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vvEERT

GEMEENTE

Nummer raadsvoorstel; RAD-00 1286

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28-06-2016;

besluit:

1.
2.

Het kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de
voorgenomen verkoop van de onroerende zaken gelegen aan de Emmasingel 37
(voormalige Martinusschool), Begijnenhofstraat 11a en 13 (gymzaal St. Louis).
Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de niet
openbare bijlagen zonder eindtermijn op grond van artikel 10 l¡d 2 sub b en sub g
Wob.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-20t6.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

van

Gorp Malherbe
natarissen

Biest 2, 6001 AR WEERT

TEL 0495-537555 FAX 0495-539285

Postbus 291, 6000 AG WFERT

E-mail : ¡nfo@vângorpmatherbe.nl
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55339.JH.

KOOPOVEREENKOMST
Emmasingel 37 en Begijnenhofstraat l1a en 13 te Weert

De ondergetekenden:
1. Adrianus Antqnius Marinus Maria Heiimans, geboren te steenbergen en
Kruisland op eenentwintig oktober negentienhonderd drieënvijftig
çZf -fO1953), (paspoortnummer: NV2J07LK3), gehuwd, werkzaam en te àezen
woonplaats kiezende ten kantore van na te melden publiekrechtelijke
rechtspersoon,
te dezen handelend als burgemeester van de na te melden gemeente
weert en als zodanig ingevotgre artikel 171 van de Gemeentewet de
publieksrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE WEERT, haar adres
hebbende te wilhelminasingel 101, weert, (6001 GS), postadres: postbus
950, weert, (6000 AZ), ter uitvoering van het besluit van het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente weert de dato vijf juli
tweeduizend zestien, rechtsgeldig vertegenwoordigend
hierna te noernen: verkoper;

2. a.

Eric Ludovicus Francisçus Joseph Smeets, geboren te Weert op
veeft i en d ecember negentien honderd vierenzestig {14- LZ- Lg 64),
(paspoortnummer: NTBÐ77655), gehuwd met mevrouw Johanna
Mathilda Godefrida Steijvers, wonende te Weert, Recollectenstraat 24,
(6001 AJ);
b. Petrus Johênnes, Maria Mertens, geboren te Weert op eenendertig mei
negentien honderd tweeënzestig (3 1 -05- 1 962), (paspoortnu m mer :
NN367BJ97), ongehuwd en geen geregistreerd partner, wonende te
Weert, Noordkade 49, (6003 NG);
te dezen handelend voor zich of nFder te noemFn meester, hierna tezamen
te noemen: koper.

verkopei'en/of koper hierna ook (tezamen) genoemd: partij(en).
Part$en verkiaren dat tussen partijen per de datum vijf juli tweeduizend
zestien een overeenkomst van koop tot stand is gekomen ter zake het
onderhavige registergoed onder de na te melden voorwaarden en bepalingen:

Verkoper heeft verkocht aan koper, die van verkoper heeft gekocht:
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a

het perceel grond met de daarop gelegen opstallen, gelegen aan de
Emmasingel ST te weert, 600l BAn kadastraal bekenã geraeente
weert sectie s nummer 8644, groot viJf en tw¡ntig are vi¡iffire;

b

het perceel grond met de daarop geregen opstallen, gelegen aan de
Begijnenhofstraat 1la en 13 te weert, 6001 BH, kadástrãa!
bekend:
- oemeente Weert sectie S nummer 4499, groot drie en
negentig centiare;
- qemeçnte $leert sectie 's numrner 4500, groot zeven are
z€ven ên neg€ntig centiare,

hierna tezamen ook te noemen: het verkochte.

koopprijs
De kooppr'gs van het verkochte bedraagt: ZEVEN HONDERÞ TWEE EN
TWXNTIG DUIZEND TWEE HONDERD TWEE EN TWINTIG EURO

(c722.222¡00).

De koop is gesloten onder de volgende:
BEDINGEN

notariële akte van leverins
Artikel 1
De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten
overstaan van mr. J.M. Houben (of diens waarnemer of associé), werkzaam bij
van Gorp Malherbe notarissen (Biest z, 6o0L AR te weert), hierna te noemen:
de notaris, op 15 januari zolz, of zoveel eerder of later-als partijen nader
zullen overeenkomen.
kosten en belastinqen
Artikel 2
1. Dè ter zake de verkrijging van het verkochte verschuldigde
overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper.
Z. De (notariële) kosten ter zake deze overeenkomst en de (notariële) kosten
ter zake de levering van het verkochte, waaronder begrepen het kadastraal
tarief, alsrnede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor
rekening van verkoper.
3. Verkoper verklaart: hij is ondernemer in de zín van de Wet op de
Omzetbelasting' 1968 en de levering vindt plaats na verloop van twee jaren
sinds het tijdstip van de eerste ingebruikneming, terwijl verkoper en koper
samen geen verzoek doen om de levering als een met omzetbelasting
belaste aan te merken, zodat geen omzetbelasting verschuldigd is wegens
de levering van het verkochte.
betalino

Artikel 3
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1.

2.
3.

4.

De betaling van de koopprijs en van de kosten, rechten en belastingen
vindt uitsluitend plaats via het kantoor van de notaris op diens
kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisarnbt.
Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór de ondertekening van
de akte tot levering door creditering van de hiervoor in lid 1 bedoelde
rekening, uiterlijk met valutering van de dag van ondertekening van de
akte.
Betaling aan verkoper zal eerst plaatsvinden zodra de desbetreffende
notaris is gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen in
de openbare registers die bij het verlijden van de akte tot levering niet
bekend waren. Verkoper is ermee þekend dat, in verband met dit
onderzoek, tussen de dag van ondertekening van de akte tot levering en
de betaling, één of enkele werkdagen verstrijken,
De notaris houdt het door koper en door diens eventuele hypothecaÍre
financier betaalde voor koper respectievel'gk diens hypothecaire financier
tot het moment waarop hem uít onderzoek in de openbare registers is
gebleken dat de overdracht is geschied overeenkomstig het hiervoor in dit
artikel bepaalde. Daarna houdt de notaris de betrokken gelden voor
verkoper voor zover deze niet bestemd z'rjn voor betaling van schulden
waarvoor inschrijvingen als in het vorige líd bedoeld zgn genomen of op
andere grond volgens de afrekening van de notaris aan anderen toekomen,

waa rborqsom, ba nkoarantie
Artikel 4
1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht
om uiterlijk op 1 oktober 2016, bij de notaris op diens
kwaliteítsrekeníng (als bedoeld in artíkel 25 van de Wet op het
notarísambt) met rekeníngnummer NL29 RABO 0166966312 als
waarborgsom een bedrag te storten van: TtllEE Ef{ ZEVENTIG I)UIZEI{D
TWEE HONDERD TWEE EN TWINTIG EURO (C 72,222,OO) (tien
procent (10o/o) van de koopsom) onder vermelding van "5533B-55339.JH'.
De rente die de notaris over deze waarborgsom ontvangt wordt door de
notaris aan koper vergoed.
De stoÉing door koper van bedoelde waarborgsom geldt als een storting in
depot onder de notaris; koper heeft slechts een voorwaardelijk recht op
terugbetaling van de waarborgsom, casu c¡uo verrekening daarvan ter
gelegenheid van de ondertekeníng van de akte van levering van het
verkochte met de koopprijs, en wel onder de opschortende voorwaarde dat
- naar het uitsluitend oordeel van de notaris dan wel naar het eensluidende
oordeel van beide paft¡jen - is komen vast te staan dat koper niet
tekortgeschoten is ín de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van

2.

deze overeenkomst.
Indien koper in staat van faillissement komt te verkeren en de curator de
onderhavíge overeenkomst niet nakomt, zal de waarborgsom van
rechtswege bij wijze van betalíng van de boete als vermeld in artikel L4 iid
3 aan verkoper zijn verbeurd.
In plaats van deze waarborgsom kan koper desgewenst, binnen de
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hiervoor genoemde termijn, bij en ten genoegen van de notaris een door
een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie tot
laatstgemeld bedrag deponeren. Deze ban kgarantie dient onvoorwaardelijk
te zijn en gedurende tenminste één maand na de hiervoor in artikel 1
gemelde datum haar geldigheid te behouden en voorts de bepalinE te
bevatten, dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de
garantie aan de notaris zal uitkeren.
De waarborgsom en de rente zullen, behoudens het vorenstaande,
behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van een
overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het hierna in
artikel 14 bepaalde, met de koopprijs worden verrekend.
Bij niet-nakoming van de bU dit artikel aan koper opgelegde verplichting is
het hierna ín artikel 14 bepaafde van overeenkomstige toepassing.
Zolang geen restitutie, verrekening of uitbetating van een gestorte
waarborgsom heefr plaatsgehad, houdt de notaris - behoudens
eensluídende opdracht van beide partijen - de waarborgsom onder zich,
totdat bij in kracht van gew'rjsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij
voorraad verklaard vonnis is beslist, aan wie hij de waarborgsom moet
uitkeren' Een gestelde bankgarantie dient gedurende de tijd waarin geschil
bestaat tussen partijen over de nakoming van de overeenkomst enlõf de
verschuldigdheid van een boete als bedoeld in artikel 14, te worden
verlengd, bij gebreke waarvan de notaris verplicht is de bankgarantie te
innen. Het aldus geïnde bedrag houdt de notaris onder zich onder dezelfde
voorwaarden als hiervoor met betrekking tot een waarborgsom zijn
vermeld.
Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de
notaris of de overeenkomst is nagekomen, of een partij tekortschiet, of
tenslotte dat de notaris zelf niet kan beoordelen of en wíe van partijen
tekortschíet, met dien verstande dat partijen Eedurende een maand nadat
de notaris zich omtrent het vorenstaande schriftelgk heeft verklaard, het
recht hebben zich voor beslechting van het geschil te wenden tot de
rechter, in welk geval diens oordeel het oordeel van de notaris vervangt.

feitelijke leverinq, staat van het verkochte
Artikel 5
1. De feiteli3'ke levering van het verkochte aan koper zal geschieden in de
staat waarin het zÌch ten tijde van de ondertekening }¡an de akte van
leverina zal bevinden. Verkoper verplicht zich voor het verkochte zorg te
dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het t¡jdst¡p van feitelijke

2.

levering.
Verkoper geeft geen enkele garantie af voor onder andere de kwaliteit van
het verkochte alsmede de deugdelíjkheid hiervan. Alle risico's die
verbonden zijn aan het verkochte, waaronder bijvoorbeeld de bouwkundíge
staat, bodemvervuiling,' asbest et cetera, komen volledig voor rekening en
risico van koper, gelijk koper verklaart dat deze en andere risico's
uitsluitend voor z'rjn rekening en risico zijn. Verkoper kan in verband
hiermede nimmer tot schadevergoedíng door koper worden aangesproken.
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Het risico van geschiktheid van het verkochte voor het huidige of door
koper voorgenomen gebruik komt geheel voor rekening en risico van

koper.

3. De met betrekking tot het verkochte opgestelde energielabels zljn door
verkoper aan koper beschikbaar gesteld.
4. De feitelijke levering van het verkochte zal, behoudens nadere

overeenkomst, geschieden ter gelegenheid van de ondertekening van de
akte tot levering.
De feitelijke levering van het verkochte onder a. zal geschieden vrij van

5.

huur.
De feitelijke levering van het verkochte onder b. zal, met inachtneming
van
het hierna bepaalde, geschieden in verhuurde staat.
a
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de
huurovereenkomst, en verklaart deze over te nemen, voor zover deze

niet van rechtswege overgaat op koper.
verkoper staat er voor in dat deze huurovereenkomst de volledíge
rechtsverhouding tussen verkoper en de huurder weergeeft en dat er
buiten deze huurovereenkomst geen voor koper nadeliie afspraken
met de huurder zijn gemaakt.
b. verkoper staat er voor in dat de huurder het verkochte heeft aanvaard
en in gebruik genomen als zijnde in overeenstemming met hetgeen op
grond van de huurovereenkomst verhuurd is, en het lerkochte
gebruikt overeenkomstig het bepaalde in de huurovereenkomst.
c
Ðoor de huurder is tot heden steeds tijdig en zonder voorbehouden
voldaan aan diens verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst,
verkoper staat er voorts voor in dat hij heeft voldaan aan al zijn
verplichtingen uít hoofde van de huurovereenkomst,
d
Er is door de huurder geen waarborgsom gestort of bankgarantie
gesteld.
verkoper vrijwaart koper voor aanspraken ter zake niet door verkoper
opgegeven waa rborgsom men.
e Er is, noch zal worden beschikt, over de b'rj de feiteiijke levering nog
niet verschenen hut¡r- en betalingstermijnen.
f. Na het tot stand komen van deze overeenkomst mogen de
huurovereenkomsten slechts in overleg met koper worden gewijzigd.
g
þlet verkochte zal niet anders dan thans het geval is worden veihuurd.
in huurkoop gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik worden
afgestaan, tenzij met schriftefijke toestemming van koper.
h
Er is geen actie tot huurvermindering aangekondigd, noch heeft
vooruitbetaling van huurtermijnen plaatsgevonden; voorts zal er op de
datum van levering geen pandrecht op de huurtermijnen gevestigd
zrjn.
¡.

paraaf

Alle, ten tijde van de het passeren van de akte van levering van het
-betalen
verkochte, achterstallige huurpenningen en overíge nog te
gelden van huurder aan verkoper komen ten gunste vai verkoper voor
zover deze betrekking hebben op een of meerdere termijnen tot aan
het moment van het passeren van de akte van levering van het
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i.

verkochte. Vanaf dat moment komen alfe betalingen ten gunste van
koper.
Voor zover aan verkoper bekend ís huurder voornemens de voormelde
huurovereenkomst op te zeggen.
Koper kan aan de voormelde mededeling enlof de voormelde
opzegging geen rechten en/of compensatie ontlenen.

iuridische leverino
Artikel 6
1. Het verkochte zal worden overgedragen vrij van hypotheken, beslagen en
van inschrgvingen daarvan en met alle daarbij behorende rechten e-n
aanspraken, waaronder die uit hoofde van erfdienstbaarheden en
kwalítatieve rechten.
2. Koper verklaart op basis van de door verkoper verstrekte informatie en
diens eigen onderzoek volledig bekend te zijn met betrekking tot de lasten
en beperkingen kenbaar uit de openbare registers en verklaãrt deze
nadrukkelijk te aanvaarden. Daarnaast aanvaardt koper alle overige lasten
en beperkingen met betrekking tot het registergoed die uit de feitãli3'ke
s¡tuatie kenbaar zijn, die koper uit nader onderioek kenbaar zouden
kunnen zijn en ook eventuele onbekende lasten.
3. Met betrekking tot het verkochte zijn in de openbare registers als bedoeld
in artikel 3:16 van het Burgerl'rjk Wetboek geen besluiten gepubliceerd als
bedoeld in artikel 2 wet kenbaarheid publiekrechtelijke beþertingen
onroerende zaken. Evenmin is verkoper bekend met het bestaan van
dergelijke besluiten.
overqang, overdr?cht aanspraken
Artikel 7
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen
doen gelden tegenover derden waaronder begrepen bouwer(s),
(onder)aannemer(s), instalfateur(s) en leverancier(s), zoals wegens verrichte
werkzaamheden of ter zake aan het verkochte toegebrachte schade, gaan over
op koper per het tijdstip van overdracht van de onroerende zaak op dã voet
van artikel 6:251 van het Burgerlijk Wetboek en worden overgedragen indien
en voor zover ze niet op grond van voormeld artikel van rechtswege overgaan
op koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval
voormefde aanspraken per dat t¡jdst¡p worden overgedragen.
verkoper verplicht zich de hem bekende gegevens (zoals garantíebewijzen,
facturen en dergelijke) ter zake aan koper ten tijde van de levering van het
verkochte te verstrekken en machtigt koper hierbij, voor zover nodig, deze
overganE casu quo cverdracht van aanspraken, nadat deze heeft
plaatsgevonden, voor rekening van koper te doen mededelen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.

overmaat. ondermaat
A¡tikel B
paraaf
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De vermelding van de oppervlaKe van het verkochte houdt slechts een
aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan níet beantwoordt, levert
dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

verrekening zakelijke lasten
Artikel 9
De zaketijke belastingen met betrekking tot het verkochte, voor zover het de
aanslagen over het lopende kalenderjaar betreft, derhalve niet de
gebruikerslasten, zullen op en per de dag van ondertekening van de akte tot
levering worden verrekend, doordat koper het desbetreffenãe deel aan
verkoper voldoet.
oarantieverkfarinqen van verkope[
Artikel 10
Verkoper garandeert, onverminderd het hiervoor bepaalde in de artikelen 5 en
6, het navolgende:
1. Verkoper zal op het moment van ondertekeníng van de akte van leverÍng
van het verkochte, op de in artikel 1 vermelde datum, bevoegd zijn tot
levering van het verkochte.
2. a. Het verkochte onder a. zal ten tijde van de feitelijke levering geheel
vrij van huur zijn en van huurkoopovereenkomsten of ande¡-e
aanspraken tot gebruik of huurbescherming. leeg en ontruimd
(behoudens de eventueel mee-verkochte roerende zaken) en niet door
de overheid gevorderd.
Het verkochte onder a. zal niet worden verhuurd, in huurkoop gegeven
of op enigerlei andere wijze in gebruik worden afgestaan, tenzij met
schriftelijke toestemming van koper,
b. Het verkochte onder b. wordt overgedragen onder gestanddoening van
de lopende huurovereenkomst zoals vermeld in artikel 5.
3. Aan verkoper is betreffende het verkochte geen (lopende adviesaanvraag
voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel regísterinschríjving bekend :
a. als beschermd monument in de zin van artikel S,4 of 6 van de
Monumentenwet 19BB;
b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in
artikel 35 van de Monumentenwet tgBB;
c. door de gemeente of provincie als bescherrnd monument.
4. Het is hem niet bekend dat heden een verplichting bestaat het verkochte
aan de gemeente, de Provincie of het Rijk te koop aan te bíeden op grond
van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
5. Ten opzichte van derden bestaan overigens geen verplichtingen uit hoofde
van {huur)koopovereenkomsten, voorkeursrechten of optierechten.
6. Het verkochte heeft rechtmatige en onbeperkte uitgang op de openbare
weg op de wijze als ter plaatse blijkt.
7. Aan verkoper zijn geen nog niet ingeschreven maar wel voor inschrijving
vatbare feiten als bedoeld in aftikel 3:17 van het Burgerlijk Wetboek

8.

bekend.
Het recht van verkoper op het verkochte is niet voorwaardelijk en niet
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onderworpen aan een tijdsbepaling.
zijn geen gerechtelijke procedures
aanhangig waaronder eveneens worden begrepen arbitrage en bindend
advies.

9" Met betrekking tot het verkochte

bepalinaen milieu
Artikel 11
1. Het in artikel 5 l¡d 2 bepaalde heeft nadrukkelijk mede betrekking op de
milieutechnische gesteldheid van de registergoederen alsmede de
eventuele aanwezigheid van ondergrondse tanks of asbesthoudende
materialen.
Z, Het risico van en voortvloeiend uit de aanwezigheid van verontreiniging,
tanks of asbesthoudende materialen in de registergoederen, komt vbor
rekening van koper
3. Betreffende de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het
verkochte a. ís door verkoper opdracht gegeven voor een
asbestinventarisatie. Van de resultaten van deze Ínventarisatie blijkt uit
een rappott, gedateerd twintig juli tweeduizend twaalf, opgesteld door HMB
B'V. (rapportkenmerk L2228701K). Partijen verklaren bekend te zijn met
inhoud van gemeld rapport.
4. Betreffende de eventuele verontreiniging in het verkochte is door verkoper
opdracht gegeven voor een verkennend bodem- en grondwateronderzoek.
Van de resultaten van dit onderzoek blijkt uit een rapport, gedateerd twee
maart tweeduizend zestien, opgesteld door Milieutechnisch Advíesbureau
Heel B.V, {projectnummer 084WRT/16/R1).
Partijen verklaren bekend te zijn met inhoud van gerneld rapport.
5. Het risíco van en voortvloeiend uít de aanwezigheid van thans niet aan
verkoper bekende, dan wel nadrukkelijk door koper aanvaarde,
bodemverontreiniging, tanks of asbesthoudende materialen, komt voor
rekening van koper.
Koper vríjwaart verkoper voor enige aansprakel'rjkheid ter zake.
inform atieplicht verkooer. ond er_zoeksplicht koper
Artikel 12
Afgezíen van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met
betrekking tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar
geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van koper behoort te
worden gebracht.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de in Ceze overeenkomst vermelde bijzondere
lasten en beperkingen alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die
voortvfoeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden
kunnen zijn uit eigen onderzoek,

risico-ovgfqanq en verzekerinq.

Artikel 13
Het verkochte komt pas voor risico van koper, zodra de notariële akte tot
levering is ondeftekend. Zulks geldt onverkoft indien koper in vezuim is,
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onverminderd de schadevergoedingsverplichting op grond van het hierna in
aÊikel 14 bepaalde. Tot dat moment is ve¡:koper verplicht het verkochte
afdoende verzekerd te houden.
inqebrekestelling. verzuím. qntbindínq en boete
Artikel 14
1
Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst anders dan door niet
toerekenbare tekortkoming (overmacht) is de nafatige aansprakelijk voor
alle daaruit voor de wederpart¡j ontstane schade mei çverhaals)koêten en
rente, ongeacht het feit of de nalatÍge partij in verzuim is in de zin van het

volgende lid.
Indien één van de partijen, na schriftelijk, hetzij bij aangetekende bríef
hetzij bij deurwaardersexploot, in gebreke te zijn gestelã, gedurende acht
(8) dagen tekortschiet in de nakoming van één of meer vañ haar
verplichtingen is deze partij in verzuim, en heeft de wederpartg het recht
om de koopovereenkomst zonder rechterlíjke tussenkomst Ooo? middel van
een schriftelljke verklaring aan de notaris, te ontbinden.
3. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke
en/of juridische levering van het verkochte danwel op de voldoening vaä
de koopprijs,
danwel op de nakoming van hetgeen in artikel 4 Ís overeengekomen,
zal de nalatige parttj:
a. indien de wederpartij de koopovereenkomst overeenkomstig het in lid
2 bepaalde ontbindt, ten behoeve van de wederpartij een zonder
rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van tien procent
van de koopprijs;
b. indien de wederpartÍj uitvoering van de overeenkomst verlangt, ten
behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst
opeisbare boete verbeuren van drie pro mille van de koopprgs voor
elke dag die verstrijkt vanaf het intreden van het verzuim dág tot aan
de dag van nakoming, zulks onverminderd het recht van de
wederpartij om aisnog, r'rä verloop van een nieuwe termíjnstellíng van
wederom minimaal acht (B) dagen, tot ontbinding van de
koopovereenkomst over te gaan.
Indien de wederpartij na in eerste instantie uitvoering van de
koopovereenkomst verlangd te hebben, wegens aanhoudend verzuim van
de nalatige pârtrj alsnog de koopovereenkomst ontbindt, verbeurt de
nalatige partrj ín plaats van de híervoor onder b. vermelde boeten alsnog
de hiervoor onder a. vermelde boete van tien procent van de kooppr$s,
tenzij de som van de hiervoor onder b. vermelde boeten van drie promìlÞ
per dag inmiddels meer dan tien procent van de koopprijs bedraagt. ín
welk geval de nalatige partij deze hogere som verbeurt.
4 Betaalde of verschuldigde boete strekt níet ín mindering op eventueel
verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
2

ontbí¡dende
Artikel 15
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Deze overeenkornst zal, met inachtneming van het navolgende, voorts
ontbonden (kunnen) worden in elk van de volgende gevailen:
a. Als er op de overeengekomen datum van ãndertekening van de akte
van levering van het verkochte een verplichting bestaai om het
verkochte aan de gemeente, de provincie of het Ríjk te koop aan te
bíeden op grond van de wet voorkeursrecht gemeenten.
. Als
b.
verkoper niet uiterlijk binnen 3 maanden ia het tot stand komen
van de onderhavige overeenkomst die (publiekrechtelíjke)
goedkeuringen heeft verkregen van haar colfege van Burgemeester
&
Wethouders en/of haar gemeenteraad, die naar het uitsluitend oordeel
van verkoper noodzakelijk zijn voor het aangaãn casu quo
bekrachtigen van de onderhavige overeenkomst, met. dien verstande
d.at índien de hiervoor bedoelde goedkeuringen náãrIãt u¡tsluiieno
oordeel van verkoper niet tijdig zijn verleenã casu quo verkregen,
part$en verplicht zijn in overleg te treden omtrent de verlengiTrg
ian
de periode gedurende welke deze ontbindende voorwaarde vãntoepassing is. Tenzij het verkrijgen van de bedoetde goedkeuringen
alsdan in redelijkheid niet meer kan worden verwach[, is daarb¡in"t
uîtgangspunt dat de termijn zar worden verlengd met B maandLn,
danwel - indien dit alsdan in redel"rjkheid te beþalen ís - tot het
moment waarop alsdan naar verwachting duidelijkheid omtrent het al
dan niet verleend krijgen van de goedkeuringen zal bestaan.
- vervulling van de in lid 1 onder a, opgenomen ontbindende
voorwaarde leidt van rechtswege tot ontbinding, zsnder dat een
beroep daarop door partijen vereist is.
- vervulling van de in lid I onder b. opgenornen ontblndende
voorwaarde leidt slechts tot ontbinding indien verkoper zich daarop
tgdig beroept.
Dít beroep dient te geschieden door middel van een schriftel'ljke
mededeling (met ontvangstbewijs) aan de notaris. Deze medêdeling
dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de voor de desbetreffende
voorwaarde hiervoor in lid I onder b. bedoelde datum in het bezit van
de notaris te zijn, op straffe van verval van de bevoegdheid zich op de
voorwaarde te beroepen.
Partijen zullen in de akte tot levering vaststellen dat geen ven partijen zich
alsdan nog op een ontbindende voorwaarde kan beroepen.
Fartijen zullen in de akte van levering verklaren ter zake de koop en
levering van het verkochte afstand te doen van eníg recht tot ontbinding.

Artikel 16

r'

2"

Koper verklaart te dezen te handelen in de uitoefeníng van zijn
beroep/bedrijf. Het bepaalde in titel 1 van boek 7 van:het Buigerlijk
Wetboek omtrent bedenktijd is derhalve nie! van toepassing.
Partijen geven qeen opdracht aan de notaris om de koop in te schrijven in
de daartoe bestemde openbare registers.
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twee of meer kooers
Aûikel 17
Ingeval twee of meer personen koper zijn, geldt het volgende:
1. Kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkornst
voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat kopers elkaar
bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om Ramens elkaar mee te
werken aan de overdracht van het verkochte.
2. De kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenksmst
voortvloeiende verplichtingen.
kosten notaris

Artikel 18
Ingeval van ontbínding van deze overeenkomst in onderlíng overleg of op
grond van het in vervullíng gâan van de in artikel 15 opgenomen ontbindende
voorwaarden zijn de kosten van de ter uitvoêring van deze akte verrichte
werkzaamheden voor rekening van verkoper,
Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst op Erond van een tekortkoming
van één van de part$en komen bovenbedoelde kosten voor diens rekening.
forum- en rechtskeuze en termíjnen
Artikel 19
1. voor de kennisnemíng van geschillen, welke naar aanleiding van deze
overeenkomst zijn of zullen ontstaan, is het gerecht van de plaats waar het
verkochte is gelegen, bij uitsluiting bevoegd.
2. Op deze koop is Nederlands recht van toepassing.
3. Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene
term íjnenwet va n toepassing.
woonplaatskeuze

Artikel 20
Deze akte zal berusten ten kantore van de notaris, alwaar partUen ter zake van
deze overeenkomst woonplaats kiezen.
nader te noemen meester
Artikel 21
Koper handelt te dezen zoals voormeld 'voor zich of nader te noemen meester'.
Part$en komen in dit kader nadrukkelgk overeen dat koper bevoegd is
bedoelde meester tot op het moment van de ondertekeníng van de akte van
levering aan verkoper bekend te maken, bij gebreke wããrvan de onder 2. in
het hoofd van deze akte genoemde partijen zelf als koper bij deze
overeenkomst optreden.
Ingeval de onder 2. in het hoofd van deze akte genoemde partijen een meester
kenbaar maken, aanvaardt verkoper deze als zijn wederpartij b"lj deze
overeenkomst, met dien verstande dat:
- totdat de door koper kenbaar gemaakte meester het bestaan van de
betreffende volmacht heeft erkend en daarmee de daardoor voor hen uit
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deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen
heeft
aanvaard;
én

-

deze ¡'neester ter gelegenheíd van de ondertekeninE van de
akte van
leveríng van het verkochte aan alle kopersverplíchtìngen voortvloeiende
uit
deze overeenkomst heeft voldaan,
de onder 2' in het hoofd van deze akte genoemde partijen hoofderíjk
naast
bedoeide. meester jegens verkoper aansþraket¡jt ri¡ven
voor de nakoming van
de onderhavíge koopovereenkornst.

Getekend te Weert op

2016:

Verkoper:

A.A"M.M. Heijmans, narnens de publiekrechtelgke rechtspersoon gemeente
Weeft
Getekend te Weerr op3.3

- I -rora,

Koper

Ë.1-"F.-i. Smeets
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