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KOOPOVEREENKOMST VOOR BEDRIJFS.ONROERENDGOED
Model koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2019). Vastgesteld door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingewlde, de toegevoegde of de afuijkcnde tekst
duidelijk als zodanig herkenbaar is.

De ondergetekende(n):
A. Verkoper(s)
De heer

legitimatie:
hierna (samen) te noemen "verkopeC',

B. Koper(s)
De heer René Bladder, rechtsgeldig vertegenwoordigend het gemeentebestuur van de
Gemeente weert, kantoorhoudende te 600 I cs weert, wilhelminasingel r 0 L

legitimatie:
hiema (samen) te noemen "koper".

verkoper en koper worden hiema gezamenlijk ook wel aangeduid als "partijen".

Verkoper en koper komen overeen:
artikel l Verkoop en koop.

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt de eigendom van het perceel grond met
opstal en verdere aanhorigheden:

- plaâtselijk bekend (incl. postcode) BEEMDENSTRAAT 38,6004cr WEERT,
- kadastraal bekend gemeente Weert, sectie T, no. 1126,
- groot 0ha26 a 06 ca,

hiema te noemen: "de onroerende zaak",

Verstappen geboren te Weert
Paquaij geboren te Weert

Weert.

en mevrouw

thans lezamen wonende
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De koopsom van de onroerende zaak bedraagt € 550-000' - k'k'

zegge vijfhonderdenvijftigduizendeurokostenkoper

Over de koopsom van de onroerende zaakisqa¡J geen* omzetbelasting verschuldigd, die

niet in de koopsom is begrePen.

artikel 2 Kosten, overdrachts- en omzetbelastíng.

Z.L Dekosten die betrekking hebben op de eigendomsoverdracht en die de notaris in rekening

brengÊ, zoals overdrachts- en omzetbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor

rekening van koper lrcrkeper*, De notaris wordt aangewezen door koper /+erkeper*'

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van

overbruggingsleningen er/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op de

onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper'

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek

met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper.

Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht

en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt'

(vrijstetling overdrachtsbelosting op grond van artikel 15 l¡d 7 sub c wBR)

2.2

werdt venninderd deer teepesskrg ven artikel 13 Wet eP belastingen van re€htsverkeer; zel

everdreehebelastin€ versehuldigd zes ziin-zender vermindering van d€ h€#¡ngsgrendsls€ en

te€ptssing+eü+iiÊ;

artikel3 Betaling.
3.1 De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het

passeren van de akfe van levering'

3.2 fop"1. is verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen vóór het ondertekenen van de akte

van levering op de derdenrekening van de notaris, zodat het verschuldigde bedrag op de dag
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van levering op die rekening is bijgeschreven.

3.3 Uitbetaling aan verkoper ofaan één ofmeer door hem opgegeven derden zal eerst
plaatsvinden , zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is gebleken, dat de

levering is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden van de akte van levering niet
bekend waren.

3.4

versehuldig4 Verr¡eper en keperzür zieh ervan bervust dat in een dergeltt< gevel

i+wasflroer uij hosfdelijk ê ijk

artikel 4 Eigendomsoverd racht.
4.1 De akte van levering zal gepasseerd worden op dinsdag 05januari 2020 ofzoveel eerder

of later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van een notaris verbonden

aan notariskantoor MHK Notarissen, gevestigd te lVeert Biest 2, 60014R 0495 - 537555
info@mhknotarissen.nl , hierna verder t€ noemen notaris.
4.2 Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde
van het passeren van de akte van levering.
4.3 Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze

koopovereenkomst voor 'eigendomsoverdracht' gelezen worden 'de overdracht van het recht
van erfpacht'.

artikel 5 Bankgarantie. Waarborgsom.
5.1

van eigendemseverdraeht; en (iii) de elausule bevatterrdatd+desbetreffende badeinstelling

ien
ift

inæn ttee*
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van het in e*ikel 5,1 geneemde bedrag in handen van d€ netÊris via diens de-deffek€riing'

æneem¿e*et<e*ng:

verrekend veer zever de keepsem en heÊ eve'iËe deer l€€per versehuldigde niet uit een d€€r

verrekend, rverdt ean keper terugbetaold zedra l4 ean ztn verpliehtingen epgrend vendeze

êver de nearbergsern werdt-deer verkeper geen rente vergee4

@
artikel 6 Staat van de onroerende zaak. Gebruilc

6.1 De onroerende zaakzalaan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin

deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, derhalve met alle

daarbij behorende rechten en aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve

rechten, zichtbare en onzichtbare gebreken en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen

daarvan.

KOper aanvaardt deze staat en daarmee ook de op de onroerende zaak rustende

publiekrechtelijke beperkingen voor zover dat geen "bijzonder lasten" zijn.

6.2 Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfclienstbaarheden, bijzondere lasten en

beperkingen, afzonderl[jke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen

die op de onroeren de zaak rusten, e.e.a. voor zover blijkend enlof voorwloeiend uit de laatste

en voorgaande notariële akten van levering en/ofvan vestiging van een beperkt recht op de

onroerende zaak, dan wel blijkend enlof voortvloeiend uit een afzondedijke notariële akte.

Verkoper heeft van al deze notariäle akten de letterlijke tekst (in kopie) aan koper ter hand

gesteld.

Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akten.

Verkoper heeft aan koper medegedeeld dat de volgende bijzondere publiekrechtelijke

beperkingen op de onroerende zaak rusten: voor zover verkoper bekend, geen.

Koper verklaart deze bijzondere publiekrechtelüke lasten uitdrukkelijk te aanvaarden.

63 ne erreerênde usek zel-b
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^igensehappen be*itten die veer een nerrreel geb-uik nedig zün-

rg

¡¡siee-van+epe*

ieuw vee'eue',

*
De onroerende zaak wordt overgedragen in de staat waarín deze zich bevindt inclusÍef
alle zichtbare en onzichtbare gebreken, op basis van het .Gas is, where is" principe.
Koper aanvaardt de huidige bouwkundige, juridische, milieukundÍge, technische en
feitelijke toestand van de onroerende zaak in alle opzichten. Koper heeft ter zake van
deze staat van de onroerende zaak geen enkel aanspraak, hoe ook genaamd, jegens
verkoper.

6.a.1 ¿ie

Koper is bekend met de verruiling van de bodem en/of het grondwater. Elke
aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan
ook, voor de aanwezigheid van deze grondverontreiniging en eventuele overige
verontreiniging van de bodem en/ofhet grondwater van de gehele onroerende zaak
wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe
ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of
grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

6.4.2 Yoor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak+vel ! geen* ondergrondse
tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig.

eFslaen vên (vlee:)steffenrverklaerFhü meÊ betretd<ing tet þet aFdan niet neg in gebruik ztn
maåkÊ zi,n, hrû vetge niet yan

te€passinË.
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6.4.3 Uitsluiting aansprakelijkheid verkoper ten a¿nzien van de aanwøigheid van

âsbest.

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. In het

geval deze worden verwijderd dÍenen door koper die maatregelen en voomieningen te

worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving

bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en

onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest uit
de des betreffende on roeren d e zaak l<an voo rtvloeien.

6.4.4Ãmverkoperisnietbekend@*tenaanzienvande
onroere¡de zaak beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de V/et

Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.

6.5 Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering de

onroerende zaakvan binnen en vân buiten te inspecteren.

6.6 Verkoper staat ervoor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft

ondertekend door de overheid ofdoor nutsbedrijven geen verbeteringen ofherstellingen zijn

voorgeschreven ofaangekondigd die nog niet, ofniet naar behoren zijn uitgevoerd.

Indicn op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een verbetering of
herstetling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of voorgeschreven, zijn de

gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening en risico van koper. De

aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van verkoper indien deze verband

houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze koopovereenkomst voor verkoper

voortvloeiende verp lichtingen.

6.7.1AanverkoperÍsnietbekendof@*deonroerendezaakis
aangewezen of is betrokken in een procedure tot aanwijzing:

a. als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet;

b. als provinciaal monument of gemeentelijk monument krachtens een provinciale

verordening, gemeentelijke verordening of bestemmingsplan.

6.7.2Aanverkoperisnietbekendof@*deonroerendezaakis
gelegen binnen een gebied dat is aangewezen of waaryoor een procedure loopt tot aanwijzing:

a. ats rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9.1 lid I onder a van de

Erfgoedwet;

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

verordening of bestemmingsplan.

6.8 Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaakgeen verplichtingen ten

opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop.

6.9 Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak wel / niet-opgenomen in een

(voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
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6.10 In de koop is niet begrepen datgene waârop huurders krachtens hun wettelijk
wegneemrecht rechten doen gelden.
6.11 Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen
enig recht.

6.12 Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaandej¿lren, voor zover de aanslagen zijn
opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.
Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart verkoper
deze op eerste verzoek te voldoen.
6.13 De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden
houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.

artikel 7 Feitelijke levering. Overdracht aanspraken.
7.1De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen
van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1, tewij tussen verkoper en koper een
ander tijdstip is overeengekomen, vrij van huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten, met
uitzondering van de volgende overeenkomsten welke door koper gestand worden gedaan:

- Huurovereenkomst Swinnen, welke momenteel niet beëindigd is.
- Huurovereenkomst Bart van Geleuken / Beeindigingsovereenkomst per 3L-12-2020
- Huurovereenkomst F.J. Heijckers / Beeindigingsovereenkomst per 3l-lz-2020
- Huurovereenkomst L. Linsen / Beeindigingsovereenkomst per 3l-rz-2a20
- Huurovereenkomst Quality Brands BV / Beeindigingsovereenkomst per 3l-12-2020
- Huurovereenkomst Notariskantoor Van Gorp & Malherbe (MHK) /

Beeindigingsovereenkomst per 3 I, L2-2020
- Huurovereenkomst ?! sfat Media / Beeindigingsovereenkomst per jl-rz-zaz}

7.2 Yaor zover uit het artikel 7.1 niet anders voortvloeit stâat verkoper ervoor in dat de
onroerende zaakbij de feitelijke levering (i) vrij is van aanspraken tot gebruik, (ii)
ongevorderd is en (iii) behoudens de eventueel meeverkochte roerende zaken,leeg en
ontruimd is.

7.3 Indien koper de onroerende zaak geheel ofgedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening
van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:
a. staat verkoper ervoor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds betalingen heeft
onfvangen voor toekomstige term{inen en dat er tevens geen beslag is gelegd op toekomstige
termijnen;
b. staat verkoper eryoor in dat vanaf het tot stand komen van deze koopovereenkomst
bestaande huur-, lease- erlof huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, de onroerende
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huurkoop wordt gegeven ofop enigerlei

andere wijze in gebruik wordt afgestaan,tenzij met schriftelijke toestemming van koper;

c. verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde huur-, lease-

enlof huur(koop)overeenkomsten; en

d. zullen eventuele uitstaande waarborgsommen bij de overdracht ter beschikking van koper

worden gesteld.

7.4In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht van alle

aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan ofzal kunnen doen gelden

tegenover derden, waaronder begrepen de bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s),

architect(en) en leverancier(s), zoals wegens venichte werkzaamheden of ter zakevan aan de

onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper tot vrijwaring verplicht is' Deze

overdracht vindt plaats per de datum van de eigendomsoverdracht. Vindt de feitelijke levering

op een eerdere datum plaats dan de ondertekening van de akte van levering, dan wordt de

overdracht van bovenvermelde aanspraken effectief per die eerdere datum.

In dat laatste geval verplichtverkoperzich hierbij de hem bekende gegcvens terzakeaan

koper te verstrekken en machtigt verkoper koper hierbij, voor zover nodig, deze overdracht

van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen aan de desbetreffende derden

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

artikel S Baten' Iasten en canons.

De baten, lasten, belastingen, heffrngen en verschuldigde canons komen voor rekening van

koper met ingang van de datum van juridische levering '

De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen

partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt getijktddig plaats met de

betaling van de koopsom. Voor zover er met betrekking tot de on¡oerende zaak belastingen

en/ of heffrngen ten laste van het gebruik worden geheven zullen deze niet tussen partijen

worden verrekend.

artikel 9 lloofdelijkheid.
Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:

a. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk de

voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectievelijk de

voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen;

b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij dezen een

onherroepelijke volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voorwloeiende

rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende

verplichtingsn na te komen;
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c. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, zijn hoofclelijk
de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

n¡vM
verbonden voor

artikel I 0 Risico-overgang. Beschadiging door overmacht.
10.1 De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering
voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico
per dat moment overgaat op koper.
10.2 Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan
wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht koper hiervan onverwijld in
kennis te stellen.

10.3 fndien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt
beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:
a. koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper -eonder

enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopsom- aan koper op de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zatkaflevert in de staat waarin
deze zich dan bevindt, met daarbij alle rechten welke verkoper ter zake van het onheil -hetzij
uit hooftle van verzekering, hetzij uit anderen hoofde- jegens derden toekomen. De levering
van deze rechten geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.4; dan wel
b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen vóór de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel indien het onheil zich voordoet in de
vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, binnen vier
weken na het onheil. In het laatste geval verschuift een eerder overeengekomen datum van
eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die waarop die vier weken na het onheil zijn
verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze koopovereenkomst
alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit a*ikel herstel
plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem
onder sub a. van dit artikel 10.3 toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht
plaatsvindt op de overeengekomen datum dan wel, indien het onheil zich voordoet binnen vier
weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, uiterlijk zes

weken na het onheil.
Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 10.3

toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.
10.4 Indien koper na de eigendomsoverdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als
bedoeld in a*ikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afivijking van die bepaling voor koper tot
aan het moment van de terugoverdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door
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koper is verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico
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bij een object als

het verkochte door een gebruikelijke opstalverzekering pleegt te worden gedekt. Voor de

overige risico's waartegen koper niet is verzekerd en die bij een object als het verkochte ook

niet plegen te worden ver¿ekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden 3 en 4 BW van

kracht.

artikel ll Ingebrekestelling. Ontbinding.
11.1 Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is

of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst voortvloeiende

verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de

nalatige parttj-

11.2 Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande

ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare

tekortkomin gzal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke

tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (l0o/o) van de koopsom verbeuren,

onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade

hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van

verhaal.

11.3 Indien de wederpartij geen gebruik maakt van haar recht de koopovereenkomst te

ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wedeqpartij na

afloop van de in artiket 1l.l vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken

dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie

promille (3o/oo) vande koopsom met een maximum van tien procent (10%) van de koopsomn

onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke sohade

hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van

verhaal.

Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal de

natatige partij een boete verschuldigd zijn van tien procent (10%) van de koopsom

verminderd met het reeds in de vorm van een dagboete betaalde bedrag, onverminderd het

recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de

onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.

11.4 Indien de nalatige partij na ingebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van

acht dagen alsnog haar verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin gehouden

aan de wederpartij diens schade als gevolg van de nieÈtijdige nakoming te vergoeden.
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11.5 De notaris wordt bij dezen verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk
gemachtigd, om:
a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris
uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris gestorte waarborgsom,
aan verkoper te betalen;

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde bankgarantie
aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de notaris gestorte

waarborgsom aan koper terug te betalen;

c. indien het geval van artikel 5.3 zich voordoet het bedrag van de bankgarantie
respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen;

d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van
beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten, - bshoudens
eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of waarborgsom onder zich te
houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uiwoerbaar bij voonaad
verklaard vonnis is beslist aan wie hij het bedrag moet afdragen.

11.6 Dit artikel I I heeft geen toepassing meer na de eigendomsoverdracht.

artikel 12 Woonplaats.
Deze koopovereenkomst wordt verzonden naar de notaris en partüen kiezen ter zake van deze

koopovereenkomst woonplaats, ten kantore van de notaris.

artikel 13 Registratie koopovereenkomst.
Partijen geven de notaris hiermee rrcl / niet' de opdracht deze koopovereenkomst zo spoedig
mogelijkindeopenbareregistersintelatensohrijven'
Ca*r'==''

artikel 14 Ontbindende voorwaarden.
1a.r
-,'-,--',-,,,"tt,, lÊeper yeor de finen€ieÉirg vên de enroero.tde ze^lÊ ye€r een bedDag ven

¡ngrt*€en

in-vs"
,

Koper verklaart uitdrukkelijk geen financieringsvoorbehoud te zijn overeengekomen en
verklaart zich bewust van de gevolgen hiervan.

Betreft: Beemdenstraat 38, 6004CT Weert 1l

Paraaf verkoper(s): Paraaf koper(s)
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ve-keper ingevelge de Wet veerkeursr€eht geïeenten niet in staet is er*do eigendern vafl de

inÊ
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gedeeurnenteerd': =., Alsdan zijn beide partijen van

deze koopovereenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens

gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bii dezen

verplicht, en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.

artikel 15 Nederlands recht.

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing

artikel 16 Bijlagen
- HuurovereenkomstSwinnen
- Huurovereenkomst Bart van Geleuken / Beeindigingsovereenkomstper 3l-12-2020

- Huurovereenkomst F.J. Heijckers / Beeindigingsovereenkomst per 3l-12-2A20

- Huurovereenkomst L. Linsen / Beeindigingsovereenkomst per 3l'12-2024
- Huurovereenkomst Quality Brands BV / Beeindigingsovereenkomst per 3l-12-202A

- Huurovereenkomst Notariskantoor Van Gorp & Malherbe (MHK) /
Beeindigingsovereenkomst per 3 l - I 2-2020

- Huurovereenkomst ?! Wat Media / Beeindigingsovereenkomst per 3l-12-2020

- Kadastrale leggeç kaart en titel hyp4

Betreft: Beemdenstraat 38,6004CT Weert 12.

Paraaf verkoper(s): Paraaf koper(s)
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artikel 17 Opschortende voorwaarden;

- Deze overeenkomst wordt a¿ngegaan onder de opschortende voorrvaarde dat het
college van Burgemeester en lVethouders uiterlijk 31 december 20lg schriftelijk
aan verkoper hebben aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van deze
overeenkomst.

- Deze overeenkomstwordt aangegâân onder de opschortende voorwaarde dat
verkoper uiterlijk 0l december 2Al9 schrifteli¡k aan koper heeft aangegeven dat
de huidige zittende huurders ( met uitzondering van de Firma SwÍnnen ) bereidt
zijn een beëindigingsovereenkomst aan te gaan met als einddatum uiterlijk 31
december 2020.

' B¡i het in vervulling gaan van de hiervoor genoemde opschortende voorwaarden,
treedt deze overeenkomst definitief niet in werking en zijn partijen over en weer
niet gehouden tot het vergoeden van eventuele schade die de ander (eventueel)
hierdoor leidt

artikel l8 Schriftelijke vastlegging;
18.1. Uit deze koopovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze
koopovereenkomst hebben ondertekend.
18.2. De partij die deze koopovereenkornst als eerste ondertekent, doet dit onder
voorbehoud dat hij uiterlijk op deæer*d*g / 05 januari2020 nadat hij de
koopovereenkomst ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Indien de partij die als eerste heeft
ondertekend niet tijdig (een kopie van) de door beide partijen ondertekende
koopovereenkomst heeft onfvangen, heeft deze partij het recht zich op het voorbehoud
te beroepen, waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als daar niet
uiterlijk op de tweede werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst is ontvangen, gebruik v¡n is gemaakt.

Betrefr: Beemdenstraat38,6004cT Weert 13.

Paraaf verkoper(s): Paraaf koper(s):



m
ñtvM

Verkoper en koper verklaren datzij,voordat zlj deze koopovereenkomst ondertekend hebben,

kennis hebben genomen van de bepalingen en dat zij zodanige informatie hebben ontvangen,

dat de inhoud en de gevolgen van deze koopovereenkomst hun voldoende voor ogen staan.

De verkoper(s)

naam: Verstappen

plaats: Weert
datum:

naam:

plaats: Weert

datum:

De koper(s)

naam: Gemeente lVeert / R. Bladder

plaats: Weert
datum:

') Doorhalen wat niet van toepassing is

Deze uitgave is bestemd voor gebruik door leden van de NVM.

Gebruik door anderen dan NVM-leden en nadruk is niet toegestaan.

Betreft: Beemdenstraat 38, 6004CT \ileert 14

Paraaf verkoper(s): Paraafkoper(s):
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Eigendomsinformatie O

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Weert T 1126

Kadârtra¡e obiectiden$ficatlë : 03.829Olit267OOO0

Locaties Beemdenstraat3S

6004 cT weert
Locadegogðvens zlln onttÊend aan de Baslsrsû¡sùatíes Adfossen €n G€bou$/en

ACHTERSTESTR 55A
6004AW WEERT

BEEMDENSTR 40

6004 CT WEERT

Kadastrale grootte 2.606 m2

Gr€ns en grootte Vastgesteld

Coðrdinaten 779488 - 36244L

omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin

Koopsom € 390.250 Koopjaar 2003

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistrat¡e Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

Publiekrechteliike beperking Er zÍjn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Landelij ke Voorziening

RECHTEN

1 E¡gendom(rechtvan)

Aandeel U2
Afkomstig uit stuk Hyp4 L50071L2 Roermond lngeschreven op 10-02-2003 om 09:00
Naam gerechtigde Mevrouw Paquaij

Adres

WEERT

Geboren
Persoonsgegwens ?iln oille€od aan de Bãrlsreglstrade psrsonen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

te \ÂÆERT
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r Eigendom (rechtvan)

Aandeel 112

Afkomstiq uit stuk Hyp4 15007T12 Roermond tngeschreven op 10-02-2003 om 09:00

Naam gercchtigde De heer Verstappen

Adree

\,1/EËRT

Gaborcn ä uÆËRr

Persooosge¡eveng :l¡n ontloend aân de Bsslsreglsl¡-aüe P8ßonqn

Euryerli¡ke staåt Zie akte(n)

Voor een eonsluktBnd ulnroksê|, de bewaa¡dcr vån h€t kadastet ên do opßnbato regist6rs'
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¿¡chhdr€chtvoofahb€doeldlnåflikelzlldl¡unctoanikGl6l¡d3vandeÞaÌabankenwet.
Fl86ft U nog vfågEn? Ne6m Ûoilacl op mol do klsnt€nsewice'
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De bewaardcr van hcÎ k¡dsstcr
islcrs.

Ow 11200 3c8947/Leveri ng
Heden, zes februari tweeduizend drie (06-02-2003)' '-------
verschenen voor mlj, meester Wolter Anton Ma!'ig yan Gorp, notaris te -

L. de heer

z

Paquaij, geboren te Weert oP

(paspoortnummer: ), woonplaats klezend ten kantore --'
van na te noemen vennootschap,ten deze handelende voor zich en '
als schriftelijk gevolmachtigde van: -------
de heer Paquaij, geboren te Weert oP

(paspoortnummer: --
woonplaats kiezend ten kantore van na te noemen '---

vennootschã?,"""---
ten deze hand'elende als respectievelijke bestuurders, van de ---'--'
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Beheermaatsqhappii P,aquay 8.V,, gevestigd te Weert, feitelijk
gwestigd Nieuwe Markt 2, Weert, (6001 EL), postadres: Nieuwe ----
úarkt 2, Weert, (6001 EL), ingeschreven in het handelsregister van

de Kamer van Koophandel onder nurnmer L3A02676;
Beheerma?tsch.apóîJ Paquay B,V- hierna te noemen "verkoper"
a, de I'eer Verstappen, geboren te Weert op --

(paspoortnummer: ), €h -----
Paquaij. geboren te Weert oP -b. mevrouw

(paspoortnummer: ----------'----'--
ècfttätie¿en, beiden wonende te Weert,

); ---------
hierna tezamen te noemen "koPer".

KOOPOVEREENKOI,IST EN tEltERIN9 -----------:"'---------
@noemd verklaarden te hebben verkocht
blijkens'een met de kopãr aangegane koopovereenkomst, en mitsdien --
h¡érbij in volle en vrije eigendom te leveren aan de cornparanten sub 2,

genoemd, die verklaãrden te hebben gekocht en in volle en vrije :-----'-
ãigendom te aanvaarden, en wel ieder hunner voor de onverdeelde -----
helft: -----

¡'n neleoen Weerl, Achte at 554- (ãOnA AWì en

door de koPer als zodanig te gebruíken. ---------
Ten aanzien van dit geb ruik verklaarde verkoper dat hem niet bekend is,

dat dit gebrulk oP Publiekrechtel Ike of privaatrechtelijke gronden níet is

toegestaan
EIGENDOMSVERKRI¡GING
De eigendom van voormàl¿ registergoed is verkregen door verkoper ----
Ooor ã" inschrijving ten kantore van de D¡enst voor het kadaster en de -
openbare reg¡sters te Roermond ¡n Reg¡ster hypotheken 4 op t\^/intig juni

I

o
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Aantekeningen:

negent¡enhonderd v¡jt en negentig (20-06-1995) in deel 9441 nummer -
48, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijtíng en
afstanddoening van de rechten om ontbinding te vorderen, daags
daarvoor verleden voor notaris mr J.W,M.Joosten te 5t. Oditiënberg. -----
KO-OÞpRr¡S
De comparanten verklaarden dat deze verkoop en koop is geschied voor
een koopprijs van drle honderd neoentig duizend twee honderd viiftig --
euro_l€l9.0,259J)0),
welk bedrag is voldaan door storting bij de notaris weshalve de verkoper
verklaarde aan de koper volledige kwijting te verlenen.
BEPALTNGEN
De comparanten verklaarden dat voorschreven overeenkomst van koop
en levering, voor zover te dezen nog van belang, is gesloten onder de --
navolgende bepalingen : -----------
1. Verkoper is verplicht aan de koper eigendom te leveren, die:---------

a. onvoorwaardelijk is; ---------
b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of rnet

inschrijvingen daaryan; en --------
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, beperkte ------

rechten, behoudens erfdienstbaarheden, indien die zouden
bestaan, en andere lasten en beperkingen uit overeenkomst, ---
anders dan eventueel hiema vermeld.

In verband met het sub b bepaalde geven de verkoper en de koper -
hierbij onherroepelijke volmacht aan ieder van de medewerkers van
het kantoor van de notaris, bewaarder van deze m¡nute, om namens
hen de eventuele afstand van hypotheekrechten op de verkochte ---
onroerende zaak aan te nemen,-
Verkoper ziJn geen gebreken en/of relevante bodemverontrein¡ging -
bekend dan die waarvan koper kennis heeft kunnen nemen.
Alle rechten en aanspraken die de verkoper ten aanzien van het ----
verkochte zou kunnen doen gelden tegenover derden gaan over op -
de koper. Voor zover dit niet mogeliJk is, is de verkoper verplicht op
eerste verzoek van de koper aan een oyerdracht mee te werken. ----
Het verkochte dient te worden aanvaard in de feitelijke staat, waarin
het zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevond.-
Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de ----
verdere omschrijving daarvan niet julst of níet volledig is, kan de ---
verkoper noch de koper daaraan enig recht ontlenen, anders dan ---
eventueel hierna vermeld.
De feitel'rjke levering van het verkochte vindt plaats geheel
ontruimd, met u¡tzondering van de eventueel rneeverkochte
roerende zaken, vríj van huur, pacht of enig ander gebruiksrecht op
heden, behoudens de lopende huurovereenkomsten, cornparanten --
genoegzaam bekend.

7. Vanaf heden komen de baten van het verkochte de koperten goede
en zijn de lasten voor rekening van koper.
Het risico van het verkochte wordt vanaf heden gedragen door de --
koper.-----

8. a. Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de --

?,

3.

4.

5.

6
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AântekÊningeñ:

koopovereenkomst zijn thans uitgewerkt. Þe verkoper noch de -
koper kan zich tezake van deze koop en levering op een
ontbindende voorwaarde beroepen. ---------

b. Verkoper en koper sluiten uítdrukkel'{k uit ieder recht om
ontbinding of vernietíging van de levering en van de daaraan ten
grondslag liggende overeenkomsten om welke reden ook te -----
vorderen.-
voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, blijft tussen
partijen gelden hetgeen vóór het verlijden van deze akte ------'-
overigens tussen hen is overeengekomen.

9. De kosten en belastingen van deze akte, alsmede die van de --------
juridische levering, komen voor rekening van de koper.--

Erfdienstbaarheden en/of bijzondere. bepallngen en/of kwqlitatieve'-----
verpllchtinoen.|en 

aanz¡en van erfdienstbaarheden en/of b'rjzondere bepalingen en/of -
kwalltatieve verplichtingen wordt ten deze nog verwezen naar een akte -
van openbare verkoop op zesentwintig Juní negentienhonderd
achtenzest¡g (26-06-1968) verleden voor een plaatsvervanger van ------
notaris Linssen ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
Kadaster en de Openbare Registers te Roermond, in Register ------------
hypotheke n 4,op twintig augustus negentíenhonderd achtenzestíg (20- --
0ô-1968) in deel 1917 nummer 140, waarin onder meer woordelijk staat
ve¡meld:
"8. Indien de percelen kadastraal bekend gemeente Weert Sektie E -----

nummers 397t, 3972 en 3973 niet door dezelfde kopers worden ----
verkregen, zullen de waterleidÍngen, de gasleidingen, de
electriC¡teitsleidingen en de leidingen van de centrale verwarmÍng, --
welke van het ene kadastrale perceel naar het andere lopen op de --
grens van de kadastrale percelen worden afgesloten zulks door en --
voor rekening van de betreffende kopers leder voor de helft.
In hetzelfde geval moeten ramen, deuren en andere openingen op --
de grens tussen het ene kadasÛale perceel en het andere, met -"-l-
muien worden gedicht, zulks eveneens door en voor rekenlng van de

þetretfende kopers ieder voor de helft.
De in verband met bovenstaande voorzieningen uit te voeren werken
zullen worden uitgevoerd op verzoek van beide partijen en indien ---
een der partiJen in gebreke zou bliJven, op verzoek van de meest ---
gerede part'j.

9. Éveneens voor het geval dat de meergemelde percelen kadastraal --
bekend gemeente weert sektie E nummer 397L, 3972 en 3973 niet
aan dezelfde kopers worden toegewezen, wordt voorzgveel nodig ---
gevestigd ten laste van het perceel gemeente Weert sektie E --------
ñummel 3972 en ten behoeve van de twee overige kadastrale
percelen, als erfdienstbaarheid, het recht orn gebruik te maken van

de op het perceel sektie E nummer 3972 aanwez¡ge -----
transformatorruimte en hierheen onder het bij dit perceel behorende
trottoir een of meer aanvoerkabels te voeren

10. Voor het overige worden indien de kadastrale percelen gemeente -'-
weeft sektie ånummers 397L, 3972 en 3973 niet aan dezelfde -----

ã

I
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kopers worden toegewezen, alle zaken Ín strijd met het burenrecht,
zoals deze zijn aangebracht b'rj de bouw van opstallen op deze ------
percelen, gehandhaafd en voor zoveel nodig over en weder
gevestigd als erfd ienstbaarheid."
"Voor zoveel nodíg worden de hîervoor aangehaalde bepalingen bU -
deze door verkoopsteraan koper ter nakoming opgelegd en ten -----
behoeve van de eigenaren van de voormelde kadastrale percelen ---
gemeente Weert sektie E nummers 3971 en 3972 bedongen en -----
aangenome¡.'r ---------

Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen ----
welke de verkoper verplicht is aan de koper op te leggen, geschÍedt dat
bij deze en wordt een en ander biJ deze door de koper uitdrukkelijk -----
aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden -
zijn bedongen, worden die rechten b[ dezen tevens door de verkoper ---
voor die derden aangenomen. ----------
Artikel 2:?-Q4c
voorts verklaarden de comparanten - handelend als gemeld - dat artíkel
2t204c van het Burgerlíjk Wetboek niet van toepassing is, --------
voLHAÇttï
Van de eventuele in deze akte vermelde volmacht(en) is rn'$, notar¡s, ---
genoegzaam gebleken
Blijkende van gernelde volrnacht(en) uit een (1) onderhandse akte van -
volmacht, die aan deze akte zal worden oehecht.
WOONPL.AATSKEUZE
De cornparanten verklaarden ter uitvoering van deze akte domicilie te --
kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuut.
ROER.ENDE ZAKEN-.
Comparanten verklaarden dat in voormelde koopsom geen bedrag voor
roerende zaken is begrepen
F-LOT
Waarvan Akte, in rninuut ís verleden te Weert op de datum in het hoofd
dezer akte vermeld, Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud
van deze akte, waarvan de comparanten verkfaarden tijdig voor het ----
verfijden een ontwerp te hebben ontvangen/ aan de comparanten, mij, -
notaris, bekend, en nadat de identíteit van de bij deze akte betrokken --
comparanten/partijen door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van -
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten, hebben deze ---
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en op volledige voorlezíng daarvan geen pr'rjs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezlng door de comparanten ---
ondertekend en daarna door miJ, notaris, ondertekend om veertien uur -
twintig minuten.
Volgen handtekeningen en op iedere bladzijde geparafeerd door de
notaris.

VOOR AFSCHRIFT:
w.g. W.A,[. van Goro

Roermond, Onroerende ZakenHyp4 : 150Q7/12 l0-02-2003 09:00
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Aantekeningen

Ãadaster

ondergetekende, meester wolter Anton Maria van Gorp, notaris te
Wee*jverklaart dat het reqistergoed, bij deze akte vervreemd in de zin

van de wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een

aanw'rjzing als bedoeld in aft¡kelen 2 of 8, dan wel in een voorstel als

bedoeld iñ artikelen 6 of 8a, hetzij dat de veryreemding niet in str¡jd ¡s

mel het bepaalde ln de artikelen 10-23 van deze wet.

w.g. W.A.M. van GorP

ondergetekende, meester wolter Anton Maria van GorP, notaris te
Weertjverklaart dat dit stuk eensluidend is met het ter inschrijving
aangeboden stuk.

t
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.hadaster

Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingescLreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de
OpenbarãRegisters te Roèrmond op 10-02-2003 om 09:00 in register OnroerendeZakeoHyp4
in deel 15007 nummer 12.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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Overzicht huurcontracten juní 2019

o SWINNEN incl. laatste huurnota
. Wat Med¡a

. F.J.Heijkers

o Lumitex bv

. Rock inc Bart van Geleuken

. Notarissen MHK

. Quality Brands BV



ovor¿icht va n de h u u rin komsten magaziJn Achterstestraat/Beemd enstraat
per 1 november 2019

pm pj excl btw
2990,48 35885,76

350 42AA

250 3000

200 24AO

76,A6 9L2,72

L27,76 1533,12

toL,4 12L6,8

4095,7 49L48,4

Swinnen meat

Rock inc

wat media

Heijkers

lumitex
notarissen

Quality brand


