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AKTE VAN VESTIGING MANDELIGHEID 
Project De Kleine Weelde te De Kwakel (Veld C) 

 
 
Heden, @ tweeduizend twintig, verscheen voor mij, @mr. Susan Jeanette van Os, @mr. 
Rajesh Sardhanand Gopisingh, notaris gevestigd te Haarlemmermeer: 
@ 
te deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid: Timpaan Hoofddorp B.V., statutair gevestigd te 
Hoofddorp, kantoorhoudende 2132 JX Hoofddorp, Polarisavenue 132, ingeschreven in 
het Handelsregister onder nummer 34080334; 
hierna te noemen: de vennootschap. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
In aanmerking nemende: 
1. De vennootschap heeft in eigendom: 
 - een perceel bouwterrein gelegen nabij @de Iepenlaan te De Kwakel in het 

project De Kleine Weelde Veld C, plaatselijk nog niet nader aangeduid, 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer @, waaraan door het 
kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend, groot 
circa @ are en @ centiare (@ a @ ca); 

 welk perceel door de vennootschap in eigendom is verkregen door de inschrijving 
in Register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers op @ in deel @ nummer @ van het afschrift van een akte van 
verkoop, koop en levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopprijs en 
afstand van het recht om ontbinding te vorderen, op @ verleden voor @mr. S.J. van 
Os, @mr. R.S. Gopisingh, notaris gevestigd te Haarlemmermeer. 

 Voormeld perceel is belast met een opstalrecht ten behoeve van @PWN, zulks voor 
het hebben, houden en onderhouden van een waterleiding, welk recht van opstal is 
gevestigd bij akte op @ verleden voor mr. @, notaris gevestigd te @, van welke 
akte een afschrift is ingeschreven in Register Hypotheken 4 ten kantore van de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers op @ in deel @ nummer @. 

2. De vennootschap heeft met individuele kopers overeenkomsten van koop en 
verkoop gesloten met betrekking tot de verkoop en levering van percelen bouwrijpe 
grond in het project De Kleine Weelde Veld C te De Kwakel. 

3. Ter plaatse van woningen met de bouwnummers 1 tot en met 24, zoals deze kavels 
op de aan deze akte gehechte tekening (BIJLAGE) met die desbetreffende 
bouwnummers zijn aangegeven, zal een gemeenschappelijk terrein worden 
aangelegd, ondermeer ten behoeve van de realisatie van de bij voormelde woningen 
behorende bergingen, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer @, 
waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is 
toegekend, groot circa @ are en @ centiare (@ a @ ca), als hierna nader 
omschreven en welk binnenterrein als mandelige zaak moet worden aangemerkt; 

verklaart in zijn hoedanigheid als gevolmachtigde van de vennootschap als volgt: 
MANDELIGHEID 
voor zover nodig onder de opschortende voorwaarde van juridische levering aan 
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vorenbedoelde individuele kopers, en onder na te melden bepalingen en bedingen: 
- het perceel bouwterrein gelegen nabij @de Iepenlaan te Uithoorn in het project De 

Kleine Weelde Veld C, plaatselijk nog niet nader aangeduid, kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A nummer @ waaraan door het kadaster een voorlopige 
kadastrale grens en oppervlakte is toegekend, groot circa @ are en @ centiare 
(@ a @ ca), met de zich in casu quo op dat perceel gesitueerde werken waaronder 
met name worden begrepen: binnenstraat, entree, (openbare) parkeerplaatsen, 
bergingen, voetpaden, groenvoorzieningen, watergangen, 
verlichtingsvoorzieningen, kabels en leidingen, ondergrondse vuilcontainers(s),  
afwateringputten, kolken en riolering, zoals nader aangegeven met streeparcering 
op een aan deze akte gehechte tekening, 

te bestemmen tot gemeenschappelijk nut van de woningen met de bouwnummers 1 tot 
en met 24 in het project De Kleine Weelde Veld C te Uithoorn, kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A nummers @ tot en met @, en zoals de woningbouwkavels 
met de desbetreffende bouwnummers zijn aangegeven op voormelde situatietekening. 
Met betrekking tot de hiervoor omschreven bestemming zullen van toepassing zijn de 
navolgende 
BEPALINGEN EN BEDINGEN/REGLEMENT: 
Het aandeel 
Artikel 1 
1. Het aan een deelgenoot toebehorende aandeel in de mandelige zaak is een van zijn 

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

2. Een aandeel kan niet afzonderlijk van het erf worden overgedragen aan één of meer 
van de overige deelgenoten. 

3. De verkrijger van een aandeel is verplicht onverwijld van zijn verkrijging 
mededeling te doen aan degene die met het beheer van de mandelige zaak is belast 
of aan de overige deelgenoten. 

4. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de 
vervreemder terzake de mandelige zaak aan de gemeenschap verschuldigd is. 

Verdeling 
Artikel 2 
Zolang de mandeligheid bestaat kan geen van de deelgenoten verdeling van de 
mandelige zaak vorderen. 
Gebruik en toegang 
Artikel 3 
1. De mandelige zaak wordt gebruikt als volgt: 
 - gemeenschappelijk groen; 
 - bergingen; 
 - ruimte voor gezamenlijk(e) riool, hemelwaterafvoer, watergangen, kabels en 

leidingen, ondergrondse vuilcontainer(s), nutsvoorzieningen en toebehoren; 
 - gemeenschappelijke verharding en voetpaden. 
 zoals aangegeven op voormelde situatietekening. 
 Het is verboden om op het mandelige terrein auto's en dergelijke te wassen en/of 

motor onderhoud te plegen waardoor vloeistoffen (eventueel) via het mandelige 
terrein in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Tevens mag het mandelige 
terrein niet gebruikt worden voor het stallen van aanhangwagens, caravans en 
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dergelijke en tevens niet als opslagplaats voor andere materialen. 
 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels omtrent het gebruik worden 

gesteld. 
2. Iedere deelgenoot heeft de bevoegdheid de mandelige zaak te gebruiken 

overeenkomstig de hiervoor genoemde bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is 
met de gebruiksrechten van de overige deelgenoten en overigens met inachtneming 
van het bepaalde in de titel van aankomst van de mandelige zaak. 

3. Ieder van de deelgenoten moet aan de overige deelgenoten toegang tot de mandelige 
zaak geven. 

4. Het gebruik door de deelgenoten van de mandelige zaak laat evenwel onverlet het 
gebruik door anderen. 

Einde mandeligheid 
Artikel 4 
De mandeligheid eindigt: 
1. wanneer de gemeenschap van de mandelige zaak eindigt; 
2. wanneer de (bij deze akte) aan die zaak gegeven bestemming wordt opgeheven bij 

een tussen alle deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in 
de openbare registers. 

3. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd; 
4. ingeval de mandelige zaak geheel teniet gaat. 
Inschrijving wijzigingen 
Artikel 5 
De deelgenoten zijn verplicht en iedere deelgenoot is bevoegd wijzigingen betreffende 
het genot, het gebruik en het beheer van de mandelige zaak terstond te doen inschrijven 
in de openbare registers. 
Onderhoud 
Artikel 6 
1. De mandelige zaak wordt op kosten van alle deelgenoten ingericht, onderhouden, 

geëxploiteerd en gereinigd. 
 Hiermee wordt in ieder geval bedoeld: 
 - het onderhouden en/of vervangen van de verharding van het binnenterrein, 

inclusief de ten behoeve van een goede afwatering in het binnenterrein 
aangelegde afvoerputten en leidingen; 

 - het onderhouden van de watergangen; 
 - het onderhouden en/of vervangen van de bergingen; 
 - het onderhouden van de buitenzijde en de bovenzijde van de bij de woningen 

behorende hagen (op een hoogte van circa tachtig centimeter (80cm)); 
 - het onderhouden en/of vervangen van de in het binnenterrein gelegen overige 

voorzieningen. 
2. Iedere deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel draagplichtig voor deze 

kosten. 
 Indien een deelgenoot in verzuim blijft zijn aandeel in vorenbedoelde kosten bij te 

dragen, kan hem het gebruik van de mandelige zaak door de overige deelgenoten 
worden ontzegd, zulks onverminderd de verplichting van de betreffende deelgenoot 
tot betaling van zijn aandeel in vorenbedoelde kosten. 

3. Van het hiervoor sub 2. bepaalde wordt als volgt afgeweken: 
 - de vennootschap is in het geheel niet draagplichtig. 
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Herstel 
Artikel 7 
1. Ingeval van schade aan de mandelige zaak, alsmede in geval de bouwkundige 

toestand van de zaak zulks noodzakelijk maakt, kan iedere deelgenoot van de 
overige deelgenoten medewerking vorderen ten behoeve van het herstel. 

2. Verzekeringsuitkeringen dienen in de eerste plaats te worden aangewend tot herstel 
van de betreffende schade. 

3. Iedere deelgenoot is naar evenredigheid van zijn aandeel draagplichtig voor de 
kosten van vernieuwingen en de premies van de door de vereniging af te sluiten 
aansprakelijkheidsverzekering en de eventueel af te sluiten brandverzekering ten 
behoeve van de gemeenschappelijke voorzieningen. 

4. Indien de mandelige zaak hersteld of vernieuwd dient te worden ten gevolge van 
enig handelen of nalaten hetwelk niet gerekend kan worden tot het normale gebruik 
volgens de bestemming van de mandelige zaak, zullen de kosten van dit herstel of 
de vernieuwing zijn voor rekening van die deelgenoot aan wie dit handelen of 
nalaten kan worden toegerekend. 

 In aanvulling hierop is iedere deelgenoot aansprakelijk voor de door hem aan de 
mandelige zaak toegebrachte schade en voor onredelijke hinder voor zover deze 
schade of hinder aan hemzelf, aan zijn huisgenoten, aan zijn personeel of bezoek 
kan worden toegerekend. 

Beheer 
Artikel 8 
1. Het beheer geschiedt door de deelgenoten tezamen. 
 Hiertoe is een beheervereniging opgericht die namens de deelgenoten als beheerder 

het beheer van de mandelige zaak voert. Alle deelgenoten zijn lid (casu quo worden 
lid) van deze beheervereniging, welke is genaamd: Beheervereniging De Kleine 
Weelde C te De Kwakel. Zij heeft haar zetel in de gemeente Uithoorn. 

 Opzegging van het lidmaatschap ontslaat een deelgenoot niet van zijn 
verplichtingen voortvloeiende uit deze mandeligheid. 

 In de oprichtingsvergadering van de beheervereniging zal een besluit worden 
genomen wie het beheer van de mandelige zaak zal verrichten. 

2. Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen welke dienstig 
kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaak, waaronder het vormen 
van een reservefonds ten behoeve van het toekomstig groot onderhoud en 
vervanging van de mandelige zaak. Bij vervreemding door een deelgenoot van zijn 
aandeel in de mandelige zaak heeft deze deelgenoot geen recht op teruggave van 
enige gelden uit het reservefonds. 

 De beheervereniging vertegenwoordigt bij het beheer de deelgenoten. 
3. De beheerder is na afloop van ieder kalenderjaar, alsmede bij het einde van zijn 

beheer, verplicht tot rekening en verantwoording jegens de gezamenlijke 
deelgenoten. 

Andere handelingen 
Artikel 9 
Tot alle andere handelingen dan beheerhandelingen zijn de deelgenoten slechts 
gezamenlijk bevoegd. 
Vergaderingen 
Artikel 10 
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1. Het bestuur van de beheervereniging en iedere deelgenoot is bevoegd om, met 
inachtneming van een oproepingstermijn van dertig dagen, de dag van de oproeping 
en die van de vergadering daar niet onder begrepen, schriftelijk de overige 
deelgenoten ter vergadering op te roepen. De oproepingsbrief moet het/de 
onderwerp(en) van de vergadering bevatten. 

2. Bij de aanvang van iedere vergadering wordt bij besluit van de aanwezige 
deelgenoten een voorzitter aangewezen. 

3. Van het verhandelde in een vergadering worden op de door de voorzitter van de 
vergadering te bepalen wijze notulen bijgehouden. 

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

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

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

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

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

Kettingbeding 
Artikel 11 
1. Iedere deelgenoot is verplicht bij vervreemding van zijn aandeel in de mandelige 

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

2. Een deelgenoot die verzuimt het vorenstaande van zijn rechtsopvolger(s) te 
bedingen, verbeurt dientengevolge een door de enkele overtreding direct opeisbare 
boete ten gunste van de overige gezamenlijke deelgenoten van TIENDUIZEND 
EURO (€ 10.000,00). 

TOESTEMMING 
De vennootschap zal in het kader van de uitponding van het project bij elke levering van 
een van de hiervoor omschreven registergoederen (de kavels met de bouwnummers 1 
tot en met 24) tevens een onverdeeld aandeel in de hiervoor omschreven mandelige zaak 
leveren, voorzover bij die desbetreffende levering ook een mandelige  berging wordt 
overgedragen. 
De desbetreffende individuele kopers dienen met deze vervreemding van al die 
onverdeelde aandelen in te stemmen en toestemming als bedoeld in artikel 3:190 van het 
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Burgerlijk Wetboek te verlenen, zonodig in de akte van levering van de desbetreffende 
bouwkavel aan bedoelde koper(s). 
INSCHRIJVING 
Iedere deelgenoot is bevoegd een afschrift van deze akte te doen inschrijven in de 
openbare registers. 
INSTALLATIE LIDMAATSCHAP BEHEERVERENIGING 
Voorts verklaarde de verschenen persoon, handelend namens de vennootschap in haar 
hoedanigheid van enig bestuurder van de vereniging: Beheervereniging De Kleine 
Weelde C te Uithoorn, gevestigd in de gemeente Uithoorn, kantoorhoudende te 
kantoorhoudende 2132 JX Hoofddorp, Polarisavenue 132, hierna te noemen: de 
beheervereniging, dat: 
a. blijkens akte oprichting vereniging, mede heden voor mij, notaris, verleden, de 

beheervereniging is opgericht. De beheervereniging heeft ten doel het beheer van 
de mandelige zaak; onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen 
welke dienstig kunnen zijn voor de instandhouding van de mandelige zaak; de 
vereniging vertegenwoordigt daarbij alle deelgenoten, zomede al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; 

b. de beheervereniging thans geen andere schulden heeft dan die uit hoofde van de 
normale lasten en belastingen terzake van voormelde onroerende zaak en de 
exploitatie, verzekering en administratie daarvan; 

c. de statuten van de beheervereniging niet anders luiden dan zoals deze laatstelijk zijn 
vastgesteld bij voormelde akte van oprichting. 

Daarop verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat: 
1. op grond van artikel 4 van de statuten van de beheervereniging installeert de 

vennootschap bij de akte van levering van de desbetreffende kavels aan de 
individuele kopers daarvan als lid van de beheervereniging. Bedoelde kopers dienen 
in de akte van levering het lidmaatschap van de beheervereniging te aanvaarden. De 
koper zal lid zijn van voormelde beheervereniging uit kwaliteit van het zijn van 
deelgenoot van de mandelige zaak; 

2. de baten en lasten van het lidmaatschap van de beheervereniging zijn vanaf de 
datum van levering van de kavel aan de koper(s) voor rekening van de koper(s); 

3. de koper dient zich in de akte van levering van de kavel uitdrukkelijk te 
onderwerpen aan de statuten van de beheervereniging en het daarbij behorende 
reglement en te verklaren dat hij een afschrift van deze stukken heeft ontvangen; 

4. indien de koper van een kavel zijn onverdeeld aandeel in de mandelige zaak (deels) 
vervreemdt, hij zijn lidmaatschap (deels) dient over te dragen aan de verkrijger 
daarvan, in dier voege dat de vervreemder zijn lidmaatschap opzegt en de verkrijger 
zich tegelijkertijd als lid van de beheervereniging bij het bestuur aanmeldt. De 
verkrijger treedt alsdan in de rechten en verplichtingen vanaf het moment van 
overdracht. De verkrijger en de vervreemder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
hetgeen de vervreemder terzake zijn lidmaatschap of zijn onverdeelde aandeel in de 
mandelige zaak aan de beheervereniging verschuldigd is. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens vorenomschreven 
mandeligheid bij de akten van levering aan de diverse individuele kopers nog aan deze 
kopers op te leggen en door deze te laten aanvaarden casu quo bekrachtigen. 
In de desbetreffende akte(n) van levering zal door de vennootschap aan vorenbedoelde 
individuele kopers (een) boete- en (een) kettingbeding(en) worden opgelegd teneinde 
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deze kopers en hun rechtsopvolgers te binden aan de uit deze akte voor hen 
voortvloeiende verplichtingen. 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 
De vennootschap vestigt bij deze ten laste van het voormelde mandelige binnenterrein, 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer @, waaraan door het kadaster 
een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend, als dienend erf en ten 
behoeve van de (thans nog) aan de vennootschap in eigendom toebehorende percelen 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummers @ tot en met @ als heersende 
erven, op welke percelen vorenbedoelde woningen met de bouwnummers 1 tot en met 
24 zullen worden gerealiseerd, de erfdienstbaarheden van overbouw, inbalking, 
inankering inhoudende de verplichting voor de (gezamenlijke) eigenaar(s) van het 
dienende erf om te dulden dat de op de heersende erven te realiseren woningen 
gedeeltelijk over het dienende erf zijn gebouwd, casu quo hierboven uitsteken, casu quo 
de versnijdingen van de funderingen in het dienende erf zijn gelegen, alsmede dat 
opendraaiende deuren van die woningen over het dienende erf heen draaien. 
Aan voormelde kadastrale percelen met de nummers @ tot en met @ heeft het kadaster 
voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten toegekend. 
KOSTEN 
De kosten van deze akte en het wegens voormelde inschrijving verschuldigde kadastrale 
recht zijn voor rekening van de vennootschap. 
VOLMACHT 
Blijkende van de volmacht van de vennootschap uit een onderhandse akte van volmacht 
welke is gehecht aan voormelde akte van verkoop, koop en levering de dato @. 
WOONPLAATSKEUZE 
Tenslotte verklaarde de verschenen, handelend als gemeld, te dezer zake woonplaats te 
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, reeds eerder aan de hand van het 
daartoe bestemde document vastgesteld. 
WAARVAN AKTE, 
in minuut is verleden te Haarlemmermeer op de datum als in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft hij 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, 
notaris, ondertekend om 


