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950, Weert, (6000 AZ), verklaart ten deze al hetgeen hiervoor ten behoeve
van bedoelde gemeente is bepaald aan te nemen.

woning uitsluitend
te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te -----
bewonen en de woning niet aan derden te zullen doorverhuren dan wel
doorverkopen, een en ander behoudens hgt hierna vermelde.
Bij niet nakomlng van deze bepaling verbeurt de kôper, na
ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebiekestelling bepaalde
term'tjn, een direct ope¡sbare en zonder rechterlijke tussenkomst :'----'
invorderbare boete van vijf en veert¡g duizend euro (€ 45.000,00) ten -
behoeve van de gemeente Weert.
De winstdelingsregeling blijft onverkort van kracht

b. Het vorige lid is niet van toepassing
1. verkoop op grond van een magh

artikel 3:t74 van het.Burgerliik

in geval van:
tiging van de rechter als bedóeld in
Wetboek

2. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (artíkel 3:268
van het Burgerlijk Wetboek) ;"-------'

3. schriftelijke ontheffing door Burgemeester en Wethouders van de --
gemeente Weert als bedoeld in lid d. ---------

c. Het bepaalde in lid a en b verualt nadat de koper de desbetreffende ----
woning gedurende tien (10) achtereenvolgende jaren heeft bewoond;
als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke
de koper a
bevo[kings

ls bewoner van het desbetreffende adres in het
registér is ingeschreven

d. Burgemeeste r en Wethouders kunnen schriftelijk ontheff¡ng verlenen --
van het bbpaalde in lid a en c;-----
deze ontheffing wordt echter.steeds verleend in geval van:
1. vérandering van werkkríng van de koper of dienst echtgeno(o)t(e) -

casu quo partner op g,rond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te
.J worden

2. overlijden van de koper of diens echtgeno(o)t(e) casu quo partner;
3. ontbinding van het huwelijk van de koper door echtscheiding of ----

beëindiging van een daarmee vergelijkbaar samenlevingsverband; -
4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de

koper of van een van zijn gezinsleden.
In geval van schriftelijke ontheffing als bedoeld in lid d blijft na te melden
winstdelingsregeling onverkort van kracht
Winstdelingsregeling
Paftijen zijn zich bewust van het feit dat de tussen verkoper en de koper
overeengekomen koop-/aanneemsom sterk afwijkt van de huidige hogere -
reële marktwaarde voor vrije en onbelaste bewoning en dat partijen
derhalve de híerna nader omschreven winstdelÍngsregeling zijn
overeengekomen, te weten:
1. Vooihet geúal koper of - ingeval van meerdere kopers -'één van de ---

kopers de vermelde woning binnen tien (10) jaren na inschrijving in het
bevolkingsregister als voormeld aan een derde geheel of gedeeltel'tjk
vervreemdt, danwel geheel of gedeeltelUk ophoudt de woning zelf te ---
bewonen, spreken partijen de navolgende wínstdelingsregeling af.
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Koper zal in bovenstaande gevalten aan de Gemeente Weert voldoen

hei verschil tussen de door koper gereâliseerde prijs, minus de ---------
jeindexeerde overdrachtsprijs (zie lid 4) en wel conform onderstaande

degressieve formule:
Hei aan de Gemeente Weert af te dragen gedeelte van de verkoopwinst
bedraagt gedurende het eerste jaar van bedoeld tijdvak een honderd --
pro.eni(flOO o¡o). Voor ieder volgend jaar bedraagt het aan de

bemeente Weert af te dragen gedeelte van de verkoopwinst tien ------'
procent (10 o/o) minder. Na het verstrijken van genoemde termijn van -
i:¡en (10)- jaren is de winst, zoals gêformuleerd in deze

winstdelingsregeling, geheel voor koper. --------
Oñder de ;dooi kopãr.gerealiseerde prijs" wordt in het kader van de ---
wi nstdel ingsregel¡ rig verstaan de door koper gerea I iseerde verkoopprijs,
àan wel dã pr¡ji die wordt gehanteerd in het kader van êen verdeling, -

overgang dóoi erfrecht, gedwongen executie of iedere andere w'tjze ----
waaräp ãr e"n einde fomt aan het door de Koper zelf bewonen van de -
woninö. Partijen komen-overeen, dat deze qrus il het kader van de ----
toàpais¡ng vån de wirtstdelingsregel¡ng te allen t¡-de minirnaal zal

bedragen?e op het moment van ¡ealisatie door koper geldende 
- 
-------

markt-w"urde voor de vrije en onþelaste bewoning, zonodig zal hiervoor

worden ingeschakeld een door de Gemeente Weert aan te wijzen
onafhankelijke taxat€ur. ------------i¡r--
Als tijdstip ùan realisatie geldt.de datum van het niet meer zelf '--'-'-'-
b"*o-n"n van de woning õf Ae datum van verkoop, indien deze daaraan

voorôfgaat. ----------?------------å'----¿ i----------
Indien koper voor eigen rekening voorzieningen of verbeteringen aan --
het registärgoed me[.de daarop volgens de aannemingsovereenkomst -

gestiiñte wõningen.heeft aangebracht, dient de door koper

ier.ealiseerde pr¡Js te worden verrninde¡d met de Waarde van de -------
ãangebrachte voôrzieningen of verbeteringen, conform taxatie naar ----
marktwaarde. ------'
Onder "ge-[ndexeerde Overdrachtsprijs", zoals vermeld in artikel 1 van

deze w¡ñstdelingsr:egeling, wordt verctaan de in de koop-

/aannemingsovèreenkomst opgênomen koop-/aanneemsom
vèimen¡gvül¿¡g¿ met een factor, welke wordt verkregen door het

¡náèxc¡jrãr, gel-dend in het kwartaal waarin de door koper gerealiseerde

ói.Ui ",itrióñ¿ 
taf te ronden op twee decimalen en nooit lager dan één)

le äelen door lret huidig indexcijfer. Voor de indexcijfers worden
gehanteerd de kwartaal indexcijfers van nieuwbouwwoningen,
íastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De

gàinã"*""rde overdrachtsprijs zal nimmer lager z'rjn dan de in de koop-

/aannem¡ngsovereenkomst opgen6men koop-/aanneemsom
i{et conform f¡et bovenstaande berekende winstaandeel van de

Gemeente Weert is door haar als volgt opeisbaar: ----------
a. ingeval van Vervreemding aan een derde: op de datum van het ----

passeren van de notariële leveringsakte; -------
b. in ¡eder ander geval (met uitzondering ingeval van overlijden)

waarbij er een è¡nde komt aan het zelf bewonen van de woning:----
op het moment van ontvangst van de koopsom, danwel - in het ----
gäval er geen sprake is van het onryangen van een koopsorn - op

ñet moment van het beëindigen van de bewoning van het gekochte'
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Een overlijden als zodanig, waarbij de bewoning wordt vooÉgezet -
.door de rnede.bewoner, wordt in deze niet aangemerkt als zijnde --
een moment van beëindiging van de bewoníng van het gekochte. --

6. Koper is verplicht verkoop of het niet meer zelf bewonen van het -------
gekochte t¡-dig aan de gemeente Weeft te melden en is vervolgens ----
gehouden met de Gemeente Weert tot afrekening over te gaan conform
de bepalingen van deze winstdelingsregeling.
Ingeval van verschil van mening over de hoogte van de afrekening -----
wordt dat bedrag waar verschil van mening over is in depot bij de
notaris gezet,

7. Indien koper meent, dat afrekening conform het bovenstaande gezien -
de omstandigheden van zijn geval.tot.een onredelijke uitkomst zou ----
leiden, dient hij een schriftelijk gemotiveerd verzoek om van de --------
onderhavige regeling af te wijken in te,.dienen bij de gemeente Weert. -
De gerneente Weert zal binnen één maand na ontvangst van gemeld
verzoek gernofiveerd schriftel'rjk aan koper meedelen of deze bereid is -
om, al da¡ niet, dan wel gedeeltelijk of onde¡. voorwaarden, aan een ---
dergelijk verzoek tegemoet te komen. -----'¿""

8. Indien koper handelt in strijd met de bepalingen van deze
winstdelingsregeling, verbeurt hij aan de Gemeente'Weert - naast -----
uiteraard alsnog zijn verplichting om conform deze winstdelingsregelíng
het aan de Gemeente Weeft toekomende winstdeel af te dragen - na
ingebrekestelling en Ra verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde
termÍjn een onmiddellijke opeisbare en zonder rechtelijke tussenkomst
invorderbare boete van vijf en veeftig duizend euro (€ 45.000,00). -----

9. Indien sprake is van meerdere (cipers, gelden de verplichtingen uit deze
winstdelingsregeling voor iedere koper hoofdelijk en is iedere koper ----
jegens de Gemeente Weert voor de nakoming vañ die verplichting -----
hoofdel ijk aa nsprakelijk. -.----

10. Bij geschillen omtrent de inhoud of uitvoering vän de onderhavige
winstdelingsregeling, zulks in de ruimste zin van het woord, is de ------
rechtbank"te Roermond bevoegd daarvan kennis te nemen. BU ---------
geschillen omtrent enkel'de (marK)waarde van het registergoed en de
d aarop i ng evol ge de koop-/aan riemingsovereen komst geplan de
woningen en/of van de aangebrachte voorzieningen of verbeteringen zal
de taxatie door een deskundigê, op vezoek van de meeste gerede -----
parttj te benoemen door de President ván.de rechtbank te Roermond, -
bindend zijn. -------:--------¡--¿b-:----'
Koper geeft hierbij onherroepel'tjk volmacht aan de notaris die de
leveringsakte zal passeren en/oÍ aan zijn medewerkers, om het op -----
grond van voormelde bepalingen verschuldigde aan de gemeente Weert
uit de verkoopopbrengst te voldoen. --!r------

11. De gemeente Weert die gelden ontvangt voottkomend uit deze ---------
overeenkomst verplicht zich deze gelden in te zetten voor de -----------
bevordering van de huisvesting van de doelgroep starters. Daaftoe
zullen voornoemde middelen gestort worden in het
Vol ksh u isvestin gsfonds.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGIEN}
Voormeld registergoed gemeente Weert sektie T nummer 3290 is bezwaard
met twee publiekrechtelijke beperkingen zq-nde een kennisgeving,
vordering, bevel of beschikking in het'kader van de Wet Bodembescherming
met als betroklcen orgaan de Provincie Limburg, ontleend aan de
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