Blêd 1 fan 13

AKTE FAN LEVERING EN FESTIGING FAN IT RJOCHT FAN GEBRUK EN BEWENNING (KNB-model BTR06D/FA-ferzje 02-03-2004)

Hjoed, ✍, ferskynde✍n foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
✍frou ✍ (legitimaasje: paspoartnûmer ✍ / identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner,
hjirnei ✍tegearre ✍ meielkoar neamd: ferkeaper;
2. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner;
hjirnei ✍tegearre ✍meielkoar neamd: keaper.
De ferskynde persoan✍en ferklearre✍n mei dizze akte:
Levering, registergoed
Sa't bliken docht oan in keapoerienkomst ûnder foarbehâld fan it hjirnei te fêstigjen rjocht fan gebrûk en bewenning, dy't de keaper mei de ferkeaper op ✍ oangien is, hat de ferkeaper oan de keaper ferkocht en leveret er op grûn dêrfan oan de keaper, dy't, sa't bliken docht oan de niisneamde oerienkomst, fan de ferkeaper kocht hat en hjirby oanfurdiget: ✍
(POSYSJE TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
hjirnei ek te neamen it ferkochte.
Foarofgeande winning
De ferkeaper hat it ferkochte wûn troch de ynskriuwing op it kantoar fan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers yn ✍ yn register hypoteken 4 ✍ op diel ✍ nûmer ☞ fan in ôfskrift fan in akte fan levering befetsjend kwitânsje foar de keapsomme, op ✍ passearre foar ✍, notaris ✍fêstige yn ✍mei it stânplak ✍.
Keappriis, ferrekkening diverse bedraggen
De keappriis berint € ✍, en dat bedrach is basearre op in troch ✍ yn ✍ opmakke taksaasjerapport, dêr't in kopy fan oan dizze akte hechte wurde sil.
(KARBLOK ⇨)
De keaper hat de keappriis foldien troch stoarting fan dat bedrach op in rekken fan my, notaris.
(KARBLOK ⇨)
De keaper hat de keappriis foldien troch ôfstân om baat mei as tsjinprestaasje in foardering út in jildliening foar in gelikens bedrach, dêr't de betingsten neier skriftlik troch de partijen fan fêststeld wurde sille.⇦
De saaklike belestings binne ferrekkene oangeande de rinnende terminen. De ferkeaper jout de keaper kwitânsje foar it beteljen fan de keappriis en niisbedoelde lêsten.
Niisneamde keapoerienkomst is, foar safier yn dit opsicht noch fan belang, sletten ûnder de neikommende:
Bepalings
Kosten en belestings
KEST 1
1. Alle kosten fan de oerdracht, wêrûnder begrepen ✍de oerdrachtsbelesting en it kadastrale rjocht, binne foar rekken fan de ✍ferkeaper ✍keaper. ✍Om de oerdracht fan it ferkochte hoecht gjin oerdrachtsbelesting betelle te wurden.
(KARBLOK ⇨)
2. De omsetbelesting dy't om de levering fan it ferkochte betelle wurde moat, if foar rekken fan de ✍ferkeaper ✍keaper. Dat bedrach is net yn de niisneamde keappriis begrepen ✍en wurdt ferlein.⇦
(KARBLOK ⇨)
2. Om de levering fan it ferkochte hoecht gjin omsetbelesting betelle te wurden.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
3. De keaper hat oan de ferkeaper útkeard it ferskil tusken it bedrach dat oan oerdrachtsbelesting betelle wurde moatte soe sûnder fermindering fan de heffingsgrûnslach yn ferbân mei kêst 13 Wet op belestings fan rjochtsferkear en it bedrach dat werklik oan oerdrachtsbelesting betelle wurde moat.
Bedoeld bedrach is troch de keaper foldien troch stoarting op in rekken fan my, notaris. De ferkeaper jout de keaper hjirby kwitânsje.⇦
Leveringsferplichting, juridyske en feitlike steat
KEST 2
1. De ferkeaper is ferplichte om oan de keaper eigendom te leverjen dy't:
a. sûnder betingsten is;
b. net beswierre is mei beslaggen en/of hypoteken of mei ynskriuwings dêrfan;
c. net beswierre is mei kwalitative ferplichtings ✍ oars as hjirnei neamd;
d. net beswierre is mei beheinde rjochten útsein hiemtsjinstberheden; ✍ deselden dêrfan dy't de ferkeaper bekend binne, sille hjirnei neamd wurde;
e. net belêste is mei oare lêsten en beheinings út oerienkomst ✍ oars as hjirnei neamd.
2. As de mjitte of grutte of de fierdere omskriuwing fan it ferkochte dy't troch de ferkeaper opjûn binne net krekt of net folslein binne, sil net ien fan de partijen dêr hokker rjocht dan ek oan ûntliene. Dat is net fan tapassing as en foar safier't de neamde grutte en/of omskriuwing troch de tsjinpartij garandearre is, of as de tsjinpartij net yn goetrou hannele hat.
3. It ferkochte wurdt oanfurdige yn de feitlike steat, sa't dy wie op it stuit doe't de keapoerienkomst sletten waard.
Baten en lêsten, risiko
KEST 3
Fan hjoed ôf komme de baten de keaper te'n goede, binne de lêsten foar syn rekken en draacht er it risiko fan it ferkochte.
Titelbewizen en stikken, oanspraken
KEST 4
De titelbewizen en stikken bedoeld sa as yn kêst 7:9 Boargerlik Wetboek dy't slagge op it ferkochte, binne, foar safier't de ferkeaper dy yn syn besit hie, oan de keaper ôfjûn.
Alle oanspraken dy't de ferkeaper oangeande it ferkochte jilde litte kin of litte kinne sil foar trêden oer, wêrûnder begrepen bouwer(s), (ûnder)oannimmer(s), ynstallateur(s) en leveransier(s) geane hjirby oer op de keaper. Foar safier't dy oanspraken net jilde kinne as kwalitative rjochten bedoeld sa as yn kêst 6:251 Boargerlik Wetboek is de ferkeaper ferplichte om op earste fersyk fan de keaper oan in oerdracht mei te wurkjen. De ferkeaper is boppedat ferplichte om garânsjebewizen dy't oangeande it ferkochte bestean mochten oan de keaper oer te langjen en alles te dwaan wat nedich is om dy op namme fan de keaper stelle te litten.
Garânsjes fan de ferkeaper
KEST 5
De ferkeaper garandearret it neikommende.
1. De ferkeaper hat it foech ta ferkeap en levering fan it ferkochte.
2. Mei behâld fan it hjirnei te fêstigjen rjocht fan gebrûk en bewenning wurdt it ferkochte hielendal of foar in part oerdroegen frij fan ✍hier ✍pacht en/of fan oare oanspraken ta gebrûk, leech, ûntromme en net-foardere. It ferkochte is likemin sûnder rjocht of titel yn gebrûk by trêden.
3. It ferkochte is net behelle yn in lânynrjochtingsplan en is net foar ûnteigening oanwiisd; der is gjin sprake fan leechstân noch fan foardering fan it registergoed út krêft fan de Hûsfêstingswet.
4. Foar de ferkeaper besteane foar trêden oer gjin ferplichtings op grûn fan in foarkars- of opsjerjocht.
5. Op it ferkochte rêste de gebrûklike saaklike lêsten, dêr't de ferskynde terminen fan foldien binne.
(KARBLOK (as in keapoerienkomst makke is; as gjin keapoerienkomst oanwêzich is, dan de garânsjes 6 oant en mei 12 wol opnimme, mar oanpasse.)⇨)
De ferkeaper hat by it oangean fan de keapoerienkomst ûnder mear noch garandearre dat:
6. de technyske ynstallaasjes en liedings dy't yn it ferkochte sitte goed funksjonearje en dat it gebrûk dêrfan troch de dêrta befoege ynstânsjes net op iene of oare wize beheind is.
7. oan him op dat stuit fan oerheidswegen út krêft fan de Wenningwet of troch nutsbedriuwen gjin feroarings oangeande it ferkochte foarskreaun of oankundige wiene, dy't doe noch net útfierd wiene.
8. oan him op dat stuit oangeande it ferkochte of it gebiet dêr't it ferkochte yn leit gjin (rinnende advysoanfraach foar) oanwizing, of oanwizingsbeslút of registerynskriuwing bekend wie:
a. as beskerme monumint yn de sin fan kêst 3, 4 of 6 fan de Monumintewet;
b. ta beskerme steds- of doarpsgesicht of foarstel dêrta bedoeld sa as yn kêst 35 fan de Monumintewet;
c. troch de gemeente of provinsje as beskerme steds- of doarpsgesicht.
9. oan him op dat stuit net bekend wie dat it ferkochte opnommen wie yn in oanwizing bedoeld sa as yn kêst 2 of kêst 8 of in foarstel bedoeld sa as yn kêst 6 of kêst 8A fan de Wet foarkarsrjocht gemeenten.
10. oan him net bekend is dat de gemeente in stedsfernijingsplan of in leefmiljeuferoardering yn de sin fan de Wet op de steds- en doarpsfernijing en de dêrút folgjende regelingen fêststeld hat, dêr't it ferkochte yn begrepen is.
11. oangeande it ferkochte is gjin proses, binend advys of arbitraazje yn behanneling.
12. it ferkochte op it stuit streekrjocht oansletten is op de iepenbiere liedings foar wetter, enerzjy en rioel en dat it ferkochte oansluting hat op it kabeltelevyzjenet en rjochtmjittige en ûnbeheinde útgong op de iepenbiere wei hat sa as dêre bliken docht.⇦
De ferkeaper ferklearret:
(KARBLOK ⇨)
dat him net bekend is dat oangeande itjinge dat yn sub ✍6 oant en mei ✍11 steld is sûnt wat feroare is.⇦
(KARBLOK ⇨)
dat it him bekend is dat ✍.⇦
(KARBLOK ⇨)
Boaiemûndersyk/ûndergrûnske tanken/asbest
KEST 6
(KARBLOK A: der is gjin rapport en dat komt der ek net⇨)
1. De ferkeaper ferklearret it registergoed allinnich brûkt te hawwen foar ✍bewenning ✍as.
2. It is him net bekend dat der feiten binne, ûnder mear op grûn fan:
- eigen saakkundigens;
- publikaasjes yn lokale blêden;
- in boaiemûndersyk dat yn it ferline útfierd is
- it gebrûk fan it registergoed;
- of oars
dêr't oan bliken docht dat it registergoed sa bot fersmoarge is mei fergiftige, gemyske en/of oare (gefaarlike) stoffen, dat it oannimlik is dat dy fersmoarging as gefolch fan de op it stuit jildende miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak oanlieding jaan soe ta sanearring of ta it nimmen fan oare maatregels.
3. Foar safier oan de ferkeaper bekend:
a. is oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe nea in oanwizing foar in ferkennend ûndersyk nei fersmoarging útbrocht;
b. binne út krêft fan de Wet boaiembeskerming oan hjoed ta oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe gjin beskikkings of befellen útfeardige.
4. Oangeande de eventuele fersmoarging yn it ferkochte sil gjin opdracht foar in boaiem- en grûnwetterûndersyk jûn wurde.
5. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, sitte yn it ferkochte ✍ gjin tanken, sa as oalje- en septictanken, foar it opslaan fan floeistoffen ûnder de grûn.
(KAR 1⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is in ein kommen en fan dy beëiniging is it befoege bewâld op de hichte brocht.⇦
(KAR 2⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is net in ein kommen.⇦
(KAR 3⇨)
De tanken ✍binne lege ✍wurde lege ✍en himmele en folsmiten mei sân of in oare stof dy't foarskreaun is neffens de op it stuit jildende foarskriften, en as it nedich is ferwidere neffens de foarskriften dy't op it stuit jilde. De kosten dy't dêr anneks mei binne, komme ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
(KARBLOK: net op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
6. It is de ferkeaper net bekend dat yn it registergoed asbesthâldende stoffen sitte.⇦
(KARBLOK: wol op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
(KAR 1⇨)
6. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, binne yn it registergoed asbesthâldende materialen ferwurke yn de neikommende bestândielen, nammentlik ✍muorren ✍flierren ✍dak ✍plafond ✍.⇦
(KAR 2⇨)
6. De ferkeaper sil de asbesthâldende stoffen troch in bedriuw dat dêryn spesjalisearre is foar de datum fan it passearjen fan de akte fan levering foar syn rekken ferwiderje litte.⇦
(KAR 3⇨)
6. De asbesthâldende stoffen sille yn it registergoed efterbliuwe.⇦⇦⇦
(KARBLOK B: der is gjin rapport, mar it komt der wol⇨)
1. De ferkeaper ferklearret it registergoed allinnich brûkt te hawwen foar ✍bewenning ✍as.
2. It is him net bekend dat der feiten binne, ûnder mear op grûn fan:
- eigen saakkundigens;
- publikaasjes yn lokale blêden;
- in boaiemûndersyk dat yn it ferline útfierd is;
- it gebrûk fan it registergoed;
- of oars
dêr't oan bliken docht dat it registergoed sa bot fersmoarge is mei fergiftige, gemyske en/of oare (gefaarlike) stoffen, dat it oannimlik is dat dy fersmoarging as gefolch fan de op it stuit jildende miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak oanlieding jaan soe ta sanearring of ta it nimmen fan oare maatregels.
3. Foar safier oan de ferkeaper bekend:
a. is oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe nea in oanwizing foar in ferkennend ûndersyk nei fersmoarging útbrocht;
b. binne út krêft fan de Wet boaiembeskerming oan hjoed ta oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe gjin beskikkings of befellen útfeardige.
4. Oangeande de eventuele fersmoarging yn it registergoed sil opdracht foar in boaiem- en grûnwetterûndersyk jûn wurde oan ✍. De kosten fan dat ûndersyk komme likefolle de gefolgen fan it ûndersyk, ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.
5. Foar safier't oan it rapport bliken docht dat de grûn of it grûnwetter fersmoarge is en dy fersmoarging
(KAR 1⇨)
oan te merken is as in slimme fersmoarging yn de sin fan de miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak sa't dy op it stuit jildt⇦
(KAR 2⇨)
foar de keaper mei it each op it oan beide partijen bekende, yn kêst 5 lid 5 omskreaune foarnommen gebrûk ridlikerwize net as oannimlik te achtsjen is⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
en de kosten fan sanearring foar de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper en de keaper boppe in bedrach fan € ✍ komme⇦
hat, mitsdat foar de datum fan de oerdracht, de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper respektivelik de keaper it rjocht om dizze oerienkomst te ûntbinen troch in skriftlike meidieling oan de notaris, te ferstjoeren binnen fiif dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte brocht binne.
De partijen ferplichtsje harren om op 'e nij yn ûnderhanneling te gean as ien fan de partijen, binnen ✍acht dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte steld binne, skriftlik oan de notaris trochjûn hat dat te wollen, en as gefolch dêrfan wurdt de termyn fan fiif dagen dêr't dizze oerienkomst binnen ûntbûn wurde kin, útsteld mei in moanne nei de niisneamde skriftlike meidieling oan de notaris. As de partijen ta neiere oerienstimming komme, dan moat soks skriftlik fêstlein wurde; dêrmei is it foarôfgeande ûntbiningsrjocht ferfallen.
6. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, sitte yn it registergoed ✍ gjin tanken, sa as oalje- en septictanken, foar it opslaan fan floeistoffen ûnder de grûn.
(KAR 1⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is in ein kommen en fan dy beëiniging is it befoege bewâld op de hichte brocht.⇦
(KAR 2⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is net in ein kommen.⇦
(KAR 3⇨)
De tanken ✍binne lege ✍wurde lege ✍en himmele en folsmiten mei sân of in oare stof dy't foarskreaun is neffens de op it stuit jildende foarskriften, en as it nedich is ferwidere neffens de foarskriften dy't op it stuit jilde. De kosten dy't dêr anneks mei binne, komme ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
(KARBLOK: net op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
7. It is de ferkeaper net bekend dat yn it registergoed asbesthâldende materialen sitte.
(KARBLOK: wol op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
(KAR 1⇨)
7. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, binne yn it registergoed asbesthâldende stoffen ferwurke yn de neikommende bestândielen, nammentlik ✍muorren ✍flierren ✍dak ✍plafond ✍.⇦
(KAR 2⇨)
7. De ferkeaper sil de asbesthâldende stoffen troch in bedriuw dat dêryn spesjalisearre is foar de datum fan it passearjen fan de akte fan levering foar syn rekken ferwiderje litte.⇦
(KAR 3⇨)
7. De asbesthâldende stoffen sille yn it registergoed efterbliuwe.⇦⇦⇦
(KARBLOK C: der is in rapport⇨)
1. Oangeande it gebrûk fan it registergoed ferklearret de ferkeaper it neikommende:
it registergoed hat fan ✍ oant ✍ yn gebrûk west as ✍ en dêrtroch ✍is ✍kin de boaiem en/of it grûnwetter fersmoarge ✍wêze mei ✍.
2. Foar safier oan de ferkeaper bekend:
a. is oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe nea in oanwizing foar in ferkennend ûndersyk nei fersmoarging útbrocht;
b. binne út krêft fan de Wet boaiembeskerming oan hjoed ta oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe gjin beskikkings of befellen útfeardige.
3. Foar safier't de fersmoarging bekend is, is dy beskreaun yn it rapport fan it boaiemûndersyk troch ✍, de dato ✍.
De partijen ferklearje beide yn it besit te wêzen fan in eksimplaar fan dit rapport.
(FARIABEL BLOK ⇨)
4. Oangeande de eventuele fersmoarging yn it registergoed sil opdracht foar in oanfoljend boaiem- en grûnwetterûndersyk jûn wurde oan ✍. De kosten fan dat ûndersyk komme likefolle de gefolgen fan it ûndersyk, ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
5. Foar safier't oan it rapport bliken docht dat de grûn of it grûnwetter fersmoarge is en dy fersmoarging
(KAR 1⇨)
oan te merken is as in slimme fersmoarging yn de sin fan de miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak sa't dy't op it stuit jildt⇦
(KAR 2 ⇨)
foar de keaper mei it each op it oan beide partijen bekende, yn kêst 5 lid 5 omskreaune foarnommen gebrûk ridlikerwize net as oannimlik te achtsjen is⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
en de kosten fan sanearring foar de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper en de keaper boppe in bedrach fan € ✍ komme⇦
hat, mitsdat foar de datum fan de oerdracht, de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper respektivelik de keaper it rjocht om dizze oerienkomst te ûntbinen troch in skriftlike meidieling oan de notaris, te ferstjoeren binnen fiif dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte brocht binne.
Partijen ferplichtsje harren om op 'e nij yn ûnderhanneling te gean as ien fan de partijen, binnen ✍acht dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte steld binne, skriftlik oan de notaris trochjûn hat dat te wollen, en as gefolch dêrfan wurdt de termyn fan fiif dagen dêr't dizze oerienkomst binnen ûntbûn wurde kin, útsteld mei in moanne nei de niisneamde skriftlike meidieling oan de notaris. As de partijen ta neiere oerienstimming komme, dan moat soks skriftlik fêstlein wurde; dêrmei is it foarôfgeande ûntbiningsrjocht ferfallen.
6. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, sitte yn it registergoed ✍ gjin tanken, sa as oalje- en septictanken, foar it opslaan fan floeistoffen ûnder de grûn.
(KAR 1⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is in ein kommen en fan dy beëiniging is it befoege bewâld op de hichte brocht.⇦
(KAR 2⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is net in ein kommen.⇦
(KAR 3⇨)
De tanken ✍binne lege ✍wurde lege ✍en himmele en folsmiten mei sân of in oare stof dy't foarskreaun is neffens de op it stuit jildende foarskriften, en as it nedich is ferwidere neffens de foarskriften dy't op it stuit jilde. De kosten dy't dêr anneks mei binne, komme ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
(KARBLOK: net op de hichte mei oanwêzigens asbest⇦)
7. It is de ferkeaper net bekend dat yn it registergoed asbesthâldende materialen sitte.
(KARBLOK: wol op de hichte mei oanwêzigens asbest⇦)
(KAR 1⇨)
7. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, binne yn it registergoed asbesthâldende materialen ferwurke yn de neikommende bestândielen, nammentlik ✍muorren ✍flierren ✍dak ✍plafond ✍.⇦
(KAR 2⇨)
7. De ferkeaper sil de asbesthâldende stoffen troch in bedriuw dat dêryn spesjalisearre is foar de datum fan it passearjen fan de akte fan levering foar syn rekken ferwiderje litte.⇦
(KAR 3⇨)
7. De asbesthâldende stoffen sille yn it registergoed efterbliuwe.⇦⇦⇦
Oanfoljende regelings boaiemfersmoarging
KEST 6a
(KARBLOK eksoneraasjeklausule⇨)
De ferkeaper kin net om tarekkenbere tekoartkommings en/of ûnrjochtmjittige die oansprutsen wurde ta sanearring of ferfanging of it nimmen fan maatregels mei it each op it registergoed of oanbuorjende perselen, òf ta fergoedzjen fan hokker skea dan ek. De keaper kin dizze oerienkomst net ûntbine of om dwaling ferneatigje of wizigje litte as bliken docht dat it registergoed fersmoarge is en de ferkeaper net mei dy fersmoarging op de hichte is en by it ta stân kommen fan dizze oerienkomst en net op dat stuit op grûn fan him bekende feiten mei op de hichte hoegd hie te wêzen.
(FARIABEL BLOK ⇨)
De eksoneraasjeklausule dêr't it hjir om giet, wurdt ✍wol ✍net foar de ferkeaper ta de lêst fan de keaper yn de akte fan levering as in keatlingbetingst fêstige. ✍De boete dy't dêrby opnommen wurdt, sil € ✍ berinne.⇦⇦
(KARBLOK garânsje⇨)
a. De ferkeaper garandearret dat it registergoed net fersmoarge is bedoeld sa as yn ✍. De ferkeaper sil de kosten fan it ûndersyk en de sanearring oant in bedrach fan € ✍ fergoedzje.
b. Dy garânsje fan de ferkeaper ferfalt nei ferrin fan fiif jierren nei it stuit fan de levering, as dàn de rjochtsfoardering fan de keaper net al op grûn fan de wet ferfallen of ferjierre is.⇦
(KARBLOK restrisiko⇨)
It risiko dat efternei bliken docht dat op it stuit fan de oerdracht fersmoarging yn it registergoed sit dy't noch net yn it rapport sinjalearre is, dy't
(KAR 1⇨)
oan te merken is as in slimme fersmoarging yn de sin fan de miljeuwetjouwing en miljeurjochtspraak sa't dy op it stuit jildt⇦
(KAR 2⇨)
foar de keaper mei it each op it oan beide partijen bekende, yn kêst 5 lid 5 omskreaune foarnommen gebrûk ridlikerwize net as oannimlik te achtsjen is⇦
is foar rekken fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper fan ✍ part.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
De ferkeaper syn oanspraaklikens ferfalt foar fersmoarging fan it registergoed dy't ûntdutsen wurdt neidat fiif jierren nei de levering ferstrutsen binne.⇦⇦
(KARBLOK ⇨)
Omskriuwing hiemtsjinstberheden, kwalitative betingsten en/of bysûndere ferplichtings
Oangeande bekende hiemtsjinstberheden, kwalitative betingsten en/of bysûndere ferplichtings wurdt ferwiisd nei ✍[in foargeande oankomsttitel] neamde akte dêr't de ferkeaper it ferkochte mei wûn ✍in akte fan levering op ✍ passearre foar ✍my, notaris ✍ notaris ✍fêstige yn ✍mei it stânplak ✍, mei in ôfskrift ynskreaun op it kantoar fan de niisneamde Tsjinst yn register hypoteken 4 diel ✍ nûmer ✍, dêr't ûnder mear wurdlik stiet:
"✍."
Foarsafier't yn boppeneamde bepalings ferplichtings foarkomme dy't de ferkeaper ferplichte is om oan de keaper op te lizzen, docht er dat hjirby en wurdt it iene en oare hjirby troch de keaper oanfurdige.
Foarsafier't it giet om rjochten dy't foar trêden betinge binne, wurde dy rjochten hjirby ek troch de ferkeaper foar dy trêden oannommen.⇦
Untbinende betingsten út ûnderlizzende oerienkomsten
Alle ûntbinende betingsten dy't oerienkommen binne yn de keapoerienkomst of yn neiere oerienkomsten dy't op de keap slagge, binne no útwurke. Noch de ferkeaper, noch de keaper kin him oangeande dizze keap en levering noch op in ûntbinend betingst beroppe.
Keapoerienkomst
Foarsafier't dêrfan yn dizze akte net ôfwykt is, bliuwt tusken de partijen jildich itjinge dat yn de keapoerienkomst (en fierders ek) tusken harren oerienkommen is.
(FARIABEL BLOK⇨)
Erfpacht
Op de erfpacht binne fan tapassing:
1. de Algemiene Bepalings, sa't dy fan tapassing ferklearre binne yn de akte befetsjend útjefte yn ✍tydlike ✍duorjende ✍ivichduorjende erfpacht op ✍ passearre foar ✍my, ✍, notaris ✍fêstige yn ✍mei it stânplak ✍.
2. de neikommende bysûndere betingsten, sa as neamd yn de oanhelle akte, op ✍ passearre, foar ✍my, ✍, notaris ✍fêstige yn ✍mei it stânplak ✍, dêr't it neikommende letterlik stiet:
✍.
3. út krêft fan de erfpachtbetingsten is de bestimming fan it ferkochte: ✍.
4. de kanon berint € ✍ it jier en kin foar it earst wersjoen wurde op ✍. De kanon moat foldien wurde yn terminen fan in healjier op ✍ en ✍ fan alle jierren.
(KARBLOK ⇨)⇦
(POSYSJE TAFOEGE BLOK B)
(FARIABEL BLOK ⇨)
Appartemintesplitsing
1. Op it ferkochte is fan tapassing it reglemint fan splitsing sa't dat fêststeld is mei in akte fan splitsing yn apparteminterjochten, op ✍ passearre foar ✍my, ✍, notaris ✍fêstige yn ✍mei it stânplak ✍, yn ôfskrift ynskreaun op it kantoar fan de niisneamde Tsjinst yn register hypoteken 4 diel ✍ nûmer ✍. Mei dy akte is fan tapassing ferklearre it model-reglemint fan splitsing fan eigendom, sa as fêststeld mei in akte, yn ôfskrift ynskreaun op it kantoar fan de niisneamde Tsjinst yn register hypoteken 4 diel ✍ nûmer ✍.
It is de keaper bekend dat er as appartemintseigener fan rjochtswegen lid is fan de yn ✍ fêstige feriening: ✍. 
Hy ferbynt him ta it pront foldwaan en it neilibjen fan de ferplichtings dy't foar him as lid fan dy feriening fan eigeners fuortkomme út de wet, it karbrief, en eventuele hûshâldlike regleminten en ek út it reglemint fan splitsing. Hy is op 'e hichte mei de ynhâld fan dat karbrief en dy regleminten.
2. Yn de levering dêr't it om giet is ek begrepen it oandiel fan de ferkeaper yn de eventueel oanwêzige reserve- en/of ûnderhâldsfûnsen fan de feriening fan eigners dy't hjirfoar neamd is.
3. Fan de tastimming fan de neamde feriening fan eigners ta it yn gebrûk nimmen fan it ferkochte troch de keaper docht bliken oan in skriuwen fan ✍, dêr't in fotokopy fan oan dizze akte hechte wurde sil.
4. De keaper jout de ferkeaper folmacht ta it út oefenjen fan it stimrjocht yn de gearkomste fan de feriening fan eigeners.⇦
Fêstiging fan it beheinde rjocht fan gebrûk en bewenning
Foar it útfieren fan niisneamde oerienkomst fêstiget de keaper hjirby foar de ferkeaper ✍en oarehelte, dy't dat hjirby ✍oanfurdiget ✍oanfurdigje, it rjocht fan gebrûk en bewenning fan it ferkochte op de foet fan kêst 3:226 fan it Boargerlik Wetboek.
De ferkeaper ✍en oarehelte ✍wurdt ✍wurde hjirnei oantsjut as 'de brûker'; niisneamd rjocht fan gebrûk en bewenning wurdt hjirnei oantsjut as 'it rjocht'.
De omskriuwing fan it ferkochte yn dizze akte tegearre mei it earder neamde taksaasjerapport jildt as boelbeskriuwing bedoeld sa as yn kêst 3:205 fan it Boargerlik Wetboek.
It rjocht is fêstige ûnder de neikommende betingsten.
1. It rjocht is fêstige foar de ferkeaper ✍ en oarehelte, om krekt te wêzen by erfopfolging oant it ferstjerren fan de langstlibjende persoan.
2. It rjocht giet hjoed yn en einiget op de dei dat de brûker ferstoarn is.
3. De brûker hat it foech en lit it rjocht fan gebrûk en bewenning dat oan him jûn is troch opsizzing teneate gean.
(FARIABEL BLOK⇨)
De brûker wurdt achte opsein te hawwen, sadree't er it ferkochte foar in oaniensletten tiidrek fan mear as tritich dagen as bewenner ferlitten hawwe sil. Dêr wurdt ûnder ferstien dat de brûker him earne oars yn in haadferbliuw nei wenjen set hat.⇦
3. De brûker is ûntheft fan de ferplichting ta it stellen fan wissichheid.
4. De brûker mei as goed brûker it ferkochte bewenje salang't it rjocht jildt, om krekt te wêzen allinnich foar himsels en foar syn húshâlding.
5. Brûker hat it foech ta alle hannelings dy't ta in goed behear fan it ferkochte tsjinstich wêze kinne. Ta alle oare hannelings hawwe de keaper en brûker allinnich tegearre it foech.
6. De brûker is ferplichte om it ferkochte foar de keaper te fersekerjen tsjin brân en fierders tsjin de gefaren dêr't wenstich tsjin fersekere wurdt. De fersekeringspreemjes binne foar rekken fan de brûker.
De brûker is op earste fersyk fan de keaper ferplichte om oan te toanen dat er de fersekeringspreemjes betelle hat.
7. De brûker kin it rjocht net ferfrjemdzje of beswierje en kin it ferkochte net troch oaren as de leden fan syn húshâlding brûke of bewenje litte ûnder hokker titel dan ek.
8. De brûker is ferplichte om de gewoane lêsten en reparaasjes foar syn rekken te nimmen en te dwaan.
De keaper is fierders ferplichte om it ferkochte yn sa'n steat te ûnderhâlden, dat de brûker fan in ridlik wengeniet foarsjoen wurdt. Oan de keaper wurdt de gelegenheid jûn ta it dwaan fan dy reparaasjes.
9. As de brûker ôfstân fan it rjocht dwaan wol yn ferbân mei de lêsten en ferplichtings dy't oan dat rjocht ferbûn binne, dan is de keaper ferplichte om dêr oan mei te wurkjen.
(FARIABEL BLOK ⇨)
Folmacht
Fan niisneamde folmacht✍en docht bliken oan ûnderhânske akte✍n, dy't oan dizze akte hechte wurde.⇦
Folmacht hypotekêre ynskriuwing(s)
De ferkeaper en de keaper jouwe folmacht oan op it kantoar fan ✍ wurksume persoanen om sanedich út namme fan harren de ôfstân fan hypoteekrjochten oan te nimmen, foar safier't dy noch foar de lêst fan oaren as de keaper ynskreaun wêze mochten op it ferkochte.
(FARIABEL BLOK ⇨)
Tastimming
De tastimming ta ferkeap út krêft fan kêst 1:88 Boargerlik Wetboek docht bliken oan in skriftlike ferklearring, dy't oan dizze akte hechte wurde sil. Oan dy ferklearring docht fierdersoan bliken, dat de ferkeapers oarehelte net it (mei)bestjoer oer it ferkochte hat.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Fierdersoan ferskynde foar my, ✍, notaris:
✍
dy't ferklearre:
de tastimming ta ferkeap dy't út krêft fan kêst 1:88 Boargerlik Wetboek fereaske is, jûn te hawwen en net it (mei)bestjoer te hawwen oer it ferkochte.⇦
Wenplakkar
Foar it útfieren fan dizze oerienkomst, ek wat de fiskale gefolgen oanbelanget, wurdt wenplak keazen op it kantoar dêr't it protokol dêr't dizze akte by heart, bewarre wurdt en, foarsafier nedich, op it kantoar fan de niisneamde Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.
(FARIABEL BLOK ⇨)
Ferklearring kêst 2:204c Boargerlik Wetboek
(POSYSJE TAFOEGE BLOK D)
⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Oerdrachtsbelesting (berop kêst 15 Wet op belestings fan rjochtsferkear)
(POSYSJE TAFOEGE BLOK D)
⇦
Slot akte
FAN IEN EN OAR IS DIZZE AKTE
passearre yn ✍(plak) op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoanen binne my, notaris, bekend, 
(POSYSJE TAFOEGE BLOK E)
Foar it passearjen fan de akte, is troch my, notaris, de saaklike ynhâld fan de akte oan ✍him ✍har opjûn en taljochte. De ferskynde persoanen hawwe ferklearre om op folslein foarlêzen fan de akte gjin priis te stellen ✍(en/,) tidich foar it passearjen
(KARBLOK ⇨)
in konseptakte ûntfongen te hawwen ✍en/,⇦
fan de ynhâld fan de akte kennis nommen te hawwen.
(KARBLOK ⇨)
en wiisd te wêzen op de gefolgen, dy't foar partijen út de akte folgje.⇦
Dizze akte is beheind foarlêzen en daliks dêrnei ûndertekene, earst troch de ferskynde persoanen en dêrnei troch my, notaris, om

(TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
(FARIABEL BLOK wenhûs⇨)
it wenhûs mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK bedriuwspân⇨)
it bedriuwspân mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK wenhûs mei garaazje⇨)
it wenhûs mei garaazje en mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK lânbougrûn⇨)
in perseel ✍greidlân ✍boulân lizzend oan ✍ en ✍ yn ✍ by ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK skip⇨)
it ✍stielen ✍skip, type ✍ mei de namme ✍ en it brânmerk ✍, foarsjoen fan in ✍silinder ✍motor, motornûmer ✍, ynslein op ✍. It skip hat in lingte oer alles fan ✍ en in bridte oer alles fan ✍. It skip is boud yn ✍ yn it jier ✍. De wetterferpleatsing fan it skip is om-ende-by ✍.⇦
(het woonhuis met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het bedrijfspand met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het woonhuis met garage en met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
een perceel ✍weiland ✍akkerland liggend aan ✍ en in ✍ bij ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het ✍stalen ✍schip, type ✍ genaamd ✍, gebrandmerkt ✍, voorzien van een ✍motor, motornummer ✍, ingeslagen op ✍. Het schip heeft een lengte over alles ✍ en een breedte over alles van ✍. Het schip is gebouwd te ✍ in het jaar ✍. De waterverplaatsing van het schip is plusminus ✍.)

(TAFOEGE BLOK B )
Algemiene erfpachtbetingsten 1917.
Fierders binne op de levering dêr't it hjirre om giet fan tapassing de ‘Algemene Erfpachtbepalingen Leeuwarden 1917’, fêststeld troch de gemeente Ljouwert mei it riedsbeslút fan seisentweintich juny njoggentjinhûndertensantjin (nûmer 258R/138), goedkard troch deputearre steaten fan de provinsje Fryslân mei it beslút fan tolve july dêrnei (nûmer 16). Dy erfpachtbetingsten slagge op yn erfpacht útjûne perselen yn de kadastrale gemeente Ljouwert.⇦
(Voor het overige zijn op de onderhavige levering van toepassing de ‘Algemene Erfpachtbepalingen Leeuwarden 1917’, vastgesteld door de gemeente Leeuwarden bij raadsbesluit van zesentwintig juni negentienhonderd zeventien (nummer 258R/138), goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Fryslân bij besluit van twaalf juli daarna (nummer 16), welke erfpachtvoorwaarden betrekking hebben op in erfpacht uitgegeven percelen in de gemeente Leeuwarden.)

(TAFOEGE BLOK C)
It bepaalde yn kêst 2:204c lid 1 Boargerlik Wetboek is op de levering dêr't it hjir om giet net fan tapassing.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Ferklearring kêst 2:94 Boargerlik Wetboek
It bepaalde yn kêst 2:94 lid 1 Boargerlik Wetboek is op de levering dêr't it hjir om giet net fan tapassing.⇦
(Verklaring artikel 2:204c Burgerlik Wetboek
Het bepaalde in artikel 2:204c lid 1 Burgerlijk Wetboek is op de onderhavige levering niet van toepassing.
Het bepaalde in artikel 2:94c lid 1 Burgerlijk Wetboek is op de onderhavige levering niet van toepassing.)

(TAFOEGE BLOK D)
De keaper ferklearret in berop te dwaan op de frijstelling fan oerdrachtsbelesting bedoeld sa as yn kêst 15 lid 1 sub ✍ fan de Wet op belestings fan rjochtsferkear, om reden fan ✍; sadwaande hoecht oangeande niisneamd registergoed gjin oerdrachtsbelesting betelle te wurden.
(Overdrachtsbelasting (beroep artikel 15 Wet op belastingen van rechtsverkeer)
De koper verklaart een beroep te doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub ✍ van de Wet op belastingen rechtsverkeer, aangezien ✍, zodat terzake van de verkrijging van voormeld registergoed geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.)

(TAFOEGE BLOK E)
en de identiteit fan de ferskynde persoanen dy't by dizze akte behelle binne, is troch my, notaris oan de hân fan de niisneamde en dêrta ornearre dokuminten fêststeld.
(en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten zijn door mij, notaris aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.)

