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1 januari 2020 

Toepassing 

Deze versie van het model voor de akte vestiging KOOPstart is bruikbaar in de situatie dat de erf-
verpachter (woningcorporatie/vastgoedbelegger) eigenaar is van de (onder)grond en een recht van 
erfpacht uitgeeft. 
Op deze akte zijn de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen versie Woningcorporaties 1 januari 2020 
van toepassing. 
 
Deze modelakte is bedoeld voor de situatie de koper met de verkoper een koopovereenkomst (KO) 
heeft gesloten voor de grond (d.w.z. het recht van erfpacht) en daarnaast een aannemingsover-
eenkomst (AO) met het bouwbedrijf.  

Aanpassingen van het model 

Deze modelakte is bestemd voor bewerking door de notaris die in opdracht van de licentiehouder 
het concept van de akte van vestiging erfpacht voorbereidt. In de uiteindelijk te passeren akte 
dient de koptekst inclusief het KOOPstart-logo te worden verwijderd. Ook deze toelichting wordt 
uiteraard verwijderd. 
 
Omschrijving project 
In de tekst van dit model is onder A.2 een paragraaf ‘Omschrijving project’ opgenomen. Hier wor-
den alle registergoederen in het project / de planfase opgesomd inclusief de kadastrale nummers, 
eventueel via perceelsvorming met voorlopige kadastrale grenzen (VKG). Dit is noodzakelijk voor 
de vestiging van beperkte rechten (o.a. erfdienstbaarheden) en de omschrijving van eventuele 
mandeligheden.  
Een andere oplossing kan zijn dat vooraf een algemene akte (inclusief eventuele mandeligheid) op-
gesteld wordt, waarin het bouwplan, de te vestigen beperkte rechten (erfdienstbaarheden e.d.) en 
de mandeligheid inclusief de betrokken kadastrale perceelnummers worden beschreven. Daarnaast 
worden dan aan die akte de betreffende tekeningen gehecht. Vervolgens wordt in de betreffende 
leverings-/vestigingsakten de tekst van de algemene akte (integraal) aangehaald. Daarna wordt in 
die akten de vestigingshandeling van de beperkte rechten vastgelegd en aangegeven dat deze ves-
tiging bij die akte plaatsvindt voor zover dat reeds niet eerder (bij een eerdere leverings-/uitgifte-
akte) is geschied. 

Erfpacht- en KOOPstartbepalingen 

De Erfpacht- en KOOPstartbepalingen zijn een zelfstandig document, dat ingeschreven is in de Open-
bare Registers en waarvan op het Servicenet van OpMaat een pdf-document beschikbaar is. In de 
Erfpacht- en KOOPstartbepalingen is uitdrukkelijk bepaald dat een exemplaar van deze Erfpacht- en 
KOOPstartbepalingen wordt gehecht aan het afschrift van de akte vestiging erfpacht dat aan de koper 
wordt verstrekt. 

Wijzigingen en goedkeuring 

Deze modelakte is eigendom van Stichting OpMaat. Licentiehouders van KOOPstart zijn gerechtigd 
deze modelakte te gebruiken binnen de kaders van de licentieovereenkomst. Deze modelakte als-



 

Akte vestiging erfpacht KOOPstart nieuwbouw KO/AO eengezinswoning 
<naam erfverpachter> versie <datum> (o.b.v. modelversie OpMaat 1 januari 2020) 
Op deze akte zijn de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen 1 januari 2020 van toepassing 

 
 
 

2 
 

mede de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen die op deze overeenkomst van toepassing zijn, zijn au-
teursrechtelijk beschermd. Het gebruiken van deze documenten of het overnemen van tekstge-
deelten uit deze documenten door anderen dan licentiehouders KOOPstart en/of voor andere doel-
einden dan de verkoop en verkoopvoorbereiding van woningen als KOOPstartwoning is verboden, 
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Stichting OpMaat. 
Wijzigingen die licentiehouders aanbrengen ten opzichte van het model dienen t.b.v. de beoorde-
ling door OpMaat in de tekst inzichtelijk gemaakt te worden (advies: Gebruik de Word-functie “wij-
zigingen bijhouden”). Bij de uiteindelijke toepassing worden de markeringen en opmerkingen uiter-
aard verwijderd, evenals deze pagina.  
Voor wijzigingen anders dan de bovenstaande is op grond van de licentieovereenkomst toestem-
ming nodig van OpMaat. Wijzigingen worden zelden door OpMaat goedgekeurd, in verband met de 
doelstelling om een landelijke herkenbare standaard te hanteren en in verband met afspraken met 
de Belastingdienst. Wijzigingen van praktische aard in de akte, de akte vestiging erfpacht en de 
eventuele splitsingsakte worden door OpMaat beoordeeld op mogelijke inbreuk op de KOOPstartre-
geling en op de positie van de koper. 
Op grond van de voorgelegde stukken beoordeelt OpMaat of het nodig is aan de Belastingdienst 
een oordeel te vragen of de eigenwoningregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepas-
sing is. Zie over de beoordeling in verband met de eigenwoningregeling de nadere informatie hier-
over van OpMaat.  
OpMaat is bij goedkeuring niet verantwoordelijk voor de juridische consistentie van door licentie-
houder gewijzigde aktes. 
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VESTIGING ERPACHT KOOPSTART 
NIEUWBOUW EENGEZINSWONING 
GESCHEIDEN KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST 

B.V. Timpaan Hoofddorp VERSIE <DATUM> 
 
Heden de @ tweeduizend twintig,  
verschenen voor mij,  
@mr. Susan Jeanette van Os, @mr. Rajesh Sardhanand Gopisingh, notaris, gevestigd te Haarlem-
mermeer: 
1. @ 

hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
a. 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; 
Volmacht 
van gemelde volmachtverlening blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke is ge-
hecht aan een akte van depot, op @ tweeduizend twintig voor mr. @S.J. van Os, @ mr. 
R.S. Gopisingh, notaris gevestigd te Haarlemmermeer, verleden; 
gemelde vennootschap wordt hierna genoemd: "Erfverpachter"; 

b. de te Rijssen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vast-
bouw B.V., kantoorhoudende te 7461 TW Rijssen aan Spoelerstraat 2, (ingeschreven in 
het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken onder dossier nummer 
06054783); 
Volmacht 
van gemelde volmachtverlening blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke is ge-
hecht aan voormelde akte van depot de dato @ tweeduizend twintig; 
gemelde besloten vennootschap hierna genoemd: "(de) Vennootschap”; 

2. @ 
 hierna @(samen)@ genoemd: "Erfpachter". 
Hoedanigheid verschenen persoon 
De verschenen personen handelen in de hoedanigheden als voormeld, tenzij het tegendeel is be-
paald of uit het tekstverband blijkt. 
@Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begre-
pen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig gere-
gistreerd geweest.@ 
De verschenen personen verklaren het volgende: 
A.1. INLEIDING 
1. De Erfverpachter is vennootschap zoals bedoeld in de hierna genoemde Erfpacht- en KOOP-

startbepalingen en daar genoemd Vastgoedbelegger, die (mede) als doel heeft duurzaam ver-
mogen te beleggen in vastgoed in het algemeen en in woningen in het bijzonder. 
 

2. Blijkens een koopovereenkomst is na te melden registergoed door de Erfverpachter verkocht, 
door middel van het aangaan van een overeenkomst met de Erfpachter tot vestiging van erf-
pacht. De vestiging van de erfpacht vindt in deze akte plaats. 
De op deze erfpacht betrekking hebbende bepalingen zijn bekend onder de naam Erfpacht- en 
KOOPstartbepalingen versie 1 januari 2020, hierna te noemen: Erfpacht- en KOOPstartbepa-
lingen. Een exemplaar van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen zal aan het voor de Erfpachter 
bestemde afschrift van deze akte worden gehecht.  
Daarnaast heeft Erfpachter met de Vennootschap een aannemingsovereenkomst gesloten tot 
de (af)bouw van een woning met verdere aanhorigheden op het registergoed. De aannemings-
overeenkomst vormt een onverbrekelijk geheel met de koopovereenkomst. 

3. De toepassing van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen beoogt het eigenwoningbezit van par-
ticulieren te bevorderen en een evenwichtige verdeling van enerzijds de individuele belangen 
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van particuliere kopers van KOOPstartwoningen en anderzijds het algemene belang van de 
volkshuisvesting tot stand te brengen.  

4. Door de uitgifte in erfpacht van een woning aan de Erfpachter wordt beoogd de eigendom in 
materiële zin van deze woning inclusief de (onder)grond aan de Erfpachter over te dragen. De 
Erfpachter heeft hetzelfde genot van de woning als de eigenaar met inachtneming van het be-
paalde in de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen. De Erfpachter is verplicht om de woning zelf te 
bewonen. De Erfverpachter heeft vanwege de hierna te noemen en te verlenen korting met 
name een financieel belang bij de woning. 

5. Vanwege de betaalbaarheid van de woning voorzien de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen in 
een regeling waarbij een korting wordt verstrekt op de waarde van de woning. Door deze kor-
ting verkrijgt zowel de Erfpachter als de Erfverpachter een gedeeld belang bij de waardeontwik-
keling van de woning. De deling van de waardeontwikkeling is gebaseerd op de “fair-valuever-
houding” zoals deze is vastgesteld door de minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Vanwege de toepasselijkheid van de eigenwoningregeling van de inkom-
stenbelasting (hypotheekrenteaftrek) en op grond van de hiervoor genoemde “fair-valuever-
houding” bedraagt het waardeontwikkelingspercentage van de particuliere koper minimaal vijf-
tig procent (50%). 

6. De Erfpacht- en KOOPstartbepalingen voorzien in een vergoedingsregeling (Hoofdstuk 7, 8 en 
9). Op grond van de vergoedingsregeling is de Erfpachter verplicht om aan de Erfverpachter 
een vergoedingsbedrag te betalen. Door het betalen van het vergoedingsbedrag wordt de Erf-
pachter gedurende zijn bewoning in staat gesteld om het volledige belang bij de waardeontwik-
keling van het Registergoed alsmede de bloot eigendom daarvan te verkrijgen danwel in staat 
gesteld om met medewerking van de Erfverpachter de volledige eigendom van het Register-
goed aan een derde te verkopen. De hoogte van het vergoedingsbedrag is gelijk aan het be-
drag van de oorspronkelijk door de Erfverpachter verstrekte koperskorting vermeerderd of ver-
minderd met een aandeel van de Erfverpachter in de positieve respectievelijk negatieve waar-
deontwikkeling van het Registergoed. Het procentuele aandeel van de Erfverpachter in de 
waardeontwikkeling is gelijk aan anderhalf maal het percentage van de koperskorting of gelijk 
aan het percentage van de koperskorting, zoals hierna onder A.4 is aangegeven. Deze regeling 
is zowel in het belang van de Erfverpachter, omdat op deze wijze de voorbehouden koperskor-
ting en het waardeaandeel op termijn aan de Erfverpachter worden vergoed als in het belang 
van de erfpachter, omdat hij in de gelegenheid wordt gesteld om de volledige eigendom en 
waardeontwikkeling van het Registergoed te verkrijgen en de verkoopbaarheid daarvan te ver-
groten. 

7. In het geval de erfpacht op grond van het hypotheekrecht door de financier wordt verkocht 
verplicht de Erfverpachter zich tot het geven van een bied- casu quo terugkoopgarantie van de 
erfpacht onder de in de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen beschreven voorwaarden (Hoofdstuk 
5). Mocht de erfpacht in het kader van een verkoop door de hypothecaire financier of door mid-
del van een andere executoriale verkoop niet worden verkocht aan de Erfverpachter, maar aan 
een derde-partij dan geldt daarvoor een speciale regeling (Hoofdstuk 10 van de Erfpacht- en 
KOOPstartbepalingen). In dat geval is de Erfpachter niet verplicht het hiervoor onder 6. be-
doelde vergoedingsbedrag te betalen, maar gaat deze verplichting over op de executiekoper. 
Daarbij is van belang dat voor de berekening van het in de toekomst verschuldigde vergoe-
dingsbedrag uitgegaan moet worden van de oorspronkelijke uitgifteprijs van de erfpacht en de 
marktwaarde van de woning ten tijde van de uitgifte van de erfpacht en dus uitdrukkelijk niet 
van de veilingprijs en de marktwaarde ten tijde van de executieverkoop. Voor de nadere uit-
werking van deze regeling wordt verwezen naar Hoofdstuk 10 van de Erfpacht- en KOOPstart-
bepalingen. 

8. Onderdeel van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen vormt de regeling dat wanneer de Erfver-
pachter onverhoopt zijn leveringsverplichting van de bloot eigendom niet nakomt, belangrijke 
onderdelen van de Erfpacht- en KOOPstartregeling komen te vervallen. Met name dient hierbij 
gedacht te worden aan het feit dat het verleende kortingsbedrag voortaan aan de Erfpachter 
zal toekomen en dat hem niet een gedeelte, maar de gehele waardeontwikkeling van de woning 
zal aangaan. Verder kan de Erfverpachter in dat geval worden verplicht om de (bloot) eigen-
dom van de woning zonder tegenprestatie aan de Erfpachter over te dragen. Wegens het ver-
vallen van onderdelen van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen wordt door partijen alsdan 
geen waarde toegekend aan de (bloot) eigendom van de woning. 

9. In deze akte wordt verstaan onder:  
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 de Erfpacht: 
de erfpacht van het hierna onder A.2. omschreven grondperceel met de rechten van erf-
pachter op de op die grond aanwezige en/of nog te bouwen opstallen van een grondgebon-
den woning met toebehoren en zoals in de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen wordt aange-
duid als: de Erfpacht; 

 het Registergoed: 
de hierna onder A.2. omschreven onroerende zaak waarop de Erfpacht wordt gevestigd met 
de daarop aanwezige of te realiseren grondgebonden woning met toebehoren en zoals in de 
Erfpacht- en KOOPstartbepalingen wordt aangeduid als: het Registergoed. 

A.2. OMSCHRIJVING PROJECT 
1. Erfverpachter heeft in @overleg met de Gemeente Uithoorn woningbouwplannen ontwikkeld in 

het plangebied De Kleine Weelde  te De Kwakel, gemeente Uithoorn, waarvan onderhavige 
planfase Veld C onderdeel uitmaakt.  

2. Planfase Veld C, waartoe het Registergoed behoort, omvat (onder meer) de ontwikkeling van 
de  vierentwintig (24) grondgebonden woningen met toebehoren op de hierna te omschrijven 
registergoederen: 
@opsomming van alle registergoederen m.b.t. de bouwkavels in de planfase, gevolgd door een 
beschrijving van de eventuele mandelige percelen en de bouwkavels waarmee deze verbonden 
zijn @ percelen grond gelegen in het project De Kleine Weelde Veld C te De Kwakel, gemeente 
Uithoorn, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A, nummers @, tezamen groot circa @. 

3. De bouwkavels zullen  in erfpacht worden uitgegeven aan particuliere kopers, onder de na te 
noemen Erfpacht- en KOOPstartbepalingen. 

A.3. OMSCHRIJVING REGISTERGOED ERFVERPACHTER 
Aan de Erfverpachter behoort toe het navolgende Registergoed: 
een perceel grond, waarop de Vennootschap zal stichten een grondgebonden woning met 
toebehoren, plaatselijk bekend <adres>, <postcode> te <plaats>, kadastraal bekend ge-
meente Uithoorn, sectie A, nummer <@>, groot <@> vierkante meter (<@> m2).OPSTAL-
RECHT 
Het registergoed is belast met een recht van opstal ten behoeve van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid: Celsias B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende 
1033 RT Amsterdam, Printerstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
77621921, hierna te noemen ‘de Opstalhouder', zulks blijkens na te melden akte van vestiging 
opstalrecht. 
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 
Blijkens een kadastraal uittreksel per drieëntwintig april tweeduizend twintig, 
- zijn ten aanzien van het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de 

gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie; 
- is het Registergoed niet bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie; 
VOORAFGAANDE VERKRIJGING DOOR ERFVERPACHTER 
Het Registergoed is door de Erfverpachter verkregen door de inschrijving in de openbare registers 
van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers  op @ tweeduizend twintig in Register 
Hypotheken 4, deel @ nummer @, van een afschrift van een akte van koop en levering, op @ 
tweeduizend twintig verleden voor @mr. S.J. van Os, @ mr. R.S. Gopisingh, notaris gevestigd te 
Haarlemmermeer. In die akte is kwijting verleend voor de betaling van de koopprijs en werd ge-
constateerd dat geen van de betreffende partijen zich ter zake van die koop en levering nog op een 
ontbindende voorwaarde zal beroepen. 
A.3. KOOPOVEREENKOMST / OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT TUSSEN DE 
ERFVERPACHTER EN ERFPACHTER ALSMEDE AANNEMINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE 
VENNOOTSCHAP EN ERFPACHTER 
Koopovereenkomst 
De Erfverpachter heeft aan Erfpachter verkocht en daartoe met Erfpachter een schriftelijke over-
eenkomst gesloten, welke is ondertekend op @ tweeduizend twintig, hierna te noemen "koop-
overeenkomst", tot vestiging van de Erfpacht ten behoeve van Erfpachter op voormeld perceel 
zulks voor de duur als hierna vermeld. 
Aannemingsovereenkomst 
De Erfpachter heeft met de Vennootschap een aannemingsovereenkomst gesloten. De aannemings-
overeenkomst vormt een onverbrekelijk geheel met voornoemde koopovereenkomst/overeenkomst 
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tot vestiging van erfpacht. Voormelde aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de (af)bouw 
van de grondgebonden woning met toebehoren door de Vennootschap op voormeld perceel grond. 
A.4. UITGIFTEPRIJS, KOOPPRIJS, CANON. 
De door Erfpachter aan de Erfverpachter verschuldigde koopprijs (zijnde de Uitgifteprijs, ook aan-
geduid als U) bedraagt <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>). In dat bedrag is be-
grepen de afkoopsom van de canon van de Erfpacht. 
Deze Uitgifteprijs is berekend als volgt: 
- de marktwaarde van het Registergoed, zoals geldend ten tijde van het sluiten van de koopover-

eenkomst, vrij van huur en gebruik, in onbewoonde, vrij opleverbare staat (verbeteringen die 
indien van toepassing door de Erfpachter als huurder zijn aangebracht zijn ook in deze waarde 
betrokken; de waarde daarvan wordt geacht aan de huurder te zijn vergoed) ofwel <bedrag in 
letters> euro (€ <bedrag in cijfers>) ook aangeduid als T1; 

- verminderd met de in artikel 4.2 lid 1 van voormelde Erfpacht- en KOOPstartbepalingen be-
doelde koperskorting van <percentage in letters> procent (<percentage in cijfers>%), 
ofwel <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>). 

De hiervoor bedoelde canon heeft uitsluitend betrekking op de tot het Registergoed behorende 
grond. 
De Uitgifteprijs wordt volgens artikel 4.2 lid 2 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen als volgt 
onderverdeeld: 
- de door Erfpachter aan de Erfverpachter verschuldigde afkoopsom van de canon van de Erf-

pacht (verhoogd met omzetbelasting) bedraagt <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in 
cijfers>); 

- de door Erfpachter aan de Vennootschap verschuldigde aanneemsom (inclusief omzetbelasting 
bedraagt <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>). 

Daarnaast is Erfpachter aan de Erfverpachter een vergoeding verschuldigd als bedoeld onder C.2 
van de koopovereenkomst ad <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>). 
Het renteverlies van Erfpachter, waaronder begrepen de hiervoor bedoelde vergoeding, maakt geen 
onderdeel uit van de Uitgifteprijs.  
De Erfverpachter heeft van de Erfpachter ontvangen door storting op één van de kwaliteitsrekenin-
gen van de notaris ten name van Gopisingh Van Os Notarissen: 
- gemelde afkoopsom van de canon van de erfpacht (verhoogd met omzetbelasting) ad <bedrag 

in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>); 
- de (eventuele) vergoeding als bedoeld onder C.2 van de koopovereenkomst ad <bedrag in 

letters> euro (€ <bedrag in cijfers>). 
Voor de betaling van voormelde bedragen verleent de Erfverpachter de Erfpachter hierbij zonder 
voorbehoud kwijting. 
Voorts heeft de Vennootschap van de Erfpachter ontvangen door storting op voormelde rekening: 
- een gedeelte van gemelde aanneemsom (inclusief omzetbelasting) ad <bedrag in letters> 

euro (€ <bedrag in cijfers>). 
Voor de betaling van voormeld(e) bedrag(en) verleent de Vennootschap de Erfpachter hierbij zonder 
voorbehoud kwijting. 
@Het restant van@ de aanneemsom wordt door Erfpachter voldaan in termijnen al naar gelang de 
bouw vordert, een en ander zoals omschreven in voormelde aannemingsovereenkomst. 
B. ERFPACHT 
1. Vestiging Erfpacht 
Ter uitvoering van het bepaalde in de koopovereenkomst vestigt de Erfverpachter hierbij ten be-
hoeve van Erfpachter het recht van Erfpacht op het Registergoed. 
Op het Registergoed zal voor rekening van Erfpachter door de Vennootschap worden (af)gebouwd 
een eengezinswoning met eventueel toebehoren, plaatselijk bekend @ te @; het perceel bouwterrein 
zal een zodanig juist perceelsgedeelte omvatten als na kadastrale uitmeting ten name van Erfpachter 
zal worden gesteld, een en ander zoals met bouwnummer @ bij benadering is aangegeven op een 
situatietekening, gemerkt @. 
. 
van die situatietekening is een kopie aan deze akte gehecht (BIJLAGE); Erfpachter is met die situa-
tietekening bekend. 
De vestiging van de Erfpacht wordt hierbij door Erfpachter @tezamen @ieder voor de onverdeelde 
helft aanvaard.  
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2. Bepalingen 
Erfpacht- en KOOPstartbepalingen 
De Erfpacht wordt verleend onder de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen vastgesteld bij akte vaststel-
ling Erfpacht- en KOOPstartbepalingen versie 1 januari 2020, verleden op 21 november 2019 voor 
mr. W.D. Bahlman, notaris te Ede, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register Hypotheken 4 op 22 november 
2019 in deel 76843 nummer 172. Een exemplaar van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen is als 
bijlage aan het voor de Erfpachter bestemde afschrift van deze akte gehecht en aan de Erfpachter 
ter hand gesteld. De Erfpacht- en KOOPstartbepalingen vormen een onverbrekelijk geheel met de 
inhoud van de onderhavige akte. 
Partijen verklaren dat dat Erfverpachter zal fungeren als Erfverpachter, welke blijkens de Erfpacht- 
en KOOPstartbepalingen met de uitvoering van die bepalingen is belast en verplichten zich over en 
weer tot volledige naleving van die bepalingen. 
Duur erfpacht 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1 van voormelde Erfpacht- en KOOPstartbepalingen 
wordt de Erfpacht eeuwigdurend verleend. 
Afkoop / canon 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 van voormelde Erfpacht- en KOOPstartbepalingen is de 
Erfpachter ter zake van de verkrijging van de Erfpacht een canon verschuldigd voor de in het Re-
gistergoed begrepen rechten op de grond. De Erfpachter koopt de canonverplichting af voor de ge-
hele duur van de Erfpacht.  
Toepassing KOOPstartprijsformule: omzettingsovereenkomst en Vergoedingsbedrag 
1. Berekening en verschuldigdheid Vergoedingsbedrag 
 De Erfpacht- en KOOPstartbepalingen voorzien in een vergoedingsregeling (Hoofdstuk 7, 8 en 

9). Op grond hiervan is de Erfpachter aan de Erfverpachter een vergoeding (Vergoedingsbe-
drag) verschuldigd, bestaande uit de Koperskorting en het aandeel van de Erfverpachter in de 
waardeontwikkeling van het Registergoed. De berekening en de hoogte van het Vergoedings-
bedrag zal in een tussen de Erfpachter en de Erfverpachter te sluiten omzettingsovereenkomst 
worden vastgelegd in de volgende onderscheiden situaties: 

 a. de situatie dat de Erfpachter tijdens het bestaan van de erfpacht de bloot eigendom van 
het Registergoed wil kopen en verkrijgen (omzetting erfpacht in volle eigendom), zoals 
nader is uitgewerkt in hoofdstuk 8 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen; of 

 b. de situatie dat de Erfpachter wil overgaan tot verkoop/vervreemding van de volledige ei-
gendom van het Registergoed (waaronder begrepen de verkoop/vervreemding van de 
Erfpacht), zoals nader is uitgewerkt in hoofdstuk 9 van de Erfpacht- en KOOPstartbepa-
lingen. 

 2. Percentage deling waardeontwikkeling  
 Het aandeel van de Erfverpachter in de waardeontwikkeling van het Registergoed, zoals be-

doeld in artikel 4.4 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen, ook aangeduid als Y%, be-
draagt <percentage in letters> procent (<percentage in cijfers>%). 
Het aandeel van de Erfverpachter in de waardeontwikkeling is dus gelijk aan anderhalf maal 
het percentage van de Koperskorting. 

3. Berekening Vergoedingsbedrag bij omzetting erfpacht in volle eigendom 
 In het hiervoor onder 1.a beschreven geval wordt op grond van artikel 8.1 lid 3 van de Erf-

pacht- en KOOPstartbepalingen in de omzettingsovereenkomst het Vergoedingsbedrag met 
behulp van de volgende KOOPstartprijsformule berekend: 

 Vergoedingsbedrag = K + (T2 – T1) x Y%. 
4. Berekening Vergoedingsbedrag bij verkoop 
 In het hier onder 1.b beschreven geval wordt in de omzettingsovereenkomst het Vergoedings-

bedrag met behulp van de volgende KOOPstartformules berekend: 
 a. vooraf de berekening van het indicatieve Vergoedingsbedrag volgens artikel 9.1 lid 3 van 

de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen: 
  indicatieve Vergoedingsbedrag = K + (T2 – T1) x Y%. 
 b. vervolgens de berekening van het Vergoedingsbedrag volgens artikel 9.1 lid 4 van de Erf-

pacht- en KOOPstartbepalingen op basis van de verkoopopbrengst van het Registergoed 
(of erfpacht): 

  Vergoedingsbedrag = K + (V – T1) x Y%. 
 c. ten slotte indien van toepassing de berekening van het Vergoedingsbedrag na hertaxatie 
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van de marktwaarde volgens artikel 9.1 lid 5 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen: 
  Vergoedingsbedrag = K + (T2 – T1) x Y%. 
5. Betekenis begrippen van de formules 
 In deze formules worden de volgende waarden uitgedrukt, zoals bedoeld in artikel 8.1 en arti-

kel 9.1 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen: 
K: de Koperskorting;  
T2: de marktwaarde van het Registergoed ten tijde van de verklaring van de Erfpachter tot 

het aangaan van de omzettingsovereenkomst (artikel 8.1 lid 3 of artikel 9.1 lid 3) of ten 
tijde van de ondertekening van de verkoopovereenkomst (artikel 9.1 lid 5); 

V: de verkoopopbrengst van het Registergoed; 
T1: de huidige marktwaarde van het Registergoed; 
Y: het percentage waarvoor de Erfverpachter deelt in de waardeontwikkeling van het Regis-

tergoed. 
 Voor de toepassing van deze KOOPstartprijsformule geldt op grond van het vorenstaande der-

halve dat: 
 - K bedraagt: <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>); 
 - T1 bedraagt <bedrag in letters> euro (€ <bedrag in cijfers>); 
 - Y% bedraagt: <percentage in letters> procent (<percentage in cijfers>%). 
Beperkingen bij het vestigen van een hypotheek 
Erfpachter heeft ervan kennis genomen dat de hypothecaire inschrijving niet hoger mag zijn dan 
hetgeen in artikel 5.1 lid 2 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen is vastgelegd, tenzij Erfver-
pachter toestemming heeft gegeven voor een hogere inschrijving. 
Erfpachter zal in de hypotheekakte de tekst laten opnemen die is vermeld in artikel 5.2 letter g van 
de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen. 
Opzegging  
De Erfpachter is op grond van het bepaalde in artikel 2.2 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen 
niet bevoegd de Erfpacht op te zeggen. 
Gebruik 
De Erfpachter heeft hetzelfde genot van het Registergoed als een eigenaar, zulks met inachtne-
ming van hetgeen is bepaald in (onder meer) Hoofdstuk 6 van de Erfpacht- en KOOPstartbepa-
lingen en deze akte van vestiging erfpacht. In het hiervoor bedoelde Hoofdstuk 6 is onder meer be-
paald dat het Registergoed is bestemd voor woondoeleinden en als zodanig dient te worden ge-
bruikt. De Erfpachter is verplicht het Registergoed daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen en 
is niet bevoegd het Registergoed of een gedeelte daarvan te verhuren of anderszins in gebruik af te 
staan. 
Onderhoud 
De Erfpachter is verplicht tot onderhoud van de opstallen die tot het Registergoed behoren en ver-
plicht deze in goede staat te houden zoals een en ander nader is uitgewerkt in artikel 6.2 van de 
Erfpacht- en KOOPstartbepalingen. 
Verbod of toestemming splitsing, overdracht en vestiging beperkte rechten 
De Erfpachter is niet bevoegd tot het vestigen van een recht van ondererfpacht en zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de Erfverpachter niet bevoegd over te gaan tot splitsing, 
overdracht en vestiging van beperkte rechten van/op de Erfpacht, zoals nader is uitgewerkt in arti-
kel 7.1 en artikel 7.2 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen. 
Geen overdracht vóór oplevering 
De Erfpachter is pas bevoegd over te gaan tot overdracht en tot vestiging van beperkte rechten 
van/op de Erfpacht, zoals nader is uitgewerkt in artikel 7.2 van de Erfpacht- en KOOPstartbepa-
lingen, of tot verwerving van de eigendom zoals bedoeld in Hoofdstuk 8 van de Erfpacht- en KOOP-
startbepalingen, nadat de Vennootschap de woning heeft opgeleverd aan de Erfpachter, zoals be-
doeld in de koopovereenkomst. Erfverpachter zal pas na de oplevering meewerken aan overeen-
komsten met betrekking tot een in de vorige zin bedoelde overdracht, vestiging of verwerving. 
Kwalitatieve verplichting 
Voor zover een verplichting uit hoofde van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen een dulden of 
niet-doen inhoudt en niet reeds een goederenrechtelijke werking heeft, is deze verplichting con-
form het bepaalde in artikel 12.1 lid 2 van de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen een kwalitatieve 
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor deze verplichting zal 
overgaan op degenen die de Erfpacht onder bijzondere titel verkrijgen en mede gebonden zullen 
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zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het Registergoed en/of de Erf-
pacht verkrijgen. 
C. BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE KOOPOVEREENKOMST 
Kosten en belastingen 
Artikel 1 
1. Alle kosten van de verlening en vestiging van de Erfpacht, waaronder begrepen de eventueel 

verschuldigde overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van Erfver-
pachter. 

2. Wegens de vestiging van de Erfpacht is omzetbelasting verschuldigd, omdat het Registergoed 
een nieuw vervaardigde onroerende zaak casu quo een bouwterrein betreft en de onderhavige 
levering plaats vindt vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van de eerste ingebruikne-
ming. Partijen doen derhalve een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting, welke 
voortvloeit uit het bepaalde in artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op Belastingen van Rechts-
verkeer 1970.  

3. Partijen doen, mede in verband met het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de Wet op belastingen 
van rechtsverkeer 1970 en artikel 3 lid 2 van de Wet op de omzetbelasting 1968, een beroep 
op het besluit van het Ministerie van Financiën van elf september tweeduizend veertien, Nr. 
BLKB 2014/112M (Staatscourant drieëntwintig september tweeduizend veertien, nummer 
26406). 

4. Erfpachter verklaart dat hij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf en/of niet handelt als ondernemer en dat de woning door hem zal worden ge-
bruikt en bestemd als een woning in de zin van artikel 3.111 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 2001. 

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 
Artikel 2 
1. De Erfpacht wordt gevestigd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en 

onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en vrij van hypo-
theken, beslagen en inschrijvingen daarvan met betrekking tot het Registergoed. 
Aan de Erfverpachter zijn geen bestaande erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, 
kwalitatieve rechten of bijzondere verplichtingen bekend, anders dan in deze akte vermeld. 

2. Verschil tussen de opgegeven en werkelijke grootte verleent aan geen van de partijen enig 
recht. 

3. Het Registergoed wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het zich heden bevindt, onver-
minderd de verplichtingen van de Vennootschap uit hoofde van de aannemingsovereenkomst, 
geheel ontruimd, vrij van huur of pacht of ander gebruiksrecht. 

Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico 
Artikel 3 
De feitelijke levering (aflevering) van het Registergoed vindt plaats terstond na de ondertekening 
van de onderhavige akte. 
Baten en lasten 
Alle baten en lasten ter zake van het Registergoed komen ten gunste, respectievelijk ten laste van 
Erfpachter met ingang van heden of met ingang van de datum van eventuele eerdere ingebruikne-
ming. 
Risico 
Vanaf de feitelijke levering (aflevering) is het Registergoed voor risico van de Erfpachter, onver-
minderd de verplichtingen van de Vennootschap uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. 
Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken 
Artikel 4 
De op het Registergoed betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 
Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover de Erfverpachter deze in zijn bezit had, aan Erfpachter afgege-
ven. 
Alle aanspraken die de Erfverpachter ten aanzien van het Registergoed kan of zal kunnen doen gel-
den tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en le-
verancier(s) gaan hierbij over op Erfpachter. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als 
kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is de Erfverpachter verplicht 
op eerste verzoek van Erfpachter aan een overdracht mee te werken. De Erfverpachter is tevens 
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verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het Registergoed mochten bestaan aan Erf-
pachter te overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van Erfpachter te doen 
stellen. 
Verklaringen van de Erfverpachter 
Artikel 5 
Erfverpachter heeft het navolgende verklaard: 
a. Erfverpachter staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en vestiging van de Erfpacht; 
b. het Registergoed is geheel vrij van huur en/of van andere aanspraken tot gebruik, leeg, ont-

ruimd en ongevorderd. Het Registergoed is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden; 
c. aan Erfverpachter is niet bekend of het Registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele 

strekt van een normaal gebruik van het Registergoed door Erfpachter als woning voor eigen ge-
bruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het Regis-
tergoed, dan wel het nemen van andere maatregelen; 

d. aan Erfverpachter is betreffende het Registergoed geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwij-
zing, dan wel aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend: 
- als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet; 
- als provinciaal monument of gemeentelijk monument krachtens een provinciale verorde-

ning, gemeentelijke verordening of bestemmingsplan; 
e. aan Erfverpachter is niet bekend of het Registergoed is gelegen binnen een gebied dat is aan-

gewezen of waarvoor een procedure loopt tot aanwijzing: 
- als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9.1 lid 1 onder a van de Erf-

goedwet.  
- als beschermd stads- of dorpsgezicht krachtens een provinciale verordening, gemeentelijke 

verordening of bestemmingsplan. 
f. voor Erfverpachter bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van een 

voorkeursrecht, optierecht of recht van wederinkoop; 
g. voor zover aan Erfverpachter bekend is het Registergoed niet opgenomen in een (voorlopige) 

aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten; 
h. op het Registergoed rusten de gebruikelijke lasten, waarvan de verschenen termijnen zijn vol-

daan. 
D. DE AANNEMINGSOVEREENKOMST 
De Vennootschap en Erfpachter bevestigen hun wederzijdse verplichtingen uit voormelde aanne-
mingsovereenkomst en verbinden zich tot volledige nakoming daarvan. 
Hierbij wordt met betrekking tot het Registergoed speciaal verwezen naar de verplichtingen, welke 
voor de Vennootschap jegens Erfpachter – en eventueel ook jegens diens rechtsopvolgers – 
voortvloeien uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het 
keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend 
E. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZON-
DERE VERPLICHTINGEN 
Er zijn geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen met betrek-

king tot het Registergoed bekend.@ 
F. LEVERING MANDELIGHEID 
In de koopovereenkomst heeft de Erfverpachter zich niet alleen verplicht tot vestiging van het recht 
van erfpacht op het Registergoed, maar tevens tot levering van een onverdeeld aandeel in een per-
ceel grond bestemd voor gemeenschappelijk gebruik. 
Ter uitvoering van laatstbedoelde verplichting levert de eigenaar bij deze aan de erfpachter die bij 
deze in volle eigendom aanvaardt, @gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft: 
- het één/vierentwintigste (1/24) onverdeeld aandeel in een mandelige zaak, omvattende de ge-

meenschappelijke eigendom van @, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 
@, groot @; 

hierna te noemen: "het verkochte". 
Het verkochte 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 @. 
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Het verkochte is door de Erfverpachter tezamen met het registergoed verkregen zoals hiervoor in 
deze akte is omschreven. 
KOOPPRIJS 
De verschenen personen hebben verklaard dat de koopprijs van het verkochte in de hiervoor onder 
A.4 genoemde koopprijs is begrepen en dat onderhavige levering van het verkochte "om niet"ge-
schiedt, zulks in samenhang met de hiervoor genoemde vestiging van het recht van erfpacht op het 
Registergoed. 
Voormelde overeenkomst van koop en levering is, voor zover te dezen nog van belang, gesloten 
onder de volgende: 
BEDINGEN 
Kosten en belastingen 
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de eventueel verschuldigde overdrachtsbe-

lasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van de Erfverpachter. 
2. Wegens de levering van het verkochte is omzetbelasting verschuldigd. 
Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 
1. De Erfverpachter is verplicht aan de Erfpachter een recht van eigendom te leveren, dat: 
 a. onvoorwaardelijk is; 
 b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan; 
 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan eventueel in deze akte ver-

meld; 
 d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden en/of persoonlijke 

verplichtingen van welke de aan de Erfverpachter bekende in deze akte zijn vermeld; 
 e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst anders dan eventueel in 

deze akte vermeld. 
2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de verdere omschrijving daarvan 

niet juist of niet volledig is, kan noch de Erfverpachter noch de Erfpachter daaraan rechten 
ontlenen. 

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich heden bevindt. 
Garanties van de Erfverpachter 
De Erfverpachter garandeert het navolgende: 
a. de Erfverpachgter is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; 
b. het verkochte is geheel vrij van huur en/of van andere aanspraken tot gebruik. Het verkochte 

is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden; 
G. BEDINGEN MET KWALITATIEVE WERKING 
Ter uitvoering van het in voormelde koopovereenkomst bepaalde worden, aangezien het Register-
goed deel uitmaakt van een bouwplan, bij deze door Erfverpachter, in het onderhavige artikel ook 
genoemd: verkoper, aan Erfpachter, in onderhavige artikel ook genoemd: koper, na te melden kwa-
litatieve verplichtingen, als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek opgelegd, welke verplichtin-
gen door koper bij deze worden aanvaard en welke verplichtingen inhouden: 
1. Naburige percelen 
 De eigenaren en/of gebruikers van het onderhavige bouwperceel zijn verplicht om te 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 be-
paalde geldt uitdrukkelijk ook voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en boven-
grondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inanke-
ringen, inbalkingen en over- en onderbouwingen. 

 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 koper en de overige eigenaren en/of gebruikers van woningen in het deelplan 
waarvan het Registergoed deel uitmaakt. 

2. Openbare Nutsbedrijven 
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 De eigena(a)r(en) en/of gebruiker(s) van het Registergoed moet(en) - zonder vergoeding daar-
voor te kunnen eisen - gedogen, dat voorzieningen ten behoeve van doorvoer van energie en 
signalen voor openbare nutsdoeleinden in, op, aan, tegen of boven het Registergoed en de 
daarop te stichten bebouwing worden aangebracht en dat met betrekking tot die voorzieningen 
werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeente Uithoorn 
en/of de nutsbedrijven. De koper en/of bedoelde rechtsopvolger(s) is/zijn verplicht deze voor-
zieningen in stand te laten. 

3. Architectuur 
 De woningen in het project worden casu quo zijn gebouwd onder architectuur. Het is koper niet 

toegestaan om het aanzien en de kleurstelling van de op het Registergoed te realiseren woning 
te veranderen. 

4. Hagen 
 Bij oplevering van de op het Registergeod te realiseren woning en het mandelige terrein zullen 

er (jonge) hagen zijn en/of worden aangeplant in de overgang tussen het Registergoed en/of 
het mandelige terrein en/of de openbare ruimte, een en ander zoals is aangegeven op de situ-
atietekening. 

 Deze hagen dienen door koper gerespecteerd te worden en gehandhaafd te blijven. Het onder-
houd van de buitenzijde en de bovenzijde van de hagen (op een hoogte van circa tachtig centi-
meter (80cm)) zal door na te melden beheervereniging geschieden. 

 Het onderhoud van de binnenzijde/tuinzijde van de hagen komt voor rekening van koper. 
5. Parkeerplaatsen 
 De (openbare) parkeerplaatsen op het mandelige terrein mogen niet worden gebruikt voor per-

manente stalling van caravans en vergelijkbare voertuigen. 
 Het is verboden om op het mandelige terrein auto's en dergelijke te wassen. 
6. Rioleringssysteem 
 a. Er wordt binnen de kavel(s) een gescheiden rioleringssysteem gerealiseerd voor vuilwater 

en hemelwater (dakafvoer). De koper dient deze gescheiden systemen te dulden, in stand 
te houden en te onderhouden. 

 b. De vuilwaterafvoer vanuit de woning zal binnen de kavel aan de voorzijde worden aange-
sloten op het openbare vuilwaterriool middels een huisaansluitingsput. Elke woning heeft 
een eigen vuilwater huisaansluiting. 

  Het vuilwater riool (verzamelleiding) op het mandelige terrein is eigendom van de gemeen-
schappelijke eigenaren van het mandelige terrein. Het onderhoud wordt verricht door of 
namens na te melden beheervereniging. 

  Bij de kavelgrens, ter plaatse van de overgang van het mandelige terrein naar het openbaar 
gebied is/wordt een pomp aangebracht die zorg draagt voor de afvoer van het vuilwater/ri-
oolwater, welke pomp in eigendom, onderhoud en beheer van de gemeente Uithoorn 
is/wordt. 

 c. De hemelwaterafvoer afkomstig van woningen en bergingen zal binnen de kavel aan de 
voorzijde worden aangesloten op het openbare hemelwaterriool middels een huisaanslui-
tingsput. De hemelwater huisaansluitingen kunnen over meerdere woningen zijn gecombi-
neerd. 

  Het hemelwaterriool (verzamelleiding) op het mandelige terrein is eigendom van de ge-
meenschappelijke eigenaren van het mandelige terrein. Het onderhoud wordt verricht door 
of namens na te melden beheervereniging. 

  De gemeenschappelijke hemelwaterafvoer/verzamelleiding wordt op de slo(o)t(en) geloosd 
casu quo aangesloten. 

 d. Koper is, na oplevering van de woning, bij wijzigingen van het rioleringssysteem binnen de 
kavel verantwoordelijk voor de juiste aansluiting op bestaande afvoerbuizen en/of huisaan-
sluitingen. 

8. Verlichtingsvoorzieningen 
 Op nader te bepalen plaatsen zullen op het mandelig terrein verlichtingsvoorzieningen worden 

aangebracht ten behoeve van de verlichting van de mandelige zaak. 
 Koper dient voormelde verlichtingsvoorzieningen, waaronder mede begrepen de elektrakast, te 

dulden en in goede staat van onderhoud te handhaven. Het onderhoud hiervan zal door of na-
mens na te melden beheervereniging worden uitgevoerd. 

 De exploitatie-, verbruik- en/of gebruikskosten van elektra van deze verlichtingsvoorzieningen 
alsmede het vervangen van de lampen en het onderhoud daaraan zijn naar rato voor rekening 
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van koper, welke kosten door de beheervereniging aan koper in rekening zullen worden ge-
bracht. 

9. Natuurlijk oevers/Talud/Onderhoud strook water 
 a. Het mandelige terrein wordt voorzien watergangen met natuurlijke oevers. De gezamenlijke 

eigenaren van het mandelige terrein dienen deze watergangen met natuurlijk oevers in 
goede staat van onderhoud te handhaven. 

  Koper dient te dulden dat het onderhoud van watergangen en de natuurlijke oever en/of 
het (onderwater)talud behorende tot het mandelig terrein door de en voor rekening van de 
gezamenlijke eigenaren van het mandelige terein moeten worden uitgevoerd. 

  Koper dient voor gewoon onderhoud van het water behorende tot het mandelige terrein 
zorg te dragen. Hieronder valt het verwijderen van drijfvuil, kroos, (overtollige) waterplan-
ten, ingevallen bladeren in het water, overhangende takken, gezonken voorwerpen en ove-
rige zaken die de aan- en afvoer en berging van water verhinderen, alsmede het schoon-
houden van eventuele duikers (waterdoorgangen onder wegen of andere constructies) die 
bedoeld zijn om water met elkaar te verbinden. 

  Het onderhoud van de watergangen met toebehoren in het project zal door na te melden 
beheervereniging worden uitgevoerd. 

 b. In de gemeente Uithoorn is van toepassing de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijn-
land. 

10. Schiphol 
 Met betrekking tot het in artikel 21 van de koopovereenkomst bepaalde verklaart verkoper de 

desbetreffende informatie aan koper te hebben verstrekt via de website van het project, welke 
informatie woordelijk luidt: 

 "Gemeente Uithoorn en Schiphol 
 De koper verklaart er mee bekend te zijn dat het verkochte zich bevindt op een met vliegtuig-

geluid belaste locatie en met de daaruit voortvloeiende gebruiksbeperkingen. 
 Het wonen in een luchthavenomgeving brengt positieve effecten als werkgelegenheid en bereik-

baarheid met zich mee, maar kan soms ook geluidshinder opleveren vanwege het vliegverkeer 
en de nabijheid van uitvliegroutes. Het is zaak om u van tevoren goed te informeren over dit 
onderwerp, zodat u weet wat u kunt verwachten. Omdat hinder een kwestie van beleving is, 
raden wij – toekomstige bewoners aan – om op verschillende dagen en tijdstippen een bezoek 
te brengen aan de woning of wijk die u op het oog heeft, zodat u zelf de situatie ter plekke 
kunnen beoordelen. 

 Verkrijger verklaart zich naar vermogen te zullen inspannen om zich op de hoogte te stellen van 
de milieu-en veiligheidsconsequenties die het wonen nabij de Luchthaven met zich mee kan 
brengen. 

 Koper kan hiertoe informatie inwinnen bij de Provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn. 
 Voor al uw vragen over vliegverkeer, baangebruik en aanvliegroutes kunt u terecht bij het Be-

woners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) www.bezoekbas.nl (wonen bij Schiphol). Dit informatie-
centrum voor omwonenden is een gezamenlijk initiatief van LVNL en Amsterdam Airport Schip-
hol (AAS) en wordt vanuit de overheid gesteund door de provincie Noord-Holland. BAS is dage-
lijks telefonisch bereikbaar op 020-6015555. Op de website van BAS kunt u alle achtergrond 
informatie over het gebruik van de luchthaven vinden. Daarnaast kunt u aan de hand van da-
gelijkse radartracks en gegevens van het geluidmeetsysteem NOMOS onder meer zien, hoe 
vliegtuigen in de omgeving van Schiphol vliegen en hoeveel geluid zij op verschillende plaatsen 
maken. Bovendien is informatie beschikbaar over 9 regio’s in de omgeving van Schiphol en over 
huidige en toekomstige woonlocaties in die regio (op basis van postcode of straatnaam of het 
aangeven van de locatie op een kaart). 

 In de akte van levering zal hieromtrent een kettingbeding over worden opgenomen." 
 Koper dient te dulden dat hij het vorenstaande bij deze als kwalitatief beding met kettingbeding 

opgelegd krijgt. 
Reikwijdte 
De in het onderhavige artikel opgenomen verplichtingen blijven rusten op het Registergoed en wor-
den 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 Registergoed of een ge-
deelte 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 Registergoed 
zullen verkrijgen. 
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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 ingebrekestel-
ling - ten behoeve van de beheervereniging 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 beheervereniging op hun 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 ver-
beurte van een gelijke boete van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) de verplichting moet wor-
den opgelegd, om deze gehele verplichting eveneens op te leggen aan de eigenaren, die hen we-
derom mochten opvolgen. 
Indexclausule 
Alle bedragen als hiervoor in dit artikel vermeld zullen telkens om de vijf jaar, te rekenen vanaf één 
januari tweeduizend éémemtwintig, zodanig wijzigen als overeenkomt met de wijziging gedurende 
bedoelde periode van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren "Consumenten-
prijsindex - Alle Huishoudens" op basis tweeduizend vijftien is éénhonderd (2015 = 100). 
Deze wijziging zal worden bereikt door de bedragen, zoals die telkens bij het begin van elke vijf-
jaarsperiode groot zijn, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de 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 gepubli-
ceerd vóór de bij de aanvang van bedoelde vijfjaarlijkse lopende maand. 
Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek inmiddels zijn overgegaan tot publicatie van een con-
sumentenprijsindex 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. 
H. MANDELIGHEID 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens met betrekking tot de ge-
vestigde mandeligheid het Registergoed betreffende, nog te verwijzen naar een akte van vestiging 
mandeligheid, op @ tweeduizend twintig verleden voor mr. @S.J. van Os, @R.S. Gopisingh, notaris 
gevestigd te Haarlemmermeer, van welke akte een afschrift is ingeschreven in Register Hypotheken 
4 ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, op @ tweeduizend twintig 
in deel @ nummer @, waarin ondermeer woordelijk is opgenomen: 
"MANDELIGHEID 
voor zover nodig onder de opschortende voorwaarde van juridische levering aan vorenbedoelde in-
dividuele 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 toe-
gekend, 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, verlichtingsvoorzie-
ningen, kabels en leidingen, ondergrondse vuilcontainer(s), afwateringputten, kolken en riole-
ring, 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 afhan-

kelijk recht. Levering en bezwaring van het erf treft op gelijke wijze het aandeel. 
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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, on-

dergrondse 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 onder-

houd te plegen waardoor vloeistoffen (eventueel) via het mandelige terrein in het oppervlakte-
water terecht kunnen komen. Tevens mag het mandelige terrein niet gebruikt worden voor het 
stallen van aanhangwagens, caravans en 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 leidin-
gen; 

 - 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)); 
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 - het onderhouden en/of vervangen van de in het binnenterrein gelegen overige voorzienin-
gen. 

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. 
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 ver-
nieuwingen en de premies van de door de vereniging af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering 
en de eventueel af te sluiten brandverzekering ten behoeve van de gemeenschappelijke voor-
zieningen. 

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 beheer-
vereniging, 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 voortvloei-
ende 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, ver-

plicht tot rekening en verantwoording jegens de gezamenlijke deelgenoten. 
Andere handelingen 
Artikel 9 
Tot alle andere handelingen dan beheerhandelingen zijn de deelgenoten slechts gezamenlijk be-
voegd. 
Vergaderingen 
Artikel 10 
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. 
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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 meerder-
heid 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 stem-
gerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevol-
gen 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 des-
betreffende 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 Burgerlijk Wetboek te verlenen, 
zonodig in de akte van levering van de desbetreffende bouwkavel aan bedoelde koper(s). 
Enzovoorts 
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 kadas-
trale 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 die-
nende 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 funde-
ringen 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." 
De verschenen persoon 1, handelend als gemeld, legt bij deze nog op aan de Erfpachter, die ver-
klaarde aan te nemen, te aanvaarden en zonodig te bekrachtigen, de verplichtingen voortvloeiende 
uit bedoelde akte van vestiging mandeligheid. 
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Erfverpacher verplicht is 
aan Erfpachter op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door Erfpachter 
uitdrukkelijk aanvaard. 
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Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij 
deze tevens door Erfverpachter voor die derden aangenomen. 
I. LIDMAATSCHAP BEHEERVERENIGING 
Voorts verklaarde de verschenen persoon sub 1., handelend als gemeld namens Erfverpachter, dat: 
a. blijkens akte oprichting beheervereniging op @ tweeduizend twintig verleden voor genoemde 

notaris mr. @S.J. van Os, @R.S. Gopisingh is opgericht de vereniging: Beheervereniging De 
Kleine Weelde C te De Kwakel, gevestigd te Uithoorn, kantoorhoudende te 2132 JX Hoofd-
dorp, Polarisavenue 132, hierna te noemen: de beheervereniging. 

 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 de deelgenoten, zomede al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; 

b. dat de beheervereniging thans geen andere schulden heeft dan die uit hoofde van de normale 
lasten en belastingen terzake van de mandelige zaak en de exploitatie, verzekering en admi-
nistratie daarvan; 

c. dat de statuten van de beheervereniging niet anders luiden dan zoals deze laatstelijk zijn vast-
gesteld bij voormelde akte van oprichting; 

d. dat de Erfverpachter bij voormelde akte vestiging mandeligheid ondermeer is geïnstalleerd als 
lid van de beheervereniging in haar hoedanigheid van eigenaar van de onderhavige eengezins-
woning met bijbehorend onverdeeld aandeel in het mandelige binnenterrein van het plan De 
Kleine Weelde Veld C te De Kwakel (de mandelige zaak). 

 Dit lidmaatschap is op grond van artikel 4 van de statuten van de beheervereniging overdraag-
baar bij levering van de betreffende eengezinswoning in het project (casu quo het vestigen van 
het recht van erpfacht daarop). 

Daarop verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld: 
1. Erfverpachter levert aan Erfpachter, die bij deze aanvaardt, het lidmaatschap van de Beheer-

vereniging De Kleine Weelde A te De Kwakel, zoals behorend bij de bij deze akte geleverde 
eengezinswoning (casu quo het verstigen van het recht van erpfacht daarop). 

2. de baten en lasten van het lidmaatschap zijn van heden af voor rekening van Erfpachter; 
3. dat Erfpachter zich bij deze uitdrukkelijk onderwerpt aan de statuten van de beheervereniging 

en het daarbij behorende reglement en een kopie van deze stukken heeft ontvangen; 
4. dat indien Erfpachter zijn onverdeeld aandeel in de mandelige zaak vervreemdt, hij zijn lidmaat-

schap dient over te dragen aan de verkrijger. 
 De verkrijger treedt alsdan in de rechten en verplichtingen van Erfpachter vanaf het moment 

van overdracht. 
J. BEPALINGEN OPSTALRECHT ENERGIELEVERANCIER/VESTIGING KWALITATIEF BE-
DING 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens met betrekking tot het ten 
laste van het registergoed gevestigd opstalrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid: Celsias B.V., hierna ook te noemen: "Celsias", nog te verwijzen naar 
een akte van vestiging opstalrecht, op @ tweeduizend twintig verleden voor mr. @S.J. van Os, @R.S. 
Gopisingh, notaris gevestigd te Haarlemmermeer, van welke akte een afschrift is ingeschreven in 
Register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, op @ 
tweeduizend twintig in deel @ nummer @, waarin ondermeer woordelijk is opgenomen: 
"OPSTALVOORWAARDEN 
Partijen verklaren dat het Opstalrecht overigens wordt gevestigd onder de volgende voorwaarden: 
Duur. Beëindiging. Opzegging 
Artikel 1 
1. Het Opstalrecht is gevestigd over een periode van vijfentwintig (25) jaar ingaande op de 

datum van eerste oplevering van de laatst op te leveren woning in het onderhavige 
(deel)project De Kleine Weelde te De Kwakel (Veld C). 

2. Het Opstalrecht eindigt na verloop van de hiervoor in lid 1 omschreven termijn. 
3. Het Opstalrecht kan tussentijds worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de artikelen 

5:87 leden 2 en 3, 5:97 juncto 5:104 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts kan het Opstal-
recht tussentijds worden opgezegd indien de tussen de Eigenaar en de Opstalhouder te slui-
ten/gesloten huurovereenkomst met betrekking tot het Systeem eindigt. Op de opzegging in de 
zin van dit lid 3 is het ter zake in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde van overeenkom-
stige toepassing. 
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4. Indien in geval van een opzegging door de Eigenaar, als bedoeld in lid 3 van dit artikel 1, het 
Opstalrecht is belast met een hypotheekrecht, dan kan opzegging door de Eigenaar niet ge-
schieden alvorens de Eigenaar de betreffende hypotheekhouder van het voornemen daartoe 
schriftelijk in kennis heeft gesteld en de hypotheekhouder voor een periode van drie (3) maan-
den de gelegenheid heeft gegeven er voor zorg te dragen dat aan de verplichtingen van de 
Opstalhouder ter zake van het Opstalrecht alsnog zal worden voldaan. 

Verwijdering Systeem. Vergoeding bij einde Opstalrecht 
Artikel 2 
1. Bij het einde van het Opstalrecht is de Opstalhouder verplicht het Systeem te (doen) verwijde-

ren. 
2. Opstalhouder behoeft het Systeem niet te verwijderen, indien de Eigenaar casu quo zijn rechts-

opvolgers hebben aangegeven het Systeem te willen kopen van de Opstalhouder. Ter zake wordt 
verwezen naar het bepaalde in artikel 8 (koopoptie) van de tussen de Eigenaar en Opstalhouder 
gesloten/te sluiten huurovereenkomst ter zake van het Systeem. 

Nadere bevoegdheden verbonden aan het Opstalrecht 
Artikel 3 
1. Het Opstalrecht omvat mede de bevoegdheid om over het Registergoed te komen en te gaan 

van en naar het Systeem ten behoeve de Opstalhouder, diens rechtsopvolgers alsmede van door 
de Opstalhouder aan te wijzen personen, onder de verplichting voor de Opstalhouder dit recht 
op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen. Het Opstalrecht omvat voorts 
tevens de bevoegdheid om in of op het Registergoed ten behoeve van het Systeem kabels, 
leidingen en bijbehorende voorzieningen aan te leggen en alle daarbij behorende werkzaamhe-
den te verrichten voor het gebruik en onderhoud van het Systeem. 

2. Opstalhouder is jegens de Eigenaar aansprakelijk voor de door de Eigenaar geleden schade, 
welke het gevolg is van door of vanwege de Opstalhouder uitgevoerde werkzaamheden. 

Gebruik 
Artikel 4 
1. Indien en voor zover niet tussen partijen vastgesteld bij het ondertekenen van de onderhavige 

akte, zal de locatie van het Systeem in overleg tussen de Eigenaar en de Opstalhouder worden 
vastgesteld. 

2. Op grond van het Opstalrecht is de Opstalhouder, naast het Systeem, gerechtigd tot het voor 
eigen rekening en risico leggen, hebben, houden, gebruiken, onderhouden en vervangen van de 
in het Registergoed aan te leggen kabels, leidingen en bijbehorende voorzieningen. 

3. Het is Opstalhouder niet geoorloofd andere (bouw)werken te realiseren dan het Systeem, tenzij 
in de onderhavige akte uitdrukkelijk anders is bepaald. 

Beperkingen voor Eigenaar 
Artikel 5 
1. Zonder schriftelijke toestemming van de Opstalhouder, zal de Eigenaar geen handelingen ver-

richten en/of toestaan waardoor de uitoefening van het Opstalrecht zal worden belemmerd en/of 
(het functioneren van) het Systeem gevaar zou lopen. Onder het vorenstaande is, doch niet 
uitsluitend, begrepen: 

 a. het nemen van maatregelen door de Eigenaar die negatieve gevolgen zouden kunnen heb-
ben voor de (zon)lichtopname door het photovoltaïsche systeem (zoals beplanting en bo-
men); 

 b. het op het Registergoed oprichten van (bouw)werken en het opslaan van goederen; 
 c. het aanbrengen van een gesloten wegdek, het (doen) uitvoeren van ontgrondingen en/of 

graafwerkzaamheden dieper dan één meter beneden het maaiveld, het (doen) uitvoeren 
van grondophogingen, het (doen) aanleggen van rioleringen, kabels, leidingen en andere 
ondergrondse voorzieningen, het (doen) planten van diepwortelende bomen en planten. 

 Aan bedoelde toestemming kunnen door de Opstalhouder voorwaarden worden verbonden. 
2. In geval de Eigenaar handelt (i) in strijd met het hiervoor in lid 1 van dit artikel 5 bepaalde, 

danwel (ii) indien er sprake is van schriftelijke toestemming voor werken en werkzaamheden, 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel 5, maar deze werken en/of werkzaamheden het onderhoud 
en/of het beheer van het Systeem naar het oordeel van de Opstalhouder belemmeren, dan dient 
de Eigenaar (danwel diens rechtsopvolgers) deze werken en/of werkzaamheden op eerste aan-
geven van de Opstalhouder onmiddellijk te verwijderen respectievelijk te staken, bij gebreke 
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waarvan de Opstalhouder bevoegd is bedoelde werken en/of werkzaamheden te (doen) verwij-
deren respectievelijk te (doen) staken. Alle kosten verband houdende met bedoelde verwijdering 
en/of staking zijn voor rekening en risico van de Eigenaar casu quo diens rechtsopvolgers. 

3. De Eigenaar dient de Opstalhouder dadelijk in te lichten indien: 
 a. de gesteldheid/kwaliteit van het dak van zijn woning niet meer toelaat om de standvastig-

heid, het gebruik, de veiligheid van het photovoltaïsch systeem te waarborgen; 
 b. de Eigenaar het dak van zijn woning wil (laten) herstellen of andere werkzaamheden aan 

het betreffende dak van de woning wil (doen) uitvoeren; 
 c. de Eigenaar herstellingen of andere werkzaamheden wil (doen) uitvoeren aan zijn woning, 

die van invloed (kunnen) zijn op de gesteldheid, kwaliteit en/of bereikbaarheid van het 
Systeem. 

4. Indien de hiervoor in lid 3 van dit artikel 5 bedoelde werkzaamheden danwel andere werkzaam-
heden van de Eigenaar mogelijk de langdurige of voortdurende vermogens- of prestatievermin-
dering van het Systeem tot gevolg hebben, kunnen deze werkzaamheden niet worden uitge-
voerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opstalhouder. Aan deze toe-
stemming kunnen door de Opstalhouder voorwaarden worden verbonden. 

5. Bij enig handelen door de Eigenaar in strijd met het bepaalde in dit artikel 5 is de Opstalhouder 
bevoegd de energiegarantie, als bedoeld in artikel 6 van de Huurovereenkomst, in te trekken. 

Vervreemding Opstalrecht. Hypotheek 
Artikel 6 
Zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar, is de Opstalhouder niet bevoegd het Opstalrecht 
geheel of gedeeltelijk te vervreemden. Onder vervreemding in dit verband wordt mede begrepen een 
levering in economische zin, splitsing in appartementsrechten, fusie, splitsing en ontbinding alsmede 
het vestigen van beperkte rechten, met uitzondering van hypotheekrechten. Bedoelde toestemming 
kan niet op onredelijke gronden worden onthouden. 
Derdenwerking; kwalitatieve verplichting; kettingbeding 
Artikel 7 
1. Indien en voor zover een en ander al niet van rechtswege het geval is, beogen partijen uitdruk-

kelijk derdenwerking ten aanzien van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de onderha-
vige akte. De in de volgende leden van dit artikel 7 vermelde bedingen zijn gemaakt ter ver-
sterking van bedoelde derdenwerking. 

2. Alle verplichtingen van een partij uit hoofde van de onderhavige akte om iets te dulden of niet 
te doen, worden hierbij voorts overeengekomen als kwalitatieve verplichtingen in de zin van 
artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Indien en voor zover de hiervoor in lid 2 van dit artikel 7 bedoelde verplichtingen niet kwalifice-
ren als kwalitatieve verplichtingen, komen partijen deze verplichtingen hierbij bij wijze van ket-
tingbeding overeen, zodat bedoelde verplichtingen ook zullen overgaan op de rechtsopvolgers 
van partijen. 

VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
In verband met het hiervoor in artikel 3 lid 1 bepaalde, komen de Eigenaar en de Opstalhouder hierbij 
de vestiging overeen van de hierna te omschrijven erfdienstbaarheid, zulks om niet zonder dat er 
sprake is van vrijgevigheid. 
Ter uitvoering van deze overeenkomst vestigt de Eigenaar ten behoeve van de Opstalhouder, het-
geen de Opstalhouder hierbij aanvaardt, zulks ten laste van het Registergoed (als dienend erf) en 
ten behoeve van het Systeem (als heersend erf), de erfdienstbaarheid inhoudende de bevoegdheid 
voor de Opstalhouder casu quo diens rechtsopvolgers alsmede voor de door de Opstalhouder in te 
schakelen derden, om over/in het Registergoed te komen van en te gaan naar (en vice versa) het 
Systeem met de benodigde materialen, vervoermiddelen en werktuigen, voor zover van belang voor 
het onderhoud, het beheer, de vervanging en/of de verwijdering van het Systeem, alles op de minst 
bezwarende wijze en, behoudens in geval van calamiteiten die een ernstig gevaar vormen voor het 
behoud van het Systeem en geen uitstel kunnen dulden, na overleg met de Eigenaar. Voormelde 
erfdienstbaarheid gaat teniet bij beëindiging van het Opstalrecht. 
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING 
1. In verband met het feit, dat (mogelijk) (een) gedeelte(n) van het photovoltaïsch systeem van 

de op een bouwkavel te realiseren/gerealiseerde woning is gelegen op de daken van aan elkaar 
grenzende woningen, dient de Eigenaar te dulden dat voormeld photovoltaïsch systeem (danwel 
onderdelen daarvan), behorend tot het Systeem van een aangrenzende woning, gedeeltelijk 
gelegen is op het dak van de op die betreffende bouwkavel te realiseren/gerealiseerde woning. 
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 De aangrenzende kavels hierna tezamen te noemen: het Buurperceel. 
 Deze kwalitatieve verplichting wordt, om niet, gevestigd onder de volgende voorwaarden en 

bepalingen: 
 a. de Opstalhouder danwel diens rechtsopvolgers alsmede de door de Opstalhouder in te scha-

kelen derden, zijn bevoegd om over het verkochte te komen van en te gaan naar (en vice 
versa) voormeld photovoltaïsch systeem ten behoeve van het Buurperceel, met de beno-
digde materialen, vervoermiddelen en werktuigen, voor zover van belang voor het onder-
houd, het beheer, de vervanging en/of de verwijdering van vorenbedoeld photovoltaïsch 
systeem, alles op de minst bezwarende wijze en, behoudens in geval van calamiteiten die 
een ernstig gevaar vormen voor het behoud van vorenbedoeld photovoltaïsch systeem en 
geen uitstel kunnen dulden, na overleg met de Eigenaar. De Opstalhouder verplicht zich 
jegens de Eigenaar tot zorgvuldig onderhoud van het vorenbedoelde photovoltaïsch sys-
teem en is jegens de Eigenaar aansprakelijk voor de eventueel door de Eigenaar geleden 
schade, welke het gevolg is van door of vanwege de Opstalhouder uitgevoerde werkzaam-
heden; 

 b. zonder schriftelijke toestemming van de Opstalhouder, zal de Eigenaar geen handelingen 
verrichten en/of toestaan waardoor het functioneren van vorenbedoeld photovoltaïsch sys-
teem gevaar zou lopen. Onder het vorenstaande is, doch niet uitsluitend, begrepen het 
nemen van maatregelen, waaronder het oprichten van (bouw)werken en het opslaan van 
goederen door de Eigenaar, die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor de 
(zon)lichtopname door het photovoltaïsche systeem (zoals beplanting en bomen). Aan be-
doelde toestemming kunnen door de Opstalhouder voorwaarden worden verbonden; 

 c. in geval de Eigenaar handelt (i) in strijd met het hiervoor in sub b bepaalde, danwel (ii) 
indien er sprake is van schriftelijke toestemming voor werken en werkzaamheden, als be-
doeld in sub b hiervoor, maar deze werken en/of werkzaamheden het onderhoud en/of het 
beheer van het photovoltaïsch systeem naar het oordeel van de Opstalhouder belemmeren, 
dan dient de Eigenaar (danwel diens rechtsopvolgers) deze werken en/of werkzaamheden 
op eerste aangeven van de Opstalhouder onmiddellijk te verwijderen respectievelijk te sta-
ken, bij gebreke waarvan de Opstalhouder bevoegd is bedoelde werken en/of werkzaam-
heden te (doen) verwijderen respectievelijk te (doen) staken. Alle kosten verband hou-
dende met bedoelde verwijdering en/of staking zijn voor rekening en risico van de Eigenaar 
casu quo diens rechtsopvolgers; 

 d. de Eigenaar dient de Opstalhouder dadelijk in te lichten indien: 
  1. de gesteldheid/kwaliteit van het dak van de woning niet meer toelaat om de standvas-

tigheid, het gebruik, de veiligheid van het photovoltaïsch systeem te waarborgen; 
  2. de Eigenaar het dak van de woning wil (laten) herstellen of andere werkzaamheden 

aan het betreffende dak van de woning wil (doen) uitvoeren; 
  3. de Eigenaar herstellingen of andere werkzaamheden wil (doen) uitvoeren aan de wo-

ning, die van invloed (kunnen) zijn op de gesteldheid, kwaliteit en/of bereikbaarheid 
van het vorenbedoelde photovoltaïsch systeem; 

 e. indien de hiervoor in sub d bedoelde werkzaamheden danwel andere werkzaamheden van 
de Eigenaar mogelijk de langdurige of voortdurende vermogens- of prestatievermindering 
van het vorenbedoelde photovoltaïsch systeem tot gevolg hebben, kunnen deze werkzaam-
heden niet worden uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Opstalhouder. Aan deze toestemming kunnen door de Opstalhouder voorwaarden worden 
verbonden. 

2. Nadat het Opstalrecht is beëindigd dient in de hiervoor onder 1.a. tot en met e. vermelde arti-
kelen in plaats van "Opstalhouder" gelezen te worden "de eigenaar of eigenaren van het Buur-
perceel". 

Reikwijdte 
De in het onderhavige artikel opgenomen verplichtingen blijven rusten op het Registergoed en wor-
den 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 Registergoed of een ge-
deelte 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 Registergoed 
zullen verkrijgen. 
Aangezien deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 
6:252 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 
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KETTINGBEDING 
Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Registergoed door de Eigenaar of bij vestiging/le-
vering van beperkte rechten op het Registergoed, waardoor door derden de beschikking over het 
Registergoed wordt verkregen, zal de Eigenaar gehouden zijn aan de nieuwe verkrijger of beperkt 
gerechtigde op te leggen en van deze te bedingen: 
a. de verplichtingen voor hem voortvloeiende uit het hoofdstuk "Opstalvoorwaarden", dit artikel, 

voor zover van toepassing; 
b. de verplichting om bij verdere vervreemding of vestiging dan wel levering van beperkte rechten, 

waardoor door derden de beschikking daarover wordt verkregen, de opvolgende Eigenaar dan 
wel beperkt gerechtigde op dezelfde wijze en onder oplegging van dezelfde boetebepalingen de 
hiervoor sub a. en de onderhavige sub b. vermelde verplichting op te leggen. 

Boetebepaling 
Als de Eigenaar dan wel de nieuwe verkrijger of beperkt gerechtigde deze verplichtingen niet nakomt 
en - na daartoe bij exploot of aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld - niet alsnog binnen vijf 
dagen daarna aan de verplichting heeft voldaan, is hij ten behoeve van Opstalhouder een direct 
opeisbare boete verschuldigd van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), onverminderd de be-
voegdheid van Opstalhouder om daarnaast nakoming en/of de werkelijk geleden schade te vorde-
ren." 
@ 
 
Ketting- en boetebeding 
Alle verplichtingen voor de Erfpachter voortvloeiende uit de hiervoor aangehaalde artikelen worden 
bij deze door Erfverpachter ten behoeve van de Opstalhouder als kettingbeding aan de Erfpachter 
opgelegd. 
Erfpachter is verplicht en verbindt zich jegens de Opstalhouder het hiervoor gemelde kettingbeding, 
zomede het hierna te vermelden boetebeding bij de overdracht van een geheel of een gedeelte van 
het verkochte alsmede bij de vestiging van een beperkt genotsrecht of verlening van een persoonlijk 
gebruiksrecht woordelijk in de betreffende akte op te nemen, de opvolgende verkrijger daarbij te 
verbinden tot naleving van het hiervoor bepaalde en die verbintenis voor en namens de Opstalhouder 
aan te nemen. 
Bij niet of niet volledige nakoming van de hiervoor omschreven verplichtingen verbeurt de nalatige 
partij, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ten behoeve van de Opstalhou-
der een boete ter hoogte van het hiervoor in het aangehaalde artikel "Boetebepaling" genoemde 
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), onverminderd de bevoegdheid van Opstalhou-
der om daarnaast nakoming en/of de werkelijk geleden schade te vorderen.K. BEPALINGEN OP-
STALRECHT PWN 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens met betrekking tot het ten 
laste van het mandelige terrein gevestigd opstalrecht ten behoeve van @PWN, hierna ook te noemen: 
"PWN", nog te verwijzen naar een akte van vestiging opstalrecht, op @ tweeduizend twintig verleden 
voor mr. @S.J. van Os, @R.S. Gopisingh, notaris gevestigd te Haarlemmermeer, van welke akte een 
afschrift is ingeschreven in Register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het kadaster en 
de openbare registers, op @ tweeduizend twintig in deel @ nummer @, waarin ondermeer woordelijk 
is opgenomen: 
"@tekst opstalakte aanhalen zodra de opstalvoorwaarden bekend zijn. 
L. VOORTBESTAAN/EINDE/HERVESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN BIJ EINDE ERFPACHT 
1. Voortbestaan erfdienstbaarheden 

Met betrekking tot de hiervoor onder E. bedoelde erfdienstbaarheden voor zover deze krach-
tens 5:84 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn gevestigd zal nog het volgende gelden: 
a. Indien erfdienstbaarheden bedongen casu quo gevestigd zijn ten behoeve van het Register-

goed waarop de Erfpacht rust, zullen deze erfdienstbaarheden overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5:84 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bij het einde van erfpacht niet teniet gaan. 

b. Indien erfdienstbaarheden bedongen casu quo gevestigd zijn ten laste van het Registergoed 
waarop de Erfpacht rust, zullen deze erfdienstbaarheden overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 5:84 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bij het einde van de erfpacht op grond van af-
stand of vermenging niet teniet gaan. De Erfverpachter verklaart hierbij als bloot eigenaar 
van het dienend erf in te stemmen met deze erfdienstbaarheden, zodat deze bij het einde 
van de erfpacht om andere reden(en) dan hiervoor vermeld ook niet zullen teniet gaan. 
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2. Einde erfdienstbaarheden; eventueel hervestiging 
In het geval één of meer erfdienstbaarheden eindigen doordat zowel het heersend als het die-
nend erf in eigendom zullen gaan toebehoren aan dezelfde eigenaar, zal de eigenaar bij ver-
vreemding dan wel bij een vestiging van een zakelijk gebruiksrecht -voor zover de eigenaar dat 
nodig acht- zorgdragen voor het (opnieuw) vestigen van de benodigde erfdienstbaarheden.@ 

@ 
! I.V.M. AFREKENING MET GEMEENTE ! 
Koopstart regeling en de gemeente Uithoorn 
In de anterieure overeenkomst die door verkoper met de gemeente Uithoorn terzake onderhavig 
project is gesloten is ondermeer het navolgende vermeld: 
"Artikel 1 – KOOPstart-regeling 
1. Artikel 6 van de koopovereenkomst vervalt en in plaats daarvan komen partijen overeen dat 

Timpaan de woningen in het plan verkoopt onder de toepasselijkheid van de KOOPstart rege-
ling zoals vastgesteld door de Stichting OpMaat te Amersfoort, met een prijsverlaging ten op-
zichte van de getaxeerde marktwaarde (die prijsverlaging hierna te noemen: ‘de koperskor-
ting’). Daarbij zal gelden de ten tijde van verkoop van toepassing zijnde versie van de Erf-
pacht- en KOOPstart bepalingen.  

2. De meeste recente versies van de tot de KOOPstart regeling behorende sjablonen en model-
bepalingen zijn bijgevoegd als Bijlagen: 

- 5a (brochure); 
- 5b (model koopcontract); 
- 5c (modelakte vestiging van erfpacht); en  
- 5d (voorbeeldberekening). 

3. Partijen verklaren door de toepasselijkheid van de Erfpacht- en Koopstartbepalingen het ei-
genwoningbezit van particulieren te bevorderen en een evenwichtige verdeling van enerzijds 
de individuele belangen van particuliere kopers van Koopstartwoningen en anderzijds het al-
gemene belang van de volkshuisvesting tot stand te brengen.  

4. Partijen verklaren dat door de uitgifte in erfpacht van een woning aan een koper, conform de 
KOOPstart regeling wordt beoogd de eigendom in materiële zin van die woning aan de koper 
over te dragen. Alsmede dat de koper als erfpachter hetzelfde genot van de woning heeft als 
een eigenaar, met inachtneming van het bepaalde in de Erfpacht- en Koopstartbepalingen. 
Partijen verklaren dat de koper daardoor contractueel verplicht zal zijn om de woning zelf te 
bewonen.  

5. Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat de Erfpacht- en Koopstartbepalingen voorzien in 
een vergoedingsregeling, op grond waarvan een eerste koper verplicht zal zijn om aan Tim-
paan als verkoper een vergoedingsbedrag te betalen.  

6. Partijen verklaren te beogen dat door het betalen van het vergoedingsbedrag de koper gedu-
rende zijn bewoning in staat wordt gesteld om het volledige belang bij de waardeontwikkeling 
van de woning alsmede de bloot eigendom daarvan te verkrijgen dan wel in staat wordt ge-
steld om met medewerking van de verkoper de volledige eigendom van de woning aan een 
derde te verkopen. Daarbij is de hoogte van het vergoedingsbedrag gelijk aan het bedrag van 
de oorspronkelijk verstrekte koperskorting, vermeerderd of verminderd met het aandeel van 
de verkoper in de positieve respectievelijk negatieve waardeontwikkeling van de woning. 

7. Partijen zijn overeengekomen dat zij elk voor 50% zijn gerechtigd tot het in de laatste zin van 
het vorige lid bedoelde aandeel. De afspraken om te komen tot de onderlinge verrekening en 
afwikkeling daarvan zullen door de bij eerste levering aan een verkrijger betrokken notaris in 
een authentieke akte worden vastgelegd." 

@ 
ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomst of in nadere 
overeenkomsten die op de koop of vestiging van Erfpacht betrekking hebben, zijn thans uitge-
werkt. De Erfverpachter noch Erfpachter kan zich ter zake van deze koop en vestiging van de Erf-
pacht nog op een ontbindende voorwaarde beroepen. 
ARTIKEL 7:2 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK (BEDENKTIJD) 
Aan Erfpachter is (een kopie van) de door partijen getekende koopovereenkomst ter hand gesteld. 
De termijn als bedoeld in artikel 7:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek –voor zover deze van toepas-
sing is– inmiddels is verstreken, zonder dat door Erfpachter een beroep op ontbinding is gedaan. 
KOOPOVEREENKOMST 
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Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden hetgeen in de 
koopovereenkomst (en ook overigens) tussen hen is overeengekomen. 
TOESTEMMING VERVREEMDING EIGENDOM STICHTING OPMAAT; KETTINGBEDING 
1. Toestemmingsvereiste van Stichting OpMaat 

De Erfverpachter heeft met de stichting: Stichting OpMaat (hierna te noemen: Stichting Op-
Maat), gevestigd te Amersfoort een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan de Erfver-
pachter het gebruiksrecht heeft van het product KOOPstart. In deze licentieovereenkomst is be-
paald dat indien de Erfverpachter het Registergoed, waarop de Erfpacht betrekking heeft, wil 
overdragen aan een derde (niet zijnde de Erfpachter of de koper van Erfpachter), de Erfver-
pachter de voorafgaande schriftelijke toestemming behoeft van Stichting Opmaat, zulks met 
inachtneming van het in de licentieovereenkomst bepaalde. 
Het in de vorige twee zinnen bepaalde is eveneens van toepassing in het geval sprake is van 
overgang van het Registergoed krachtens verdeling, fusie of (af)splitsing. 

2. Niet-toepasselijkheid toestemmingsvereiste 
De hiervoor in lid 1 van dit onderdeel bedoelde toestemming van Stichting OpMaat is niet ver-
eist, indien het Registergoed wordt overgedragen aan of overgaat op een instelling als bedoeld 
in artikel 19 van de Woningwet. 

3. Oplegverplichting toestemmingsvereiste 
De Erfverpachter is verplicht om bij overdracht of overgang van het Registergoed het bepaalde 
in de leden 1 tot en met 5 van dit onderdeel (waaronder begrepen het toestemmingsvereiste) 
in de akte waarbij het Registergoed wordt overgedragen of krachtens verdeling overgaat aan 
zijn rechtsopvolger(s) op te leggen. 

4. Kettingbeding ten behoeve van Stichting OpMaat 
Indien de in lid 3 bedoelde oplegverplichting van toepassing is, is de Erfverpachter, ter verster-
king van het toestemmingsvereiste, jegens Stichting OpMaat gehouden tot het bedingen bij 
wijze van derdenbeding (kettingbeding) van de rechtsopvolger(s) van de Erfverpachter dat de 
betreffende rechtsopvolger(s) het in dit onderdeel bepaalde, bij elke opvolgende overdracht of 
overgang krachtens verdeling van het Registergoed zal/zullen opleggen aan de volgende 
rechtsopvolger(s) (van de Erfverpachter), zulks op dezelfde wijze als in het vorige lid is be-
paald. 
De rechtsopvolger(s) is/zijn verplicht daarbij namens en ten behoeve van Stichting OpMaat het 
beding aan te nemen. 

5. Boetebeding 
In het geval de Erfverpachter of zijn rechtsopvolger(s) het in de leden 1 tot en met 4 van dit 
onderdeel niet nakomt/nakomen, is/zijn de Erfverpachter of zijn rechtsopvolger(s) zonder na-
dere ingebrekestelling een direct opeisbare boete verschuldigd van tienduizend euro 
(€ 10.000,--) alsmede tienduizend euro (€ 10.000,--) voor iedere dag dat de tekortkoming 
voortduurt nadat hij/zij daarop schriftelijk is/zijn gewezen door Licentiegever, zulks onvermin-
derd de verplichting tot vergoeding van verdere schade, rente en kosten. 

AANVAARDING 
De Erfpachter verklaarde bekend te zijn met de in deze akte vermelde lasten en beperkingen, erf-
dienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden alsmede dat 
ingevolge het passeren van deze akte de eventueel nog van toepassing zijnde opschortende voor-
waarde betreffende het vestigen van de mandelige zaak in vervulling is gegaan. 
Voor zover in deze akte bepalingen en/of verplichtingen voorkomen welke Erfverpachter verplicht is 
aan Erfpachter op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door Erfpachter 
uitdrukkelijk aanvaard. 
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij 
deze tevens door Erfverpachter voor die derden aangenomen. 
ENERGIELABEL 
De Vennootschap zal bij de oplevering van de (af) te bouwen woning aan Erfpachter een geldig 
energielabel verstrekken als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. 
WOONPLAATS 
Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst kiest de Erfverpachter woonplaats op zijn adres 
in de aanhef van deze akte vermeld en kiest Erfpachter woonplaats op het adres van het Register-
goed; uitsluitend voor de toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer als gevolg van 
deze overeenkomst wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT 
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De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij, notaris, aan 
de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Deze akte is verleden te Haarlemmermeer op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen 
personen hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig 
voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te 
stemmen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, 
notaris, ondertekend, om 


