aan-
wezige installaties aan de koper afgeven. De verkoper zal verder datgene doen 
wat nodig mocht blijken om deze overgang te bewerkstelligen. De verkoper 
staat overigens niet in voor het bestaan en de inhoud van deze aanspraken. 
11. Overdrachtsbelasting, kadastertarief en kosten 
De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, notariskosten en overige aan de 
levering van het gekochte verbonden kosten, zijn voor rekening van de koper. 
12. Verval ontbindende en opschortende voorwaarden 
Alle eventueel ter zake van de koop overeengekomen ontbindende en op-
schortende voorwaarden zijn nu uitgewerkt dan wel tenietgegaan. De bevoegd-
heid van beroep op die voorwaarden is zowel voor de verkoper als voor de ko-
per vervallen. 
13. Afstand ontbindingsactie 
De verkoper en de koper doen ***geen afstand van hun recht om volgens de 
wet bij verzuim van de wederpartij ontbinding van de koopovereenkomst te 
kunnen inroepen. 
14. Meegekochte roerende zaken 
De meegekochte roerende zaken zijn aanwezig in of bij het gekochte. Zij wor-
den vandaag, onbezwaard en vrij van gebruiksrechten aan de koper geleverd 
en afgeleverd. 
15. Volmacht verlening partijen 
Partijen verlenen hierbij een onherroepelijke volmacht aan ieder van de mede-
werkers verbonden aan het kantoor van Westvest Notarissen te Delft, zowel 
aan hen tezamen als aan ieder afzonderlijk, om voor en namens partijen mede 
te werken aan: 
- een eventuele akte van rectificatie van de onderhavige akte van levering; 
-  (voor zover van toepassing) een akte van rectificatie van de mede op he-

den te verlijden akte van hypotheekverlening met betrekking tot het ge-
kochte; 

doch uitsluitend indien de gewenste rectificatie betrekking heeft op een niet-
complete dan wel foutieve kadastrale aanduiding dan wel wanneer in de perso-
nalia van partijen zich een kennelijke verschrijving heeft voorgedaan. 
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Partijen zullen van een eventuele akte van rectificatie een afschrift ontvangen. 
16. Woonplaatskeuze 
Partijen kiezen voor de in deze akte geconstateerde rechtsverhouding en de 
heffing van overdrachtsbelasting woonplaats op het kantoor van de notaris, 
aan de Westvest 38, 2611 AZ Delft. 
SLOT AKTE 
WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en 
toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte kennis 
te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 
Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk 
daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend,  
om  
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D127587/DR/ equ/kkl versie d.d.: 15-06-2020 
  

 
INSCHRIJFBILJET 

TEN BEHOEVE VAN HET UITBRENGEN VAN EEN BOD INZAKE 
Delftweg 79, 2289 BB Rijswijk (Zuid-Holland) 

 
Ondergetekende(n), 
naam :  naam : 
voornamen :  voornamen : 
beroep :  beroep : 
geboren te :  geboren te : 
op :  op : 
adres :  adres  : 
burg. staat :  burg. staat :  
telefoon :  telefoon  : 
 
als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon: 
naam  : 
zetel/adres : 
 
biedt/bieden, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, met toepassing van de 
voorwaarden opgenomen in het biedboek, de koopovereenkomst en/of het 
concept van de akte van levering, voor: 
 de eigendom van de woonboerderij met verder aanbehoren, onder-

grond, erf en tuin, plaatselijk bekend Delftweg 79, 2289 BB Rijswijk 
(Zuid-Holland); 

 dit registergoed is kadastraal geregistreerd als gemeente Rijswijk, 
sectie K, nummer 296, groot achttien are eenenvijftig centiare; 

 aangewezen als beschermd monument; 
 welk perceel is belast met een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten 

behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Hoogheemraad-
schap van Delfland, gevestigd te Delft. 

 en: 
 als gemeente Rijswijk, sectie G 2905, groot vierendertig centiare, 
 welk perceel (gedeeltelijk) is belast met: 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de naamloze 

vennootschap: Dunea N.V., gevestigd te Zoetermeer; 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN B.V., gevestigd 
te 's-Gravenhage; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., 
gevestigd te Groningen; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., 
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gevestigd te Rotterdam. 
 
BOD: €                  
 
zegge: 
       
Het inschrijfbiljet dient INGEVULD EN ONDERTEKEND in de antwoordenvelop 
samen met een kopie van het geldig legitimatiebewijs en bij rechtspersonen - 
een uittreksel van uit het handelsregister, te worden ingeleverd voor de uiterste 
datum van aanbieding. 
 
Getekend 
(handtekening)      (handtekening) 
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Tekst op envelop: 
 

 
 

Inschrijvingsbiljet 
voor de bieding op het registergoed: 

 de eigendom van de woonboerderij met verder aanbehoren, onder-
grond, erf en tuin, plaatselijk bekend Delftweg 79, 2289 BB Rijswijk 
(Zuid-Holland); 

 dit registergoed is kadastraal geregistreerd als gemeente Rijswijk, 
sectie K, nummer 296, groot achttien are eenenvijftig centiare; 

 aangewezen als beschermd monument; 
 welk perceel is belast met een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten 

behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Hoogheemraad-
schap van Delfland, gevestigd te Delft. 

 en: 
 als gemeente Rijswijk, sectie G 2905, groot vierendertig centiare, 
 welk perceel (gedeeltelijk) is belast met: 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de naamloze 

vennootschap: Dunea N.V., gevestigd te Zoetermeer; 
 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN B.V., gevestigd 
te 's-Gravenhage; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ziggo Netwerk B.V., 
gevestigd te Groningen; 

 een opstalrecht (nutsvoorzieningen) ten behoeve van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V., 
gevestigd te Rotterdam. 

  
Aanbieder enveloppe:  
 
 
Opdrachtgever: 
 
 

Westvest Notarissen 
Westvest 38 – 2611 AZ  Delft 

telefoon 015- 2191999 / fax 015 - 2191988 
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Korte uitleg 
 
U heeft interesse in een woning die de gemeente Rijswijk wil verkopen door middel van 
een openbare inschrijving. Wat moet u vervolgens doen?  
 
Eigenlijk bent u degene die het initiatief neemt om een bod uit te brengen op de woning. 
Indien u een bod wenst te doen dient er een procedure gevolgd te worden. 
 
Er wordt u gevraagd om een inschrijfbiljet in te vullen en dit ingevulde biljet in de antwoord-
envelop af te geven bij de notaris. 
Op het inschrijfbiljet is aangegeven welke gegevens u toe dient te voegen. Op de ant-
woordenvelop staan gegevens voorgedrukt met betrekking tot de woning waarop u een 
bod doet. De medewerkers van de notaris weten door middel van de envelop om welke 
bieding het gaat en - wat net zo belangrijk is - dat zij de envelop niet mogen openen.  
 
Nadat een bepaalde termijn is verstreken zal de notaris een notariële verklaring opmaken 
en deze verklaring samen met de ongeopende antwoordenveloppen bij de gemeente Rijs-
wijk bezorgen. Vanaf dat moment kan de gemeente Rijswijk overgaan tot het beoordelen 
van de diverse biedingen. Dit wordt de termijn van beraad genoemd. De gemeente dient 
zich op een bepaald moment uit te spreken over hun reactie: is iemand geschikt en heeft 
die een juist bod uitgebracht, dan kan de gemeente Rijswijk met deze persoon verder 
gaan. Het is mogelijk dat de biedingen te laag zijn of dat de gemeente anderszins besluit 
om niet tot gunning over te gaan.  
 
Als er is gegund, zal die partij en de overigen partijen daarover geïnformeerd worden. De 
persoon aan wie gegund is, zal de koopovereenkomst moeten ondertekenen en uiteindelijk 
ook de akte van levering. Nadat die akte is getekend en na aanbieding door de notaris bij 
het kadaster is ingeschreven, is de overdracht een feit en is de gemeente niet langer eige-
naar van de woning. Maar wellicht u wel. 
 
Voor vragen betreffende het te kopen registergoed en de bijbehorende procedure kunt u 
contact opnemen met ***.  


