Blêd  fan  

Depotakte (KNB-model BDP01D - ferzje 05-07-1999 / FA-ferzje 07-12-2004)

De ûnderskreaunen:
1. ✍ (partij 1);
2. ✍ (partij 2);
3. ✍ (notaris).

YN ACHT NIMMEND
dat de partijen mei in akte op ✍ passearre foar ✍, hjirfoar ûnder 3 neamd, notaris fêstige yn 
✍, oerdroegen/wûn hawwe it neikommende registergoed:
✍.

KOMME OERIEN:
1. De notaris hâldt in bedrach fan € ✍, hjirnei te neamen it depotbedrach, ûnder syn berêsting 
om ✍.
2. De partijen 1 en 2 krije as gefolch dêrfan in foardering ûnder betingsten op de notaris. Dy 
foardering wurdt op ien fan de hjirnei te neamen wizen sûnder betingsten:
- nei ûndûbelsinnige gelikense skriftlike opdracht fan de partijen 1 en 2, of 
- nei in fûnis dat yn krêft fan it wiisde gien is of in fûnis dat by foarried útfierber ferklearre is.
Dàn sil it depotbedrach troch de notaris útkeard wurde neffens dy opdracht of dat fûnis.
3. As nei ferrin fan fiif jier nei stoarting fan it depotbedrach noch gjin gelikense opdracht jûn 
is en salang't  gjin gerjochtlike proseduere dêroer yn behanneling is, is de notaris berjochtige 
om it depotbedrach tegearre mei de rinte lykas hjirnei bedoeld út te kearen oan ✍ de 
ferkeapjende partij ✍oan elk fan de partijen foar de helte.
4. Oer it depotbedrach wurdt troch de notaris in rinte fergoede, út te kearen tegearre mei dat 
depotbedrach. Dy rinte strykt mei de rinte dy't oan de notaris fergoede wurdt oer it 
depotbedrach neffens syn boekhâlding.
5. De rjochthawwer ta it (oanbelangjende oandiel yn it) depotbedrach krijt de rinte dy't hjirfoar 
bedoeld is.
6. Foar administraasjekosten hâldt de notaris op it bedrach dat útkeard wurde moat in 
fergoeding yn, berekkene neffens ✍ prosint (✍ %) op jierbasis mei in minimum fan ✍ euro 
(€ ✍), eksklusyf BTW, of it moast wêze dat it depotbedrach koarter as ien moanne holden 
wurdt. Yn dat gefal wurde gjin kosten yn rekken brocht. De administraasjekosten en it 
oanbelangjende honorarium yn ferbân mei wurksumheden ferrjochte troch de notaris, wurde 
foar de lêst fan it (oanbelangjende oandiel yn it) depotbedrach brocht.
Tekene yn ✍ op ✍.
