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GEMEENTE vyEERT

KOO POVE REEi{ KO }lST 9rond met opstallen

1 De ondergetekende, dc acmocntc WGart, rechtsgeldig vertegenwoordigd

ãoor de hãer Edwtn Eggin, Afdelingshoofd Ruimte & Economie van de

gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ te Weert;

en hlerna te noemen de "gemeente" en/of de "de koper",

2. T

(

hierna te noemen "de verkoPef',

KOOPOVEn EE¡lKOllST Ell LEVEFTIIG
ñ en mitsdien in volle en vrije eigendom

te willen ieveren aan koper die verklaart te willen kopen en in volle en vrlje
eigendom te willen aanvaarden:

Een won¡ng met aanhorlgheden. d¡verse opställenr pndergrond. erf¡ tuin Ên,

iãîã6ãuwñn¿ staàndããn gelegèn te Weert, aan de Rakerstraat 4, ziinde hlt
ãert, sectie W nr. 171 groot t'86'27 ha' zoals is

ækòopovereenkomstgevoe9deenalszodanigdoor
partljen gewaarmerkte teken ing,
ir¡erna ook te noemen "het verkochte",

door de koper voor een deel te gebruiken ten behoeve van de realisatie van het

¡ãàr¡jventérrein Kampershoek-Ñoord en voor een deel te gebruiken als woning

mãegeaeeld dat het hem ntet bekend is dat dit gebruik op publiek- of
privaatrechteliJke gronden niet is toegestaan,

KOOPPRI¡S
ñt¡Ë;tf"-tdelend als gemeld, verklaren dat deze verkoop en koop geschledt

uooieen koopprijs va n € T }S.OOO f-(zegoet ?.v.nhqnd.tdvtlîend.ñ
tn deze toopþi¡ji zijn alle bijkomende schadeloosstellingen hoe ook genaamd

inU"gi"p"n ,' ioãls bãdoeld ¡n de Onte¡geningswet en ís exclusief deskundigen

kosten.
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BEDITIGET{
Voormelde overeenkomst is gesloten onder de volgende bedingen:

Artikcl l: Voorbchoud
1. Het is verkoper bekend dat vooralsnog sprake is van een concept-

koopovereenkomst.
In deze concept-koopovereenkomst ziJn uitslultend de resultaten
omschreven van het door partijen gevoerde ambtelijk overleg, waarover
echter nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden.

2. De concept-koopovereenkomst wordt na ondertekening door de verkoper
ter besluítvorming aan het college van burgemeester en wethouders van
Weert voorgelegd.
In een aantal gevallen, waarin het sluiten van een overeenkomst
ingríjpende gevolgen voor de gemeente kan hebben, neemt het college
van burgemeester en wethouders eerst een besluit nadat de
gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken.

3. Na goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders wordt
de overeenkomst namens de gemeente Weert ondertekend en aan de
verkoper toegezonden. Alsdan ¡s eerst sprake van wllsovereenstemm¡ng
en van een door partijen gesloten overeenkomst.

4. Het is de verkoper bekend dat er bij een negatief besluit van het college
van burgemeester en wethouders geen sprake is van
wilsovereenstemm¡ng en dat de concept-koopovereenkomst in dat geval
niet tot stand is gekomen.
Partijen kunnen aan het niet tot stand komen van de concept-
koopovereenkomst geen rechten ontlenen en partijen zijn niet gehouden
tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artíkcl 2: Bcttling koop¡om/inhoudi ng,/ bijkomcndc ko¡tcn
1. De betaling van de koopprijs vindt plaats via het kantoor van de notaris.
2. Koper is verplicht het verschuldigde als volgt te voldoen:

a. een bedrag ter grootte van € 561.500r-- dient door koper te
worden voldaan ten tijde van het ondertekenen van de akte van
levering welke plaats zal vinden uiterlijk 1 maaft 2OL9¡

b. het restant ter grootte van € V3.5OO.-- (zijnde het restant van de
totale koopprijs) þinnen 14 dagen na de feitelíjke levering van de
woning.

3. Uitbetaling van het in artikel 2 )id 2a. gemelde bedrag zal eerst
plaatsvinden zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers ls
gebleken, dat ten tijde van het tekenen van de leveringsakte het
verkochte vrij is van eventuele overige inschrijvingen. Verkoper is ermee
bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het
ondertekenen en het uitbetalen meer werkdagen verstrijken. De notaris
zal - voor zover noodzakelijk - zorg dragen voor doorhaling van eventuele
overige op het verkochte rustende inschrijvingen.

4. Uitbetaling van het in aftikel 2l.d2 sub b gemelde bedrag zal eerst
plaatsvinden nadat is gebleken dat er sprake is van een correcte feitelijke
levering.

5. Alle kosten van de overdracht, waaronder de eventueel verschuldigde
omzetbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van de koper.

Koopovereenkomst grond met opstallen
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AÉlkcl 3: Lcvcringrvcrplichting, juridischc on fcitclijkc ¡teat
1. Verkoper is verplicht aan de koper 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 kwalitatleve verplichtingen, beperkte zakelijke

rechten - behoudens erfdienstbaarheden, indien die zouden
bestaan - en andere lasten en beperkingen uit overeenkomst
anders dan hierna vermeld;

d. vrij is van huur, pacht, pandrechten, van beslagen en
inschrijvingen daaruan en vrij van hypotheken.

2. Indien de hieruoor vermelde grootte van het verkochte en/of de verdere
omschrijving daarvan niet julst of niet volledig is, ontleent noch de
verkoper noch de koper daaraan rechten en vindt er geen verrekening
plaats.

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat en toestand waarin het
zich ten tijde van het slu¡ten van de koopovereenkomst bevond, geheel
ontruimd, bezemschoon, vrij van huur of ander gebruiksrecht.
Het strikt persoonliJk recht van voortgezet gebruik om niet van de
verkoper als zorgvuldlg schuldenaar na het tot stand komen van de
koopovereenkomst tot aan het tijdstip van de feitelijke levering
(aflevering) wordt geacht geen wijzig¡ng te brengen in de staat van het
verkochte.

Artikcl4: Tfldrtip fcltclllkc lcvcring, betcn cn lrten, ri¡lco
1. De verkoper verplicht zich uiterlijk op I mmlt 2O2L het verkochte te

ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Kosten van een eventuele gerechtelijke ontruiming in de ruimste zin,
komen ten laste van de verkoper, welke ontruiming geschiedt krachtens
de grosse dezer akte.
Indien verkoper het verkochte registergoed nlet uiterlijk op de hieruoor
vermelde dag dan wel de dag zoals vermeld in artikel 6 lid 1 en conform
het hiervoor bepaalde en conform het in artikel 3 bepaalde, ten volle en
vrije beschikking van de koper hebben gesteld, is hij aan de koper voor
iedere dag na even genoemde datum, een gedeelte van een dag voor een
volle gerekend, een onmlddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst
opeisbare boete verschuldigd van C SOO'-- (zegge: vijfhonderd euro).
De eventueel verschuldigde boete wordt verrekend met het ingehouden
bedrag als bedoeld in artikel 2lid 2 sub b.

2. De kosten van gas, water, en elektra alsmede de kosten van dagelijks en
groot onderhoud, beheer en andere lasten en belastingen met betrekking
tot o.a. gemeentelijke- en waterschapsheffingen welke behoren bij het
dagelijkse gebruik van het verkochte blijven voor rekening van verkoper
tot aan de datum oplevering leeg en ontruimd van de woning met
opstallen, Bovendien verplicht verkoper zich als een zorgvuldig
schuldenaar voor de woning en opstallen zorg te dragen en het als
zodanig in stand te houden.

¿
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3 In het geval het verkochte ten gevolge van een calamiteit geheel of
gedeeltelijk verloren gaat ís verkoper niet gehouden tot herstel of
herbouw. Partijen zullen hierover dan in overleg treden.
Verkoper zal er voor zorgdragen dat het verkochte tot aan de datum van
eigendomsoverdracht, zonder dat er sprake is van onderuerzekeríng,
verzekerd te houden.
Het risico van het verkochte wordt vanaf de datum juridische levering
gedragen door de koper.
Verkoper zal biJ een eerdere beëindiging van het voortgezet gebruik dan
in lid 1 van dit artikel vermeld, een opzegtermijn hanteren van minimaal 1
maand. Deze opzegging zal schriftelijk plaats dienen te vinden.

AÊikcl 5: Mlllcu
1. Omtrent de eventuele aanwezigheid van voor het mílieu of de

volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de bodem is
een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd conform
NEN 5740.
De resultaten van dit onderzoek welke is uitgevoerd doorTukkers Milieu
Onderzoek zijn vastgelegd in het rapport van 22 januari 2OO3. Uit de
rapportage is gebleken dat ter plaatse van de verharding van de locatie
Rakerstraat 4 matig tot sterk verhoogde gehalten aan een of meerdere
zware metalen zijn aangetoond.
Naar aanleiding van het aanvullend historisch onderzoek is door Arcadis
een aanvullend bodemonderzoek Kampershoek-Noord te Weert
u itgevoerd. D it on derzoek met ken m erk LLOSO UZC4 / LCS /7 00534/008
dateert van 18 maart 2OO4.In het aanvullend bodemonderzoek worden
enkel de resultaten uit het rapport van Tukkers beschreven en het feit dat
nader onderzoek noodzakelijk is.
Door Milieutechnisch Adviesbureau Heel bv is d.d. 19 april 2018 (met
projectnr. 080WRT/18/R1) een bodemonderzoek uitgevoerd voor
Rakerstraat 4 te Weert. U¡t d¡t bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van
het akkerperceel de bovengrond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse
wonen of industrie. De ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde
(AW2000). Ter plaatse van het woonperceel voldoet de boven- of
ondergrond binnen de interventiewaarde contouren niet aan de eisen voor
hergebruik. De overige boven- of ondengrond voldoet aan de
achtergrondwaa rde, bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie. De omvang
van de sterke verontreiniging wordt geräamd op ca. 465 m3.
Geconcludeerd kan worden dat blnnen de onderzoekslocatie sprake is van
een geval van ernstige bodemverontreiniging. De bodemkwaliteit binnen
de gevalscontouren voldoet niet aan de eisen voor het beoogd gebruik als
industrieterrei n. H iervoor zijn sa nerende maatregelen noodza kelij k,
hetgeen kosten met zich mee zal brengen.

2. Koper verklaart dat zij voldoende bekend is met de aanwezige en
geconstateerde verontreiniging en neemt de noodzaak tot sanering over
van verkoper. De saneringskosten zijn onderwerp van de
onderhandelingen geweest, de sanering zal nu door en op kosten van
koper worden uitgevoerd.

3. Koper kan met de sanering van de aanwezige verontreiniging starten na
akte van levering, ondanks het voorgezet gebruik van de woning voor de

4,

5.

(t
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4

verkoper. Tijdens uitvoering van de saneringswerkzaamheden dient hinder
en overlast voor de bewoners zoveel als mogelijk te worden voorkomen.
Na de datum van eigendomsoverdracht kan verkoper níet meer
aansprakelijk worden gesteld voor de verontreinigíng van de bodem en of
het grondwater van het verkochte. Alle hieruit voortvloeiende schade en
eventuele kosten komen vanaf de datum van eigendomsoverdracht voor
rekening van de koper of diens rechtsopvolgers, tenzij tijdens de periode
van voortgezet gebruik als bedoeld in artikel 4, verontreinigingen zijn
ontstaan door schuld of grove nalatigheid van de verkoper.

Artikol6: Ovordrrcht
1. De notariële akte wordt opgemaakt uíterlijk I maa¡t 2019.
2, De notãriële akte wordt verleden voor een notaris van Malherbe Houben

Kuijper notarissen te Weert.
3. Indien een der partijen op het in lid 1. genoemde tijdstip mocht weigeren

aan de ondertekening van de notariële akte mede te werken, verbeurt zij
aan de wederpartiJ een zonder lngebrekestelllng of rechterllJke
tussenkomst onmiddellijk opeisbare en invorderbare boete van 10olo van
de koopsom, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
De weigering zoals omschreven in het vorige lid zal zijn geconstateerd
door het niet verschijnen na een ontvangen oproep tot ondertekening der
akte door de notaris voornoemd.
Betaling van de vorenbedoelde boete ontheft de nalatige partij niet van de
verplichting tot nakoming van deze overeenkomst.

AÊiksl 7: Aenblcdlngrpllcht
1. Indien koper een gedeelte van de bij deze akte gekochte onroerende zaak,

zijnde de woning met ca. 0.32.52 ha ondergrond (het objea) wenst te
verureemden, is deze verplicht, alvorens tot verureemding over te gaan, het
betreffende object eerst schriftelijk aan te bieden aan de verkoper, voor de
door de koper voorgestelde waarde. Verkoper dient bínnen één maand na het
moment van aanbieding aan koop mede te werken.
Indlen op het aanbod tot koop niet of niet tijdig wordt gereflecteerd, is koper
gedurende een half jaar vrij het object aan derden te verkopen en te leveren
mits niet voor een lagere prijs en/of onder gunstigere voorwaarden.
Alle mededelingen het vorenstaande betreffende dienen te geschieden bij
aangetekende brief aan het adres van de wederpartlJ,
Het voorkeursrecht tot koop is hoogstpersoonlijk.

Artikcl E: lijzondcrc bcpalingcn
1. Aan kosten van deskundige bijstand/deskund¡ge kosten zal een bedrag ter

grootte van € 14.460,7L (zegge: vee¡tienduizend vierhonderdzestìg euro
en 71/10A eurocent) incl. BTW worden uitbetaald. Uitbetaling zal
plaatsvinden aan de betreffende deskundige (de heer drs. J.E.R.M. Op Heij
van Helena Advies bv te Leveroy) op basis van een aan de gemeente
Weert gerichte factuur, ten tijde van de overdracht.

ó
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2.

3.

4.

Verkoper verklaart dat hij gedurende de termijn van voortgezet gebruik
rnedewerking zal verlenen aan het door of in opdracht van koper
uitvoeren van noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden in het kader
van de realisering van het bedrijventerrein Kampershoek Noord en dat hij
geen schadeloosstelling zal verlangen. Koper zal hierover tijdig verkoper
informeren , zodat in overleg met verkoper de werkzaamheden worden
afgestemd. Koper zal schade als gevolg van deze noodzakelijke
voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogeliJk trachten te
voorkomen dan wel rekening houden met het tijdstip van uitvoering zodat
dit niet ten koste gaat van de bewoonbaarheid van de woning.
verkoper verklaart ermee bekend te zijn dat koper de bestemming van de
onroerende zaak en aangrenzende eigendommen deels gewijzigd heeft in
de bestemming "uit te werken bedrijfsdoeleinden,, ten behoeve van de
realisering van het bedrfiventerrein Kampershoek Noord en dat deze
bedrijfsbestemming nog zal worden uitgewerkt. Verkoper verklaart dat
eventuele schade als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de wet ruimtelijke
ordening dan wel anderszins in verband met deze bestemmingswiJzigingen
wordt geacht begrepen te zijn in de koopsom van deze koopakte.
verkoper verklaaft dat hU zich na het passeren van de akte van levering
en gedurende het voortgezet gebruik zal onthouden van etke vorm van
bezwaar en beroep aangaande de voortgang van het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Kampershoek-Noord en dat hij zijn reeds ingedlende
beroep bij de Raad van State zal intrekken nadat onderhavige
koopovereenkomst door de gemeente is ondertekend en hij een afschrift
van de door beide part¡jen ondertekende koopovereenkomst heeft
ontvangen.
Voor wat betreft het voortgezet gebrulk zijn partijen het volgende
overeengekomen:
o Het betreft een strikt persoonlijk recht voor verkoper en zijn moeder in

verband met het recht van gebruik en bewoning;. Het betreft een voortgezet gebruik om niet;r Koper kan vanaf de akte van levering, voor zover nodig, direct vrij
over de landbouwgrond beschikken, dit in afwijking van het in artikel 4
lid 1 gestelde.

Paftijen zijn tevens overeengekomen dat het recht van gebruik en
bewoning met betrekking tot het verkochte ten behoeve van mevrouw
Petronella Josephina Truijen - Van Bommel, geboren 11-09-1925 te
Nederweert en woonachtig aan de Rakerstraat 4 te weert, zal eindigen
gelijktijdig met de juridische levering van het verkochte. Ter instemming
van deze beëindiging en het afstand doen van voornoemd recht zal
mevrouw P.J. Truijen - Van Bommel deze koopovereenkomst mede
ondertekenen.

C

5

6.
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Aldus in drlevoud opgcmaakt en ondertekcnd,

te wêeft, ......1.?-.:.18-.2018 te weêrt,

de verkoper, de gemcente,

(
(

2018

de heer Edwin Eggen
(Afdelingshoofd Ruimte & Economie)

Dc hcer M.P.H. Truijcn

D. nchth¡Dbondr op hot ruclË vrn grbrulk cn bowonh¡'

te wccrt, ... 12.:.. /.0,--...2018

Mcvrouw P.J. TruiJen - Van Bommcl

C
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