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PROJECT DUINVLIETSTRAAT TE VELSEN-NOORD 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

AANVULLING OP ARTIKEL 2.5 EN ARTIKEL 6.2 VAN DE 

KOOPOVEREENKOMST 

 

De verkoper is gerechtigd om in de akte van levering casu quo in afzonderlijke akte(n) ten 

behoeve en/of ten laste van het verkochte alle mandeligheden casu quo erfdienstbaarheden en/of 

kwalitatieve verplichtingen te doen vestigen die hij voor de bereikbaarheid casu quo de 

handhaving van de feitelijke situatie van het te bouwen gebouw en/of naburige percelen, casu 

quo de gemeente Velsen en/of andere publiekrechtelijke organen ten behoeve van openbare 

doeleinden, waaronder met name de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, vereist of 

wenselijk acht. 

 

Tussen verkoper en de gemeente Velsen is een anterieure overeenkomst gesloten met 

betrekking tot de uitvoering/exploitatie van onderhavig project en onder welke (eventuele) 

aanvullende voorwaarden de verkopen c.q. eigendomsoverdrachten dienen te geschieden. 

Indien in de anterieure overeenkomst (aanvullende) bepalingen zijn opgenomen die aan kopers 

opgelegd dienen te worden, zal dat zo spoedig mogelijk door verkoper aan koper worden mede 

gedeeld. 

 

In de akte van levering casu quo in (een) afzonderlijke akte(n), zullen voor zover nodig voorts 

worden opgenomen: 

 

A. BEDINGEN MET KWALITATIEVE WERKING 

 Aangezien het verkochte deel uitmaakt van een bouwplan, zijn verkoper en koper terzake 

het bij deze akte verkochte perceel het navolgende overeengekomen: 

 1. Naburige percelen 

  De eigenaren en/of gebruikers van het onderhavige bouwperceel zijn verplicht om te 
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gedogen, dat de toestand, waarin de percelen grond met de daarop te bouwen opstallen, 

voor zoveel behorend tot het genoemde bouwplan, zich ten opzichte van elkaar 

bevinden, casu quo na de eerste goedgekeurde bouw zullen gaan bevinden, 

gehandhaafd blijft. Het in de vorige zin bepaalde geldt uitdrukkelijk ook voor wat 

betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, 

rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen 

en over- en onderbouwingen. 

@OPTIE 

  Voorts is hieronder uitdrukkelijk mede begrepen, ingeval de desbetreffende opstal(len) 

binnen @vijf (5) @tien (10) jaar na eerste oplevering van de woning conform de door 

de ondernemer verstrekte meerwerklijst en bijbehorende tekening(en) wordt/worden 

voorzien van uit- en/of opbouwmogelijkheden, de verplichting voor de eigenaren van 

naast elkaar gelegen percelen, om te dulden dat zulks wordt gerealiseerd en dat de 

daarvoor benodigde bouwkundige aanpassingen - waaronder ondermeer begrepen het 

verlengen van het ventilatiekanaal tot boven de dakopbouw, het deels op het naburige 

perceel plaatsen van de muur en/of het afscheidingsscherm van de uitbouw, het deels 

op of boven het naburige perceel plaatsen van een dakterras en/of het aanbrengen van 

versnijdingen van de funderingen in het naburige perceel - kunnen worden 

aangebracht. 

  Tevens moeten eigenaren dulden, indien en voorzover zulks noodzakelijk is, dat: 

  - indien een eigenaar heeft gekozen voor de mogelijkheid tot uitbreiding van de 

woning en de eigenaar van de naastgelegen woning, na voltooiing van bedoelde 

uitbreiding van de woning, eveneens een dergelijke uitbreiding wenst te 

realiseren, de verplichting van de eigenaren om te dulden dat de betreffende 

eigenaar ten behoeve van de realisatie van de uitbouw (een deel van) het 

buitenspouwblad doet verwijderen; 

  - de eigenaar van het naastgelegen perceel ten behoeve van het uitvoeren van 

bovengenoemde werkzaamheden tijdelijk zijn erf op de minst bezwarende wijze 

gebruikt; 

  zulks onder de voorwaarde dat alle schade ontstaan tijdens en na de realisering van de 

te bouwen uitbouw voor rekening en risico is van de eigenaar die de desbetreffende 

uitbreiding realiseert. 

@ 

  Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan. 

  Het vorenstaande heeft uitsluitend betrekking op de privaatrechtelijke betrekking 

tussen de verkoper, de ondernemer, de koper en de overige eigenaren en/of gebruikers 

van het deelplan waarvan het verkochte deel uitmaakt. 

 2. Openbare Nutsbedrijven 

  De eigena(a)r(en) en/of gebruiker(s) van het bij deze akte verkochte moet(en) - zonder 

vergoeding daarvoor te kunnen eisen - gedogen, dat voorzieningen ten behoeve van 

doorvoer van energie en signalen voor openbare nutsdoeleinden in, op, aan of boven 

het verkochte en de daarop te stichten bebouwing worden aangebracht en dat met 

betrekking tot die voorzieningen werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de 

aanwijzingen van de gemeente Velsen en/of de nutsbedrijven. De koper(s) en/of 

bedoelde rechtsopvolger(s) is/zijn verplicht deze voorzieningen in stand te laten. 

@OPTIE, worden er erfafscheidingen en/of hagen aangebracht? 

 3. Erfafscheiding/hagen 

  Koper dient de dulden dat op de erfgrens @een erfafscheiding @een haag wordt 

aangebracht met een @hoogte van circa tachtig (80) centimeter, een en ander zoals 
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aangegeven is op de kaveltekening. 

  Het onderhoud van de erfafscheiding en/of hagen komt geheel voor rekening van 

koper. 

  Koper dient de aan te leggen erfafscheiding en/of hagen in goede staat van onderhoud 

te handhaven en in stand te houden. 

@OPTIE 

 4. Parkeerplaats(en) 

  Koper dient de overeenkomstig de kaveltekening te realiseren parkeerplaats of 

parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, te handhaven en als zodanig te gebruiken 

voor het stallen van motorvoertuigen van hem/haarzelf, huisgenoten en/of bezoekers. 

Deze parkeerplaatsen mogen niet worden gebruikt voor permanente stalling van 

caravans en vergelijkbare voertuigen. 

@zijn er nog ander verplichtingen 

 5.  Reikwijdte 

  De in het onderhavige artikel opgenomen verplichtingen blijven rusten op het bij deze 

akte verkochte en worden bij deze gevestigd als kwalitatieve verplichting, als bedoeld 

in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, zodat deze verplichtingen van rechtswege 

overgaan op degene(n) die het verkochte of een gedeelte daarvan onder bijzondere titel 

zal/zullen verkrijgen; hierbij wordt tevens bepaald dat mede gebonden zullen zijn 

degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen 

verkrijgen. 

  Aangezien deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de 

eis van artikel 6:252 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

  Bij niet nakoming van enige verplichting als hiervoor gemeld, verbeurt de koper - na 

ingebrekestelling - ten behoeve van ten behoeve van de gemeente Velsen, de verkoper, 

de ondernemer, de nutsbedrijven en/of de overige gerechtigden ten behoeve van wie 

onderhavige kwalitatieve verplichtingen zijn gevestigd, een onmiddellijk opeisbare 

boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per overtreding, onverminderd het recht 

om nakoming te vorderen. 

  Voor zover bovenstaande bepalingen niet als kwalitatieve verplichting kunnen worden 

gevestigd, worden deze verplichtingen als een kettingbeding aan de koper opgelegd. 

  De koper is verplicht om, op verbeurte van een terstond opeisbare boete van 

vijftigduizend euro (€ 50.000,00), ten behoeve van de ten behoeve van de gemeente 

Velsen, de verkoper, de ondernemer, de nutsbedrijven en/of de overige gerechtigden 

ten behoeve van wie onderhavige kwalitatieve verplichtingen zijn gevestigd, op hem 

te eniger tijd opvolgende eigenaren, in de alsdan op te maken akte van 

eigendomsoverdracht of eigendomsovergang, gelijke verplichtingen op te leggen, als 

hiervoor omschreven, terwijl aan deze eventueel opvolgende eigenaren op verbeurte 

van een gelijke boete van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) de verplichting 

moet worden opgelegd, om deze gehele verplichting eveneens op te leggen aan de 

eigenaren, die hen wederom mochten opvolgen. 

  Indexclausule 

  Alle bedragen als hiervoor vermeld zullen telkens om de vijf jaar, te rekenen vanaf één 

januari tweeduizend éénentwintig, zodanig wijzigen als overeenkomt met de wijziging 

gedurende bedoelde periode van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek te 

publiceren "Consumentenprijsindex - Alle Huishoudens" op basis tweeduizend zes is 

éénhonderd (2006 = 100). 

  Deze wijziging zal worden bereikt door de bedragen, zoals die telkens bij het begin 

van elke vijfjaarsperiode groot zijn, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de 
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teller wordt gevormd door de bedoelde prijsindex die werd gepubliceerd vóór de 

maand waarin bedoelde periode van vijf jaar eindigt of - bij het ontbreken van die 

publicatie - voor de laatst voorafgaande maand ten aanzien waarvan de publicatie wel 

is geschied, en de noemer door de bedoelde prijsindex die werd gepubliceerd vóór de 

bij de aanvang van bedoelde vijfjaarlijkse lopende maand. 

  Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek inmiddels zijn overgegaan tot publicatie 

van een consumentenprijsindex op een meer recente tijdsbasis, dan zullen de cijfers 

van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zonodig na koppeling aan de 

cijfers van de voorafgaande reeksen. De wijze van koppeling zal geschieden in overleg 

met het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

B. REEDS GEVESTIGDE ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN 

ETCETARA 

 Ten aanzien van bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard 

betreffende het verkochte wordt verwezen naar de akte van levering de dato negentien 

september tweeduizend achttien, waarbij verkoper de projectgrond in het project 

Duinvlietstraat te Velsen-Noord in eigendom heeft verkregen waarin onder meer het 

volgende voorkomt, woordelijk luidende: 

 "GEBRUIK/BESTEMMING 

 Koper is voornemens het verkochte te gaan gebruiken voor de realisatie van maximaal 

vijfenveertig (45) woningen, zoals nader is bepaald in artikel 7 van de koopovereenkomst. 

 Enzovoorts. 

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 Partijen verklaarden dat op deze levering en de daaraan ten grondslag liggende 

overeenkomst van verkoop en koop van toepassing zijn de "Algemene Voorwaarden bij 

verkoop van onroerende zaken 2013", vastgesteld op tweeëntwintig oktober tweeduizend 

dertien, zulks met uitzondering van de daarin opgenomen artikelen 16 en 23, hierna te 

noemen: "de Algemene Voorwaarden". 

 De koper verklaarde een exemplaar van voormelde Algemene Voorwaarden te hebben 

ontvangen en met de inhoud daarvan volledig bekend te zijn en te aanvaarden en het ervoor 

te houden alsof deze Algemene Voorwaarden één geheel uitmaken met deze akte. 

 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in de koopovereenkomst en de Algemene 

Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de koopovereenkomst. 

 In de Algemene Voorwaarden staat ondermeer woordelijk vermeld: 

 ”Artikel 11 Gebruik van het perceel 

 Het is de koper niet toegestaan het perceel te gebruiken in strijd met het overeengekomen 

gebruik en/of bestemming, zoals dat is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

 Enzovoorts. 

 Artikel 19 Verplichtingen van de koper 

 1 De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare 

voorzieningen in, op en/of boven het perceel door of namens de gemeente is 

aangebracht, door of namens gemeente wordt onderhouden (herstellen en/of 

vernieuwen inbegrepen) en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare 

voorzieningen in, op en/of boven het perceel zal worden aangebracht en/of 

onderhouden. 

 2 De koper is tevens verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van voorzieningen 

in, op en/of boven het perceel door of namens een derde is aangebracht, door of 

namens die derde wordt onderhouden (herstellen en/of vernieuwen inbegrepen) en dat 

al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van die voorzieningen in, op en/of boven het 
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perceel zal worden aangebracht en/of onderhouden. 

 3 De koper is verplicht al hetgeen ingevolge de leden 1 en 2 van dit artikel is 

aangebracht bevestigd te laten. 

 4 Alle schade aan het eigendom van de koper die een onmiddellijk gevolg is van het 

aanbrengen en/of onderhouden (herstellen en/of vernieuwen inbegrepen) door of 

namens de gemeente van de in lid 1 bedoelde zaken zal door of namens en voor 

rekening van de gemeente worden hersteld of -indien de koper dat wenst- aan de koper 

worden vergoed. 

 5 De koper is verplicht -voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden- voor 

eigen rekening en risico die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de 

aanwezige zaken als omschreven in leden 1 en 2. 

 6 De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van zijn toedoen 

en/of nalaten is ontstaan aan de in leden 1 en 2 bedoelde zaken, ook voor die zaken 

die eigendom zijn van derden. 

 7 De koper vrijwaart de gemeente tegen eventuele vorderingen inzake schadevergoeding 

van derden die mogelijkerwijs ook zaken in, op en/of boven het perceel in eigendom 

kunnen hebben. 

 Enzovoorts. 

 Artikel 21 Kettingbeding 

 1 De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, 

om het bepaalde in de artikelen 11, 19, 22, 25 en 28 bij de overdracht van het gehele 

perceel (of gedeelte daarvan), alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, 

aan de nieuwe eigenaar en/of beperkt gerechtigde op te leggen en daartoe het in de 

artikelen 11, 19, 22, 25 en 28 bepaalde woordelijk in de notariële akte te laten 

opnemen, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete aan de gemeente 

van 10 % van de in de koopovereenkomst vermelde koopprijs, met de bevoegdheid van 

burgemeester en wethouders om daarnaast nakoming en/of vergoeding van de 

eventueel meerdere schade te vorderen. 

 2 Op gelijke wijze als onder lid 1 is bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente 

tot het bedingen -bij wijze van derdenbeding- bij de nieuwe eigenaar en/of beperkt 

gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 11, 19, 22, 25 en 28 als 

de verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan de rechtsopvolgers en/of 

beperkt gerechtigden. 

 3 Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente 

het gestelde in lid 2 aan. 

 Artikel 22 Kwalitatieve verplichtingen 

 1 Partijen komen overeen dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 19 als kwalitatieve 

verplichtingen op het perceel rusten en dat deze verplichtingen van rechtswege zullen 

overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij 

tevens wordt bepaald dat diegene(n) mede gebonden is/zijn die van de rechthebbende 

een recht tot gebruik van de zaak zal/zullen verkrijgen. 

 2 Deze verplichtingen zullen als kwalitatieve verplichtingen worden vastgelegd in de 

notariële akte en worden ingeschreven in de openbare registers. 

 Enzovoorts. 

 Artikel 25 Boetebepaling 

 1 De koper verbeurt bij elke niet- of niet behoorlijke nakoming c.q. overtreding van 

enige verplichting die hem ingevolge deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere 

Voorwaarden is opgelegd ná ingebrekestelling en ná verloop van de daarin gestelde 

termijn een door de gemeente op te leggen onmiddellijk opeisbare boete van 10 % van 
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de koopprijs, tenzij in deze Algemene Voorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden 

een andere (op een bepaalde situatie aangepaste) boeteregeling is getroffen Het 

vorenstaande laat onverlet het recht van de gemeente om volledige schadevergoeding 

te vorderen van de koper voor zover de geleden en/of te lijden schade de verbeurde 

boete overtreft. 

 2 Naast het vorengestelde behoudt zowel de gemeente als de koper zich het recht voor 

om bij niet-nakoming van enige uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting 

in rechte nakoming te vorderen. 

 Enzovoorts. 

 Artikel 28 Indexatie 

 1 De in de Algemene Voorwaarden en in de Bijzondere Voorwaarden vermelde boeten 

zullen jaarlijks, voor de eerste maal op 1 januari volgend op het jaar waarin de 

koopovereenkomst door koper is ondertekend en vervolgens iedere eerste dag van 

januari van de daarop volgende jaren, worden geïndexeerd op basis van het CBS 

consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens totaal, zoals door het CBS te Den Haag 

wordt vastgesteld op de meest recente tijdbasis. 

 2 De aanpassing vindt plaats door vermenigvuldiging van de tot die datum geldende 

boeten met een breuk, waarvan de teller bestaat uit het prijsindexcijfer voor het 

kalenderjaar voorafgaande aan de datum van ingang van de nieuwe boete en de 

noemer bestaat uit het meest recente prijsindexcijfer. 

 3 Indien het CBS op houdt te bestaan en/of de in lid 1 genoemde indexcijfer niet meer 

bekendmaakt, zal een gelijkwaardig cijfer worden toegepast. " 

 Voor zover in de Algemene Voorwaarden verplichtingen voorkomen welke verkoper 

verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze 

door koper uitdrukkelijk aanvaard. 

 Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derde(n) zijn bedongen, worden die 

rechten bij deze tevens door de koper voor die derde(n) aangenomen. 

 Partijen zijn overeengekomen dat de hiervoor gemelde van toepassing zijnde artikelen van 

de Algemene Voorwaarden, voor zover nodig, nader worden uitgewerkt casu quo benoemd 

in de akte(n) van levering aan de desbetreffende individuele kopers en dat die artikelen 

nog aan bedoelde individuele kopers zullen worden opgelegd, hetgeen die kopers dienen 

te aanvaarden en zonodig nog te bekrachtigen. 

 BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN 

 In aanvulling casu quo afwijking op de Algemene Voorwaarden zijn de gemeente en 

verkoper in de koopovereenkomst het volgende overeengekomen: 

 "Artikel 6: Bodem 

 1. Enzovoorts. 

 2. Voor het Perceel is door Archeologenbureau ARGO een Archeologischbureau-

onderzoek uitgevoerd,  waarvan de resultaten zijn neergelegd in het rapport “Triangel 

Stratingsplantsoen te Velsen-Noord Gemeente Velsen”, ISSN 1879-7091, van 

augustus 2017. In het Archeologischbureauonderzoek wordt geadviseerd een 

vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een verkennend booronderzoek. De 

Gemeente heeft middels een zogenaamd “selectiebesluit” besloten het advies uit het 

Archeologischbureauonderzoek over te nemen. 

  Koper is verplicht om, in overleg met de Gemeente, op het Perceel een 

Verkennendbooronderzoek uit te voeren en de resultaten van dit onderzoek bij de 

Ontwikkeling van het Perceel in acht te nemen. 

  Het rapport en het selectiebesluit zijn in de Verkoopbrochure opgenomen, welke bij 

deze overeenkomst is gevoegd als bijlage 1. 
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 Artikel 7: Bebouwing en inrichting 

 1. Koper verbindt zich voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor de bebouwing 

van het Perceel alsmede voor de inrichting van de niet te bebouwen grond van het 

Perceel een en ander met inachtneming van de navolgende randvoorwaarden: 

  a. Koper dient de voorwaarden voortvloeiende uit de wijzigingsbevoegdheid  in acht 

te nemen (de wijzigingsbevoegdheid is in de verkoopbrochure opgenomen (bijlage 

1)); 

  b. Koper dient 80% van de te realiseren woningen als zijnde markthuurwoning te 

realiseren (zijnde huurwoningen met een kale huur van minimaal € 710,-- per 

maand prijspeil 1 januari 2017) en 20% als koopwoning; 

  c. Het is Koper niet toegestaan op het Perceel sociale huurwoningen te realiseren; 

  d. Koper is verplicht tot het aanleggen, onderhouden en in standhouden van de 

benodigde parkeerplaatsen op het Perceel ten behoeve van de bebouwing, met 

inachtneming van het feit dat het Koper is toegestaan de openbare 

parkeerplaatsen gelegen aansluitend aan het Perceel aan het Stratingplantsoen 

en de Duinvlietstraat te betrekken bij het aantal benodigde parkeerplaatsen voor 

de bebouwing; 

  e. Koper is verplicht de op het Perceel te realiseren parkeerplaatsen te ontsluiten 

via het Stratingplantsoen; 

  f. Het is Koper niet toegestaan aan de Duinvlietstraat zogenaamde haakse 

parkeervakken te realiseren; 

  g. Koper is verplicht zorg te dragen dat de EPC score van de te realiseren woningen 

minimaal 50% hoger is dan vereist is conform het vigerende bouwbesluit. 

  h. Koper is verplicht tot het aanleggen, onderhouden en in standhouden van de 

hemelwaterafvoer via natuurlijke bodeminfiltratie. Het is de Koper niet 

toegestaan de afvoer van hemelwater op een andere wijze plaats te laten vinden 

dan via bodeminfiltratie. Het is de Koper niet toegestaan een hemelwaterafvoer 

op het vuilwaterrioolstelsel te maken; 

 2. Koper zal zich inspannen om de op het Perceel aanwezige volgroeide iepen te 

behouden. 

 3. Koper verklaart er mee bekend te zijn dat de te realiseren woningen niet zullen worden 

aangesloten op het aardgasnet. 

 4. Indien ten gevolge van de ontwikkeling de openbare ruimte dient te worden aangepast, 

is de Koper verplicht voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor die 

aanpassing(en). 

  De Gemeente heeft in afwijking van haar gemeentelijke inkoop-/aanbestedingsbeleid 

besloten om de eventuele aanpassing van de openbare ruimte te laten uitvoeren door 

de Koper, gelet op de te verwachten coördinatie- en efficiëntievoordelen daarvan. 

Bovendien is de Koper daarmee geen exploitatiebijdrage in de zin van de Wro 

verschuldigd voor de eventuele aanpassing van de openbare ruimte, omdat de Koper 

dit in plaats daarvan voor eigen rekening en risico uitvoert. 

  Indien op grond van een rechterlijke uitspraak komt vast te staan dat de aanpassing 

van de openbare ruimte niettegenstaande het voorgaande aanbesteed moet (of had 

moeten) worden, zijn alle daaruit voor de Gemeente voortvloeiende negatieve 

financiële gevolgen voor rekening en risico van de Koper. 

  Wanneer de openbare ruimte aangepast dient te worden, dient de Koper met in 

achtneming van de ASVV en de LIOR zorg te dragen voor het opstellen van een 

Definitief Ontwerp voor die aanpassingen van de openbare ruimte. Het Definitief 

Ontwerp dient op schaal te zijn en de maatvoering en de materialisering te bevatten. 
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Het Definitief Ontwerp zal door Koper tijdig binnen 6 maanden na het onherroepelijk 

worden van de omgevingsvergunning voor de bebouwing aan de Gemeente ter 

goedkeuring worden voorgelegd. Partijen zullen als dan nadere afspraken maken over 

de oplevering van de openbare ruimte en de garanties. 

  De ASVV en de LIOR zijn Partijen genoegzaam bekend. 

 5. Koper verklaart uitdrukkelijk dat hij met de inhoud van de in van dit artikel genoemde 

aanvullende eisen, wijzigingsbevoegdheid, plannen, rapporten en Verkoopbrochure 

volledig bekend is en aanvaardt dezen. 

 6. In uiterlijk het derde kwartaal van 2019 kan en is de Koper voornemens te starten met 

de realisatie van de bebouwing van het Perceel, een en ander conform de Planning 

(bijlage 4). De Koper spant zich tot het uiterste in om de realisatie zo voorspoedig 

mogelijk uit te voeren. 

 Artikel 8: Aansprakelijkheid en Bouwverkeer 

 1. Koper zal tijdig aan de Gemeente voorstellen doen voor de te gebruiken bouwroute 

Uitgangspunt hierbij is de afwikkeling van het bouwverkeer via de hoofdwegen. Koper  

draagt zorg voor tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden in verband met 

de bouwroute middels een openbare kennisgeving in de huis-aan-huis bladen “de 

Jutter” en “de Hofgeest” en middels een brief aan de direct belanghebbenden. 

 2. Koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan gemeentelijke wegen en 

voorzieningen die door zijn toedoen of nalaten worden veroorzaakt. De gemeentelijke 

wegen en voorzieningen in de directe nabijheid van het Perceel dienen daartoe voor 

de start van de bouwactiviteiten en na de oplevering daarvan geschouwd te worden 

door of namens de Koper en een vertegenwoordiger  van de Gemeente. Van de 

opneming wordt door de Gemeente een schade-preventieformulier, inclusief foto’s, 

opgesteld. 

 Artikel 9: Planning 

 Partijen conformeren zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst aan de als bijlage 4 

aan deze Overeenkomst gehechte Planning, bestaande uit een tijdsplanning en een 

stappenplan. Ten aanzien van de realisatie van de bebouwing betreft het een indicatieve 

planning, onverminderd een inspanningsverplichting om deze indicatieve planning ook 

daadwerkelijk te halen. 

 De (te verwachten) vertragingen en/of versnellingen in de planning worden door Partijen 

per omgaande aan elkaar gemeld. 

 Artikel 10: Communicatie 

 Koper is verantwoordelijk voor de communicatie over de bebouwing en de eventuele 

aanpassing van de openbare ruimte. Koper staat er voor in dat hij hieraan op voldoende 

wijze invulling zal geven. 

 Enzovoorts. 

 Artikel 13: Boetebepaling & Ontbindende voorwaarden 

 1. Bij niet-nakoming c.q. overtreding van enige verplichting voortvloeiende uit artikel 7 

lid 1 onder d en h van deze overeenkomst verbeurt de Koper -ná ingebrekestelling en 

ná verloop van de daarin gestelde termijn- ten behoeve van de gemeente een 

onmiddellijk opeisbare boete van honderd euro (€ 100,--) per dag voor iedere dag dat 

de overtreding voortduurt. 

 2. Enzovoorts. 

 Artikel 15: Planschade en nadeelcompensatie 

 1. Alle eventuele kosten welke samenhangen met een door Gemeente aan een 

belanghebbende toe te kennen vergoeding van planschade (als bedoeld in titel 6.1 

Wro) die verband houdt met de ontwikkeling van het Perceel, komen overeenkomstig 
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het bepaalde in artikel 6.4a van de Wro volledig voor rekening van de Koper. Ditzelfde 

geldt voor eventuele schadevergoedingen ten titel van nadeelcompensatie verband 

houdende met de ontwikkeling van het Perceel die de Gemeente dient uit te keren. 

 2. De Gemeente zal de verzoeker schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om 

vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 die samenhangt met het wijzigingsplan 

zoals deze ten behoeve van het door de Koper voorziene ontwikkeling van het Perceel 

wordt vastgesteld door de Gemeente en in werking treedt. De Gemeente zal de Koper 

bij de behandeling van zo’n aanvraag betrekken. 

 3. De Koper verbindt zich om aan de Gemeente het totale bedrag te compenseren van de 

tegemoetkoming in schade als bedoeld in lid 1 en lid 2 die onherroepelijk voor 

vergoeding door de Gemeente in aanmerking komt. 

 4. De Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling 

van een bedrag van tegemoetkoming in voornoemde schade het bedrag schriftelijk aan 

de Koper meedelen. Ter uitvoering van het in lid 3 bepaalde verplicht de Koper zich 

het desbetreffend bedrag na iedere mededeling aan de Gemeente over te maken binnen 

twee weken na de verzending van de mededeling. 

 Artikel 16: Kettingbeding 

 1. De Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, 

om het bepaalde in de artikelen 6 lid 2, 7, 8, 9, 10, 13 lid 1 en 15 bij de overdracht van 

het gehele Perceel of een gedeelte daarvan, alsmede bij verlening daarop van een 

beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en daartoe 

het in de artikelen 6 lid 2, 7, 8, 9, 10, 13 lid 1en 15 bepaalde woordelijk in de notariële 

akte op te nemen, zulks op verbeurte van een boete aan de Gemeente van een bedrag 

groot tien procent (10%) van de koopsom met de bevoegdheid van de Gemeente om 

daarnaast nakoming en/of vergoeding van meerdere schade te vorderen. 

 2. Op gelijke wijze als onder lid 1 van dit artikel is bepaald, verbindt de Koper zich jegens 

de Gemeente tot het bedingen- bij wijze van derdenbeding- bij de nieuwe eigenaar of 

beperkt gerechtigde dat deze zowel het bepaalde in de artikelen 6 lid 2, 7, 8, 9, 10, 13 

lid 1 en 15 als de verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan de 

rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij 

namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aan. 

 3. Behoudens ten aanzien van artikel 7 lid 1 onder  d en h en artikel 13 lid 1 vervalt het 

gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel ten aanzien van de artikel 6 lid 2, artikel 7 lid 1 

onder a, b, c e, f ,g, lid 2 t/m lid 6, artikel 8, artikel 9, artikel 10 en artikel 15 wanneer 

de bebouwing van het Perceel voltooid en gebruiksklaar is. Het vorenstaande houdt 

in dat het in dit artikel opgenomen kettingbeding, behoudens ten aanzien van de artikel 

7 lid 1 onder  d en h en artikel 13 lid 1, niet opgelegd behoeft te worden aan de koper 

van gerealiseerde woning." 

 KWALITATIEVE VERPLICHTING(EN)/KETTINGBEDING(EN) 

 1. De gemeente legt bij deze op aan koper, die bij deze aanvaardt en zal dulden en/of 

eerbiedigen, de hiervoor onder ALGEMENE VOORWAARDEN en BIJZONDERE 

VERKOOPVOORWAARDEN aangehaalde bepalingen en bedingen, alsmede deze 

verplichting (1) en de hierna opgenomen verplichting (2) als kwalitatieve verplichting 

als bedoeld in artikel 252 Boek 6 Burgerlijk Wetboek casu quo als kettingbeding, met 

dien verstande dat koper verplicht is alle opvolgende eigenaren en/of diegene(n) die 

aan wie zij een zakelijk genotsrecht op het verkochte verleent alsmede hun 

rechtsopvolgers middels een kettingbeding zal binden aan de genoemde Algemene 

verkoopwaarden alsmede deze verplichting (1) en de hierna omschreven verplichting 

(2) zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbarre boete van tien procent (10%) 
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van de koopprijs, te voldoen binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkende 

aanmaning van de gemeente, onverlet de rechten die de gemeente aan de Wet kan 

ontlenen terzake van niet-nakoming. 

 2. Op gelijke wijze als in het eerste lid bepaald, verbindt koper zich jegens de gemeente 

tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk 

rechtigde(n), dat ook deze de verplichting in het eerste lid zal opleggen aan diens 

rechtsopvolger(s) of zakelijk rechtigde(n). Iedere opvolgende vervreemder neemt 

daarbij namens en ten behoeve van de Gemeente deze bedingen aan. 

 AANVAARDING DOOR KOPER 

 Voorzover in deze akte bepalingen en/of verplichtingen voorkomen welke verkoper 

verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en worden die bepalingen en/of 

verplichtingen bij deze door koper aanvaard. 

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

rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. 

 UITZONDERING OPLEGGEN KETTINGBEDING 

 Partijen wensen ter voorkoming van misverstanden hierbij te benadrukken dat 

bovengenoemd kettingbeding niet opgelegd behoeft te worden aan de koper van een 

gerealiseerde woning, behoudens ten aanzien van de hierboven geciteerde artikelen 7 lid 

1 onder d en h en 13 lid 1." 

In de akte van levering wordt het navolgende boete-/kettingbeding aan koper opgelegd: 

"Verkoper legt bij deze die hiervoor aangehaalde voorwaarden en bepalingen namens de 

gemeente Velsen aan koper op, welke voorwaarden en bepalingen bij deze door koper worden 

aanvaardt. 

Indien de koper in strijd handelt met enige voorwaarde of bepaling hiervoor genoemd of 

genoemd in de van toepassing zijnde artikelen van de Algemene verkoopvoorwaarden, verbeurt 

hij aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs, 

te voldoen binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkende aanmaning van de gemeente, 

onverlet de rechten die de gemeente aan de Wet kan ontlenen terzake van niet-nakoming. 

Koper is conform het hiervoor bepaalde verplicht alle opvolgende eigenaren, hun 

rechtsopvolgers en gebruikers aan de hiervoor aangehaalde voorwaarden en bepalingen, de 

voorwaarden en bepalingen van de van toepassing zijnde artikelen van de Algemene 

Voorwaarden, het in de voormelde alinea vermelde boetebeding en deze verplichting te binden, 

zulks op verbeurte ten behoeve van de gemeente van een onmiddellijk opeisbare boete van tien 

procent (10%) van de koopprijs, te voldoen binnen veertien (14) dagen na een daartoe 

strekkende aanmaning van de gemeente, onverlet de rechten die de gemeente aan de Wet kan 

ontlenen terzake van niet-nakoming. 

De koper zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een gestelde termijn, zonder dat enige 

ingebrekestelling zal zijn vereist." 

 

De hiervoor sub A. en B. gemelde (concept) bepalingen zullen (eventueel en voor zover van 

toepassing) nader worden opgenomen en/of uitgewerkt in de akte van levering casu quo in (een) 

afzonderlijke akte(n). 


