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dossier: 100**** 

AKTE VAN LEVERING 
 
bouwnummer * project Villapark Burggooi, Kloostertuinen fase 2 (93 woningen) 
te Alphen aan den Rijn 
 
door : BPD Ontwikkeling B.V. en HSB Vastgoed III B.V. 
aan  : *** 
 
 
Vandaag, *** tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Johan Wolterink,  --  
notaris te Alphen aan den Rijn: -----------------------------------------------------------------  

1. *** ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: --------------------------  

a. de vennoten van de vennootschap onder firma: --------------------------------  

Ontwikkelingscombinatie Burggooi V.O.F., gevestigd te Amsterdam,   

kantoorhoudende te Amsterdam, IJsbaanpad 1 A (postcode 1076 CV),  -  

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69560749,  ------------  

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer  -------  

(RSIN) 857919143; ---------------------------------------------------------------------  

  Ontwikkelingscombinatie Burggooi V.O.F. hierna te noemen: "de  ---------  

verkoper"; --------------------------------------------------------------------------------  

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: HSB  ----------  

Vastgoed III B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken, handelend onder  --  

de naam BOUWFONDS BURGGOOI, kantoorhoudende te Delft,  ----------  

Poortweg 2 (postcode 2612 PA), ingeschreven in het handelsregister  ----  

onder nummer 36033469 Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden  

Informatienummer (RSIN) 009901620; ---------------------------------------------  

  HSB VASTGOED III B.V. hierna te noemen: "de vennootschap"; --------  

2. *** ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 hierna *tezamen te noemen: "de koper". -----------------------------------------------  
VOLMACHT -----------------------------------------------------------------------------------------  
Van de door de verkoper verleende volmacht blijkt uit een onderhandse akte die   
is gehecht aan een akte van levering op * tweeduizend achttien verleden voor  ---  
mij, notaris. ------------------------------------------------------------------------------------------  
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het navolgende: ---  
DOEL VAN DEZE AKTE -------------------------------------------------------------------------  
Deze akte heeft ten doel de koper de eigendom te verschaffen van het hierna te   
omschrijven registergoed door uitvoering te geven aan de tussen verkoper en  ---  
koper gesloten koopovereenkomst. ------------------------------------------------------------  
Door de vennootschap is aan de verkoper verkocht het hierna te omschrijven  ----  
registergoed. ----------------------------------------------------------------------------------------  
De verkoper heeft blijkens de koopovereenkomst het recht op levering van het ---  
registergoed aan de koper verkocht. ----------------------------------------------------------  
De vennootschap erkent deze verkoop van het recht op levering. ---------------------  
DE KOOPOVEREENKOMST -------------------------------------------------------------------  
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die is overgelegd aan  
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mij, notaris. ------------------------------------------------------------------------------------------  
ONDERZOEK BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID -----------------------------------------  
Titel----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Het hierna te omschrijven registergoed (met meer registergoederen) is door de  --  
vennootschap verkregen door levering krachtens koop. ----------------------------------  
Van deze levering blijkt uit een akte op zeventien december tweeduizend twee  --  
verleden voor notaris mr. P.H.N. Quist te Amsterdam. ------------------------------------  
Deze akte werd ingeschreven in de openbare registers van het kadaster destijds   
te Zoetermeer op achttien december tweeduizend twee in deel 40050 nummer  --  
82. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uit deze akte blijkt van: ---------------------------------------------------------------------------  

- kwijting voor de betaling van de verschuldigde prijs; en ----------------------------  

- het ontbreken van ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan  ----  

zouden kunnen maken. ----------------------------------------------------------------------  

De akte maakt geen melding van bezwarende erfdienstbaarheden, andere  -------  

beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk   

Wetboek, dan wel bij kettingbeding aan rechtsopvolgers op te leggen ---------------  

persoonlijke verplichtingen, tenzij uit deze akte anders blijkt. ---------------------------  
LEVERING ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ter voldoening aan de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen  --  
levert de verkoper en de vennootschap aan de koper, *gezamenlijk en ieder voor   
een/tweede onverdeeld aandeel: ---------------------------------------------------------------  
Registergoed ----------------------------------------------------------------------------------------  
" Een perceel bouwterrein, bestemd voor de bouw van een vrije sector  --  

woning cum annexis, gelegen in "Villapark Burggooi" te Alphen aan  ----  
den Rijn, deelgebied Landelijk, Kloostertuinen fase 2, plaatselijk  ---------  
bekend Alphen aan den Rijn, *laan .., kadastraal bekend gemeente  ------  
Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer ******, groot (ongeveer) *** are  --  
*** centiare, welk perceel met kavel *** ongeveer is aangegeven op de  --  
aan deze akte gehechte situatietekening, welke tekening niet is  -----------  
bestemd om te worden ingeschreven in de openbare registers, ------------  

 waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en – ---------  
oppervlakte is toegekend;" --------------------------------------------------------------  

hierna ook te noemen: het verkochte. ---------------------------------------------------------  
Aanvaarding ----------------------------------------------------------------------------------------  
De levering wordt door de koper aanvaard.--------------------------------------------------  
KOOPSOM ------------------------------------------------------------------------------------------  
De koopsom, inclusief omzetbelasting, bedraagt ***, welk bedrag door koper is  --  
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 overeenkomstig deze akte zeker is. -------------------------------  
KWITANTIE -----------------------------------------------------------------------------------------  
Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van het door koper aan hem  ---  
verschuldigde.---------------------------------------------------------------------------------------  
OMZETBELASTING ------------------------------------------------------------------------------  
Ter zake van de levering is omzetbelasting verschuldigd aangezien het verkochte  
kwalificeert als bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. -----  
VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING --------------------------------------------  
Aangezien het verkochte niet als bedrijfsmiddel is gebruikt is de levering op  ------  
grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op belastingen van   
rechtsverkeer vrijgesteld van overdrachtsbelasting, op welke vrijstelling bij deze  -  
een beroep wordt gedaan. -----------------------------------------------------------------------  



 3

KOOP- EN LEVERINGSBEPALINGEN ------------------------------------------------------  
1. Kosten en belastingen -----------------------------------------------------------------------  

De kosten van levering en overdracht, waaronder de notariële kosten, de over  ---  

deze kosten verschuldigde belastingen en de kadastrale rechten, komen voor  ---  

rekening van verkoper. ---------------------------------------------------------------------------  
De baten en lasten van het verkochte zijn met ingang van vandaag voor rekening  
van koper. Verkoper is gehouden om de lasten over de ten tijde van het  -----------  
ondertekenen van de leveringsakte respectievelijk feitelijke levering lopende  -----  
perioden geheel te voldoen, onverminderd de verrekening tussen partijen. ---------  
2. Feitelijke levering (aflevering), staat van het verkochte en risico  ------------  
overgang/kwalitatieve verplichting ---------------------------------------------------------  

1. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte geschiedt in de staat van   

bouwrijpe kavel, derhalve geëgaliseerd, uitgezet, (zo nodig) voorzien van  ----  

een aansluiting op het drainagestelsel en met de mogelijkheid tot aansluiting   

op de riolering en andere nutsvoorzieningen. De aflevering van het verkochte  

aan de koper heeft plaats direct na de ondertekening van deze akte. Vanaf  -  

dat tijdstip is het verkochte voor rekening en risico van de koper. ----------------  

2. Het verkochte bezit de eigenschappen die voor het gebruik als in lid 5 van dit  

artikel omschreven nodig zijn. Aan koper kenbare gebreken die daaraan in  --  

de weg zouden kunnen staan komen voor diens risico. -----------------------------  

3. De feitelijke levering van het verkochte geschiedt leeg, ontruimd en  -----------  

ongevorderd, vrij van huur of andere gebruiksrechten. -----------------------------  

4. Koper heeft het verkochte vóór de feitelijk levering mogen inspecteren. De  --  

koper aanvaardt het verkochte in de huidige staat. ----------------------------------  

5. Koper is voornemens het verkochte te gebruiken voor  -----------------------------  

woningbouwdoeleinden.  -------------------------------------------------------------------  

6. Koper is verplicht in of op het verkochte de aanwezigheid van voorzieningen   

ten algemenen nutte te dulden, ondermeer voor de voorziening van  -----------  

elektrische energie, gas, water, kabel/centrale-antenne-installatie,  -------------  

telefoonaansluitingen, indien van toepassing voorzieningen ten behoeve van   

het drainagestelsel en tevens te dulden dat daaraan door de daarvoor  --------  

verantwoordelijke instanties het noodzakelijke onderhoud en herstel wordt  --  

gepleegd. Koper dient zich te onthouden van activiteiten op of nabij het  ------  

verkochte waardoor schade aan bedoelde voorzieningen zou kunnen  ---------  

ontstaan en is jegens de daarvoor verantwoordelijke instanties aansprakelijk   

voor schade aan die voorzieningen. -----------------------------------------------------  

7. De verplichting ex artikel 2 lid 6 wordt bij deze door de verkoper ten behoeve  

van de verkoper en/of de gemeente en/of de nutsbedrijven bedongen als  ----  

kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk  -  

Wetboek, welke verplichting bij deze door de koper wordt aanvaard. -----------  

8. De verplichting ex artikel 2 lid 6 rust als kwalitatieve verplichting op het  -------  

verkochte en zal van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder   

bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat  --------  

diegenen mede gebonden zullen zijn, die van de rechthebbende een recht  --  

tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. ---------------------------------------------  
3. Onbezwaarde levering. Bijzondere lasten/beperkingen --------------------------  
Vennootschap/verkoper levert het verkochte: -----------------------------------------------  

- vrij van hypotheken, pandrechten en beslagen of inschrijvingen daarvan; -----  

- vrij van erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten ten laste van het  ----  
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verkochte; --------------------------------------------------------------------------------------  

- vrij van kwalitatieve verplichtingen bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk  ----------  

Wetboek; en -----------------------------------------------------------------------------------  

- 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.---------------------------------------------------------------------------  
4. Aan het verkochte verbonden aanspraken -------------------------------------------  
Alle aanspraken die vennootschap/verkoper ten aanzien van het verkochte kan  -  
of zal kunnen doen gelden tegenover derden gaan vandaag over op koper.  -------  
Indien de feitelijke levering eerder heeft plaatsgevonden, heeft de overgang van   
aanspraken per dat tijdstip plaats. Voor zover bepaalde aanspraken alsdan niet  -  
kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het   
Burgerlijk Wetboek, is vennootschap/verkoper verplicht op eerste verzoek van  ---  
koper mee te werken aan een overdracht van die aanspraken.  -----------------------  
5. Afwijkende oppervlakte ---------------------------------------------------------------------  
Verschil tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven indicatieve ('circa') maat   
of grootte van het verkochte geeft geen van partijen enige rechtsvordering tot  ----  
vergoeding ter zake. -------------------------------------------------------------------------------  
6. Garantieverklaringen -------------------------------------------------------------------------  
Vennootschap/verkoper garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde in de   
artikelen 2 en 3, het navolgende: ---------------------------------------------------------------  

a. Vennootschap/verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het  ------------  

verkochte; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b. de levering is onvoorwaardelijk; -----------------------------------------------------------  

c. aan vennootschap/verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven  ---  

geen veranderingen betreffende het verkochte voorgeschreven of  --------------  

aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd; ----------------------------------------  

d. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- dan wel  -----------------  

herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; -------------------------  

e. Voor zover aan verkoper bekend is het gekochte niet opgenomen in een  -----  

aanwijzing of voorlopige aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht  ----  

gemeenten. -------------------------------------------------------------------------------------  

f. ten opzichte van derden bestaan overigens geen verplichtingen uit hoofde  --  

van een voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop of  -----  

lease. --------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Informatieplicht verkoper, onderzoeksplicht koper --------------------------------  
Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in, aan koper met  ----  
betrekking tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende   
verkeersopvattingen door hem ter kennis van koper behoort te worden gebracht.   
Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten   
en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn  -----------------  
onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voor zover deze aan  ----------  
verkoper thans niet bekend zijn). ---------------------------------------------------------------  
8. Bodemonderzoek -----------------------------------------------------------------------------  
1. De bodem zal bij de feitelijke levering geschikt zijn voor het gebruik als  -------  

hiervoor in artikel 2 is omschreven. ------------------------------------------------------  
2. Het is vennootschap/verkoper niet bekend dat in het verkochte ondergrondse  

tanks, zoals olie-en septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig   
zijn, dan wel aanwezig zijn geweest. ----------------------------------------------------  

3. Verkoper zijn door daartoe bevoegde instanties, geen nog niet uitgevoerde  -  
verbeteringen, herstellingen of andere voorzieningen (waaronder begrepen  -  
onderzoek- en saneringsbevelen als bedoeld in artikel 55 van de Wet  --------  
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Bodembescherming) aan het verkochte voorgeschreven noch is een daartoe  
strekkend voorschrift hem schriftelijk aangekondigd. --------------------------------  

OVERIGE BEPALINGEN ------------------------------------------------------------------------  
In de koopakte staat nog vermeld, woordelijk luidende: ----------------------------------  
" Artikel 13 Bijzondere bepalingen --------------------------------------------------  
13.1 Koper is gehouden het Verkochte te doen bebouwen overeenkomstig het   

bepaalde in de Aannemingsovereenkomst. Koper verplicht zich daartoe  --  
gelijktijdig met deze overeenkomst de Aannemingsovereenkomst te   
sluiten, krachtens welke overeenkomst Koper opdracht zal geven aan de   
Ondernemer de woning te bouwen overeenkomstig de bij de   
Aannemingsovereenkomst behorende verkoopdocumentatie en overige  -  
bijlagen.  

13.2 Deze overeenkomst vormt een onverbrekelijk geheel met de  ----------------  
Aannemingsovereenkomst. Bij ontbinding, vernietiging dan wel het niet tot  
stand komen of anderszins nietig verklaard worden van de ene  -------------  
overeenkomst is de andere overeenkomst eveneens en automatisch ------  
ontbonden, vernietigd, niet tot stand gekomen of nietig verklaard.  ----------  
Overigens ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke  -----------  
overeenkomst.-----------------------------------------------------------------------------  

Enzovoort --------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 21 Vrijwaring realisatie ---------------------------------------------------------------  
Onverminderd hetgeen in deze overeenkomst is bepaald ten aanzien van het   
Verkochte zal Koper zich jegens Verkoper onthouden van alle aanspraken uit   
welke hoofde ook die verband houden met de op het Verkochte te realiseren   
woning. Verkoper draagt ter zake geen ontwerprisico, constructierisico of   
uitvoeringsrisico. Verkoper is jegens Koper niet gehouden de uit de   
Aannemingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.  
Indien reeds gestart is met de bouw geldt aanvullend het navolgende.  
Ten tijde van de levering van het Verkochte is Koper als onderdeel van de in   
deze overeenkomst vermelde koopsom de alsdan reeds vervallen termijnen van   
de aanneemsom zoals nader omschreven in de Aannemingsovereenkomst aan  -  
Verkoper verschuldigd ten titel van koopsom voor het Verkochte. Het feit dat   
Verkoper de ten tijde van de levering reeds vervallen termijnen van de   
aanneemsom als nagetrokken onderdeel van het Verkochte aan Koper levert,   
leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Verkoper voor de door de Ondernemer  -  
uitgevoerde werkzaamheden. De Ondernemer is op de voet van het bepaalde in   
de Aannemingsovereenkomst jegens de Koper aansprakelijk voor de   
werkzaamheden van de Ondernemer die verband houden met de ten tijde van de  
levering vervallen termijnen van de aanneemsom. Koper zal zich jegens   
Verkoper onthouden van aanspraken uit dien hoofde.  
Artikel 22 Promotiemiddelen ------------------------------------------------------------------  
Koper is ermee bekend dat alle promotiemiddelen, die door of namens Verkoper   
ter beschikking zijn gesteld of zijn overhandigd, uitsluitend bedoeld zijn als   
impressie. In verband hiermee kan Koper aan de promotiemiddelen geen rechten  
ontlenen.  
Artikel 24 Zetting ----------------------------------------------------------------------------------  
Voorbehoud ten aanzien van de grond. ------------------------------------------------------  
De bouwkavel, waarop de woning (op grond van de Aannemingsovereenkomst) -  
wordt gebouwd, is gezien de samenstelling ter plaatse, gevoelig voor  --------------  
bovengemiddelde en – in ieder geval de eerste jaren – voortdurende zetting.  -----  
Zetting is een proces waar grond onder invloed van een belasting wordt  -----------  
samengedrukt.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Hierbij wordt water en lucht uit de poriën geperst. De zettingssnelheid hangt af  --  
van de textuur en structuur van de grond en het watergehalte, de omvang van de  



 6

belasting en de eerdere belastingen.  ---------------------------------------------------------  
Een zetting van meer dan 50 cm in 5 jaar is niet uitzonderlijk in dit gebied. ---------  
Het openbare gebied (straten, groenvoorzieningen etc.) inclusief een gedeelte  ---  
van de voortuin van de bouwkavel is voorbelast, zodat bij de start van de bouw  --  
de grond reeds ‘gezet’ is.  ------------------------------------------------------------------------  
Ondanks deze voorzorgen kan Verkoper niet voorkomen dat er een (blijvende)  --  
zetting van zowel de voor- als achtertuin optreedt. ----------------------------------------  
Koper dient zelf maatregelen te nemen (aanvullen met grond in de tuin, een  ------  
strook met grind rondom de gevel) als zetting optreedt om de tuin op hoogte te  --  
houden en te voorkomen dat er rondom de woning kuilen ontstaan door  -----------  
eventueel wegspoelen van de grond. ---------------------------------------------------------  
Gebruiksvoorschriften tuin -----------------------------------------------------------------------  
Koper dient de aansluiting van de grond met de woningentree en de terrasdeuren  
op hoogte te houden evenals de rest van de tuin. -----------------------------------------  
Verkoper adviseert Koper met nadruk om direct rondom de woning een strook  ---  
grind aan te brengen en van tijd tot tijd aan te vullen.  ------------------------------------  
Als Koper verhardingen rondom de woning aanbrengt, wijst Verkoper Koper erop  
dat deze verhardingen, inclusief het benodigde zandpakket, door hun gewicht  ---  
extra zettingen kunnen veroorzaken.  ---------------------------------------------------------  
Ook het aantrillen van de grond veroorzaakt zettingen. Voor aanvullingen en  -----  
ophogingen kan Koper het beste grond met een laag soortelijk gewicht  ------------  
toepassen.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Hiermee wordt de druk op de ondergrond beperkt en worden zettingen niet  -------  
versneld. Verkoper adviseert u het afschot van de verharding van de woning af te  
laten lopen (d.w.z. van de gevel af de tuin in).  ---------------------------------------------  
De verharding dient ook los van de woning gehouden te worden en minimaal 50   
mm lager dan de onderdorpels aangelegd te worden, m.u.v. de  ----------------------  
woningentreedeur.  --------------------------------------------------------------------------------  
Verkoper wijst Koper erop dat zettingen van de grond zich eerder aftekenen bij  --  
verharde oppervlaktes.  ---------------------------------------------------------------------------  
Ook zijn de mogelijk noodzakelijke ophogingen die Koper in de komende jaren  --  
dient uit te voeren minder gemakkelijk en mogelijk kostbaarder bij verharde  -------  
oppervlaktes.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Bijgebouwen die niet op een paalfundering geplaatst worden kunnen daarbij uit  -  
het lood gaan staan als gevolg van niet gelijkmatige zakkingen. -----------------------  
Verkoper adviseert Koper de aansluitingen van riolering en overige nutsleidingen   
te controleren voordat ophoogwerkzaamheden worden uitgevoerd.”  -----------------  
BEDINGEN TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE ---------------------------------------  
In een nadere overeenkomst tussen de verkoper en de gemeente Alphen aan  ---  
den Rijn de dato negen maart negentienhonderd achtennegentig, zijn de  ----------  
volgende bepalingen ten behoeve van de gemeente Alphen aan den Rijn  ---------  
bedongen, aan welke bepalingen de koper gebonden is: --------------------------------  

1. Erfafscheidingen ----------------------------------------------------------------------------  

a. De koper is verplicht binnen de erfgrens erfafscheidingen op te richten  --  

en te handhaven. De aanzichten van deze aan te brengen  ------------------  

erfafscheidingen dienen op de tekeningen behorende bij de  ----------------  

bouwaanvraag te worden aangegeven en zullen gerealiseerd dienen te  -  

worden conform de hierop verleende bouwvergunning. -----------------------  

 b. De afscheidingen tussen het openbaar gebied en het verkochte worden   

door en voor rekening van de verkoper voorzien van een zodanige  ------  

afscheiding zoals op de aan deze akte gehechte situatietekening is  ------  

aangegeven. Deze afscheiding dient te worden gehandhaafd en te  ------  

worden onderhouden door de koper. ----------------------------------------------  
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 c. Indien het in verband met herstrating en/of reconstructie van de  ----------  

openbare weg en/of openbaar groen naar het oordeel van burgemeester  

en wethouders nodig is, dat afscheiding(en) van het verkochte tijdelijk  --  

moet(en) worden verwijderd, dient dit binnen een maand na aanzegging   

van de gemeente door en voor rekening van de koper te geschieden. ----  

2. Gazon/siertuin/parkeerplaats ------------------------------------------------------------  

a. De koper dient een gedeelte van het verkochte zoals op de aan deze  ---  

akte gehechte situatietekening is aangegeven in te (doen) richten en te   

(doen) bestemmen, te (doen) handhaven en te gebruiken uitsluitend  ----  

voor twee parkeerplaatsen, tenminste voorzien van verharding op de  ---  

rijstroken, voor een personen auto, zulks voor elke woning uiterlijk vanaf   

de datum van gereedkoming van de woning. ------------------------------------  

 b. Indien het voor de uitvoering van herstratings-, ophogings- en/of  ---------  

reconstructiewerkzaamheden op de gemeentegrond nodig is, dat daarbij  

een aangrenzende strook van het verkochte ter breedte van maximaal  -  

één meter twintig centimeter (1,20 m) dient te worden betrokken, dient  -  

de koper dit te gedogen. Ophoging en/of herstrating van het resterende   

gedeelte van het verkochte dient (indien gewenst) door en voor rekening  

van de koper te geschieden.  --------------------------------------------------------  

3. Boetebeding ----------------------------------------------------------------------------------  

Bij niet-nakoming of overtreding van enige bepaling van de leden 1 en 2 is de  

koper, na ingebrekestelling, aan de gemeente voor elke maand dat de niet- --  

nakoming/overtreding duurt een onmiddellijk opeisbare en invorderbare  ------  

boete verschuldigd van vijfduizend euro (€ 5.000,00). -------------------------------  

Alles onverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van  -----------  

nakoming met vergoeding van kosten, schaden en interesten. Dit laatste met   

uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek. ------------  

4. Kwalitatieve verplichtingen --------------------------------------------------------------  

De verplichtingen ex lid 2 sub b en 9 en 10 rusten als kwalitatieve verplichting  

op het verkochte en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de  ---  

zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald  

dat diegenen mede gebonden zullen zijn, die van de rechthebbende een  -----  

recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. --------------------------------------  

Deze verplichtingen worden als kwalitatieve verplichting in deze akte  ----------  

notarieel vastgelegd en wordt ingeschreven in de openbare registers. ----------  

5. Brochures--------------------------------------------------------------------------------------  

Voor verschillen tussen de aan de koop-aannemingsovereenkomst gehechte   

of aan deze akte of de notariële akte van levering gehechte tekeningen en ---  

aan gemeentelijke gegevens ontleende verkoopbrochures cum annexis is de   

gemeente op geen enkele wijze aansprakelijk. ----------------------------------------  

6. Stedenbouwkundige randvoorwaarden ----------------------------------------------  

 De op het verkochte te realiseren woningen moeten minimaal voldoen aan  --  

het Stedenbouwkundig plan, het Beeldkwaliteitsplan en de  -----------------------  

beheersverordening. -------------------------------------------------------------------------  

 De bebouwingsstructuur van Burggooi dient te voldoen aan ----------------------  

 de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente ----------------------  

 Alphen aan den Rijn en het Stedenbouwkundig Plan (ontwerp van het  --------  

stedenbouwkundig beeld) alsmede de beheersverordening. ----------------------  
7. Watergangen en werken ------------------------------------------------------------------  
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 1. Voor het beheer en onderhoud van de watergangen en voor de werken,   
als bedoeld in het tweede lid van deze bepaling, is de ter plaatse  ---------  
geldende regelgeving van de waterbeheerder van kracht. -------------------  

 2. De uitgiftegrens van de grond, gelegen aan een watergang, is  ------------  
aangegeven op de bij de koopovereenkomst behorende tekening en zal   
lopen tot de waterspiegel, zoals deze ten tijde van het aangaan van  -----  
bedoelde overeenkomst is gepland danwel is gerealiseerd. Werken in  --  
welke vorm dan ook dienen altijd te worden gerealiseerd binnen deze  ---  
uitgiftegrens en zijn altijd in beheer en onderhoud van de koper. -----------  

8. Kettingbeding --------------------------------------------------------------------------------  

 a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor  -  

zich aanvaardt, het bepaalde in de leden 1, 2 a, 3, 5, 6 en 7 bij  ------------  

overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede  -  

bij de verlening daarop van een beperkt gebruiksrecht, aan de nieuwe  --  

eigenaar of beperkt gerechtigden op te leggen en in verband daarmee,  -  

om het in de gemelde artikelen bepaalde in de akte van overdracht of  ---  

verlening van een beperkt gebruiksrecht woordelijk op te nemen, zulks  -  

op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftig duizend euro  ----  

(€ 50.000,00) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor  ----  

deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden  -  

schade te vorderen, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 92 Boek 6  --  

van het Burgerlijk Wetboek. ----------------------------------------------------------  

 b. Op gelijke wijze als in lid a van dit artikel bepaald, verbindt de koper zich  

jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, tot het bedingen bij  ----  

wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt  ----------------  

gebruiksgerechtigden, dat ook deze zowel het bepaalde in de onder lid a  

van dit artikel vermelde artikelen, als de verplichting om dit door te  -------  

geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gebruiksgerech -  

tigden. -------------------------------------------------------------------------------------  

  Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve  ---  

van de gemeente het beding aan. Het niet-nakomen van het  ---------------  

vorenstaande geschiedt op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en   

invorderbare boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve  --  

van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast  ----  

nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen, met  ----  

uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 92 Boek 6 van het Burgerlijk  -----------  

Wetboek. ----------------------------------------------------------------------------------  

 c. Het bepaalde in artikel 7 “Watergang en werken” geldt niet voor die  ------  

percelen bouwterrein die niet grenzen aan watergang(en). ------------------  

9. Armaturen verlichting ---------------------------------------------------------------------  
Indien en voor zover op de berging of de woning door de ondernemer een  --  
armatuur voor verlichting van het daarbij behorende pad wordt aangebracht,   
is koper verplicht om te dulden dat de armatuur wordt  aangebracht en zich  -  
aan zijn berging bevindt. Tevens is koper verplicht om er voor te zorgen dat   
de verlichting werkt en indien nodig wordt hersteld. De kosten in verband met  
herstel en onderhoud alsmede de elektriciteitskosten voor de verlichting  -----  
komen voor rekening van de koper.------------------------------------------------------  

10. Delftse stoepen ------------------------------------------------------------------------------  
Voor zover er ter zake van het gekochte sprake is van de aanwezigheid van   
een zogeheten “Delftse Stoep”, gerealiseerd of te realiseren op de plaats(en)  
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zoals aangegeven op de aan deze akte gehechte situatietekening, dan is de   
koper dan wel diens rechtsopvolger(s) verplicht deze vorm van verharding  --  
aldaar te dulden en te handhaven en zo nodig te vernieuwen. --------------------  

ERFDIENSTBAARHEDEN BOUWPLAN ----------------------------------------------------  
In verband met de ligging van de bouwkavels en de daarvoor geprojecteerde  ----  
bouwplannen en ter uitvoering van de koopovereenkomsten en  ----------------------  
aannemingsovereenkomsten, worden gevestigd en aanvaard de navolgende  ----  
erfdienstbaarheden, waarbij het bepaalde in artikel 5:76 (verdeling heersende  ---  
en dienende erf) van het Burgerlijk Wetboek nadrukkelijk van toepassing is: -------  
over en weer ten nutte en ten laste van het verkochte, kadastraal bekend  ---------  
gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer * enerzijds en de daaraan  -----  
grenzende bouwkavel(s) uit het plan Burggooi, kadastraal bekend gemeente  -----  
Alphen aan den Rijn, sectie B, nummers * anderzijds: ------------------------------------  
al zodanige erfdienstbaarheden tot het aanbrengen, hebben en in standhouden  -  
van al hetgeen in verband met de bouwkundige situering overeenkomstig de  -----  
goedgekeurde bouwtekeningen bij de eerste bouw tot uitvoering is casu quo  -----  
wordt gebracht, waaronder begrepen de hierna omschreven ---------------------------  
erfdienstbaarheden: -------------------------------------------------------------------------------  
-  de erfdienstbaarheid van licht, inhoudende: ---------------------------------------  
 de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat aan  -  

en in de op het heersende erf volgens het ten tijde van het passeren van de   
akte van levering bestaande bouwplan te bouwen of gebouwde opstallen  ----  
(met inbegrip van aangeboden uitbreidingsmogelijkheden van de woning,  ---  
óók indien deze uitbreiding na de eerste bouwrealisatie worden uitgevoerd)  -  
op kortere afstand van de grens van het dienende erf dan in de wet is  --------  
toegestaan, balkons, ramen en lichten aanwezig zijn, zonder dat hiervoor ----  

 een der in de wet genoemde beperkingen geldt; -------------------------------------  
-  de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, inhoudende: --  
 de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om het overlopende  ---  

water van de volgens de van het ten tijde van het passeren van de akte van   
levering bestaande bouwplan op het heersende erf te bouwen of gebouwde   
opstallen of de daarbij behorende schuren, casu quo garages, daken, goten,   
leidingen en putten te ontvangen. --------------------------------------------------------  

-  de erfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende: -------------------------------  
 de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat bij de   

uitvoering van het bouwplan eventueel een op het heersend erf te bouwen of  
gebouwde woning gedeeltelijk op het dienende erf is/wordt gebouwd, casu  --  
quo hierboven uitsteekt, casu quo de versnijdingen van de funderingen in het  
dienende erf zijn gelegen of de bij de op het heersende erf gebouwde  --------  
woning behorende leidingen gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht;  

- erfdienstbaarheid tot legalisering van de bouwkundige situatie,  ----------  
inhoudende: ----------------------------------------------------------------------------------  

 de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat de  ---  
toestand waarin die percelen na (af)bouw van de daarop voor de eerste maal  
gebouwde opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden, blijft  ----------------  
gehandhaafd, ook al mocht deze toestand in strijd zijn met het burenrecht,  --  
speciaal wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse  --  
leidingen, kabels ten behoeve van telecommunicatieaansluitingen, de ---------  

 afvoer van hemelwater, gootwater, rook en faecaliën (door goten,  --------------  
schoorstenen, rioleringswerken, drainagesystemen, of anderszins),  -----------  
eventuele inbalking, inankering en in-, onder- en overbouw, licht en uitzicht,   
waaronder begrepen voor de uitspringende muren het recht tot inankering bij  
eventuele uitbouw, een en ander onder de volgende bepalingen:----------------  

 a. deze erfdienstbaarheden houden niet in een verbod om te bouwen of te   
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verbouwen; -------------------------------------------------------------------------------  
 b. deze erfdienstbaarheden worden niet geacht te zijn verzwaard door  -----  

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

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

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

 e.  deze erfdienstbaarheid geldt niet voor bouwwerken die niet zijn voorzien  
in het bouwplan (inclusief meerwerkopties); voor deze bouwwerken blijft   
het burenrecht van Titel 4 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek  --------  
gelden. ------------------------------------------------------------------------------------  

-  erfdienstbaarheid tot legalisering van later uitgevoerde  ----------------------  
meerwerkopties, inhoudende: ----------------------------------------------------------  

 de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat de  ---  
eigenaar van het heersend erf bouwwerken realiseert voortvloeiend uit de  ---  
(eventueel) door verkoper aangeboden meerwerkopties van het bouwplan en  
zoals die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning die door de gemeente   
is afgegeven, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: --------------------  

 a.  de bouwwerken worden gerealiseerd binnen vijf (5) jaar na de eerste  ---  
oplevering van de woning op het heersend erf; ---------------------------------  

 b. de bouwwerken worden gerealiseerd conform de meerwerkopties die  ---  
door de verkoper gedurende de bouwperiode worden aangeboden en  --  
opties zoals die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning die door de  
gemeente is afgegeven en waarvoor door de verkoper gedurende de  ---  
bouwperiode eventueel al de voorbereidende voorzieningen zijn  ----------  
aangebracht; -----------------------------------------------------------------------------  

 c. de bouwwerken op het dienend erf worden zonodig in de oude staat  ----  
hersteld op kosten van de eigenaar van het heersend erf; -------------------  

 d.  de bouwwerken worden na schriftelijke aankondiging gerealiseerd in één  
  bouwstroom, binnen een termijn van zes (6) maanden na aanvang van  -  

de bouwwerkzaamheden (inclusief eventuele herstelwerkzaamheden); --  
 e.   1. indien op het dienend erf geen uitbouw is gerealiseerd, mag de  -----  

(buiten)muur van een uitbouw een diepte en afmeting hebben, zoals  
vastgelegd in de aangeboden meerwerkopties en zoals die zijn  -----  
opgenomen in de omgevingsvergunning die door de gemeente is  --  
afgegeven; --------------------------------------------------------------------------  

  2.  indien op het dienend erf reeds een uitbouw is gerealiseerd, heeft  --  
de eigenaar van het heersend erf bij de realisatie van een eigen  ----  
uitbouw - voor zijn rekening en risico - het recht van in- en aanbouw,  
inbalking en inankering in de scheidingsmuur tussen de beide  -------  
erven; zonder dat daarvoor overigens enige vergoeding in welke  ---  
vorm ook verschuldigd is of in de toekomst zal zijn jegens de  --------  
eigenaar van het dienend erf; --------------------------------------------------  

 f.  de daartoe bestemde gemeentelijke en overige publiekrechtelijke  --------  
voorwaarden in acht worden genomen en de noodzakelijke  ----------------  
bouwvergunningen daartoe zijn afgegeven. --------------------------------------  

Koper kan geen recht ontlenen aan de in dit artikel opgenomen bepalingen indien  
geen bouwvergunning wordt afgegeven dan wel deze meerwerkoptie niet wordt  -  
aangeboden door de verkoper.  ----------------------------------------------------------------  

Soortgelijke erfdienstbaarheden zijn gevestigd in akten van levering van  -----------  

aangrenzende bouwkavels. ----------------------------------------------------------------------  
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KWALITATIEVE VERPLICHTING OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN  --------  

Koper is verplicht in of op het verkochte de aanwezigheid van voorzieningen ten   

algemenen nutte te dulden, ondermeer voor de voorziening van elektrische  -------  

energie, gas, water, kabel/centrale-antenne-installatie, telefoonaansluitingen, en   

dergelijke en tevens te dulden dat daaraan door de daarvoor verantwoordelijke  --  

instanties het noodzakelijke onderhoud en herstel wordt gepleegd. Koper dient  --  

zich te onthouden van activiteiten op of nabij het verkochte waardoor schade aan  

bedoelde voorzieningen zou kunnen ontstaan en is jegens de daarvoor  ------------  

verantwoordelijke instanties aansprakelijk voor schade aan die voorzieningen in  -  

het verkochte. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deze verplichting wordt bij deze door de verkoper ten behoeve van de verkoper  -  

en/of de gemeente bedongen als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel  --  

252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, welke verplichting bij deze door de koper  

wordt aanvaard. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deze verplichting is zodanig gevestigd dat zij bij overgang van het dienend erf  ---  

daarop blijft rusten en zal overgaan op degene(n) die het dienend erf  ---------------  

verkrijgt/verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degene(n) die het recht tot   

gebruik van het dienend erf zullen verkrijgen. Partijen geven elkaar over en weer   

onherroepelijk volmacht tot inschrijving van dit beding. -----------------------------------  
VOLMACHTVERLENING ------------------------------------------------------------------------  
Koper verklaart op verzoek van verkoper, de gemeente, de provincie, het  ---------  
waterschap of enige andere (semi-)publiekrechtelijke rechtspersoon, mee te  -----  
zullen werken aan de vestiging van eventuele zakelijke rechten, zoals  --------------  
erfdienstbaarheden, of aan het aanvaarden van (kwalitatieve) verplichtingen, al  -  
dan niet aangevuld met een kettingbeding, die op basis van het te realiseren plan  
nodig zullen blijken te zijn, en verleent hiermee aan verkoper volmacht met recht   
van substitutie om aan de openbare nutsbedrijven die rechten te verlenen inzake   
voorzieningen, zowel aan of in het verkochte of bijbehorende grond ten behoeve   
van gas, water, elektra, warmte, telefoon, centrale antenne installatie/kabel --------  
installatie, en dergelijke. --------------------------------------------------------------------------  
Koper is verplicht om gedurende drie (3) jaar na heden deze volmachten in geval  
van vervreemding/overgang van het verkochte van zijn rechtsopvolger te  ----------  
bedingen ten behoeve van verkoper. ----------------------------------------------------------  
ERFDIENSTBAARHEDEN VAN VOETPAD ------------------------------------------------  
In verband met de ligging van de bouwkavels en de daarvoor geprojecteerde  ----  
bouwplannen en ter uitvoering van de koopovereenkomsten, zullen door de  ------  
inschrijving van de akte van levering in de openbare registers tezamen met de  ---  
inschrijving van de akten, waarbij de aangrenzende bouwkavels uit het plan  ------  
Villapark Burggooi, al dan niet uit eerdere fasen van de deelontwikkeling, zullen  -  
worden dan wel zijn overgedragen, worden dan wel zijn gevestigd en aanvaard  -  
de navolgende erfdienstbaarheden:  ----------------------------------------------------------  
over en weer ten nutte en ten laste van het verkochte, kadastraal bekend  ---------  
gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummer *** enerzijds en de daaraan  
grenzende bouwkavel(s) uit het plan Burggooi, al dan niet uit eerdere fasen  ------  
van de deelontwikkeling, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn,  -----  
sectie B, nummers *, anderzijds: ---------------------------------------------------------------  

de erfdienstbaarheid van voetpad, inhoudende het recht om over het voetpad,  ---  

gelegen achter het verkochte, met een kinderwagen, kruiwagen, (motor)rijwiel  ---  

met afgezette motor of ander klein vervoermiddel aan de hand te gaan, om te  ---  

komen van het heersend erf en te gaan via het dienend erf naar de openbare  ----  

straat, en omgekeerd. -----------------------------------------------------------------------------  
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De motor van een invalidenwagen mag zijn ingeschakeld. ------------------------------  

In de kosten van onderhoud en eventuele herstel of vernieuwing van bedoelde  --  

paden zullen de eigenaren der betrokken percelen moeten bijdragen  ---------------  

overeenkomstig ieders belang, doch alleen voorzover van enig onderdeel van  ---  

bedoelde voorzieningen wordt geprofiteerd en deze kosten niet ten laste van  -----  

derden komen. --------------------------------------------------------------------------------------  

Voormelde erfdienstbaarheid zal moeten worden uitgeoefend op de voor de die --  

nende erven minst bezwarende wijze en zullen blijven bestaan, ook indien de  ----  

heersende erven door opbouw, aanbouw of vernieuwing enige verandering  -------  

mochten ondergaan. ------------------------------------------------------------------------------  
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN UIT KOOPOVEREENKOMST -------------------  
Alle rechten en verplichtingen uit de koopovereenkomst, die niet zijn uitgewerkt,  -  
blijven, tenzij in deze leveringsakte daarvan uitdrukkelijk is afgeweken, tussen  ---  
partijen onverminderd van kracht. --------------------------------------------------------------  
ONTBINDENDE EN OPSCHORTENDE VOORWAARDEN UIT  ----------------------  
ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN -------------------------------------------------  
Alle ontbindende en opschortende voorwaarden die zijn overeengekomen in de  -  
koop-/aannemingsovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop ---  
betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Geen der partijen kan zich terzake van   
deze koop en levering nog op een ontbindende of opschortende voorwaarde  -----  
beroepen. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Behoud ontbindingsactie ----------------------------------------------------------------------  
Verkoper en koper hebben geen afstand gedaan van hun recht om volgens de  --  
wet bij verzuim van de wederpartij ontbinding van de koopovereenkomst te  -------  
kunnen inroepen. -----------------------------------------------------------------------------------  

BEDENKTIJD ---------------------------------------------------------------------------------------  
Het recht van koper om gedurende drie dagen na de terhandstelling van de  ------  
koopovereenkomst, deze overeenkomst te ontbinden, is vervallen door verloop  --  
van deze termijn. -----------------------------------------------------------------------------------  
VOLMACHT TOT RECTIFICATIE  ------------------------------------------------------------  
Partijen geven bij deze volmacht aan een ieder van de notariële medewerkers,  --  
werkzaam ten kantore van mij, notaris, zo aan hen tezamen als aan ieder hunner  
afzonderlijk – met de macht tot substitutie – om zonodig voor en namens de  ------  
verkoper dan wel de koper mee te werken aan een akte houdende rectificatie  ----  
van de onderhavige akte. ------------------------------------------------------------------------  
WOONPLAATSKEUZE --------------------------------------------------------------------------  
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen,  --  
wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. ----------  
SLOT --------------------------------------------------------------------------------------------------  
De verschenen personen zijn mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze   
akte betrokken verschenen personen/partijen is, voor zover vereist, door mij,  -----  
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten  
vastgesteld. ------------------------------------------------------------------------------------------  
WAARVAN AKTE, is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het hoofd  -  
van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------------------------  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan   
de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van --  
deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te  ---  
stellen. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en  
mij, notaris, ondertekend, om  


