Blêd  fan  

Fêstiging hiemstjinstberheden (KNB-model BER01D - ferzje 10-07-2002 / FA-ferzje 03-04-2006)

Hjoed, ✍, ferskynden foar my, notaris fêstige yn ✍:
1. ✍, hjirnei te neamen 'partij 1';
2. ✍, hjirnei te neamen 'partij 2'.
De komparanten ferklearren:
A. Omskriuwing registergoed en foarôfgeande winning
1. Partij 1 is eigener fan it neikommende registergoed:
✍,
(POSYSJE TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
hjirnei te neamen: 'it tsjinjend hiem'.
It tsjinjend hiem waard troch partij 1 wûn troch de ynskriuwing op it kantoar fan de Dienst 
voor het Kadaster en de openbare registers yn ✍ op ✍ yn register hypoteken 4, diel ✍, nûmer 
✍, fan in ôfskrift fan in akte fan levering,
(FARIABEL BLOK ⇨)
ynhâldend betelling fan de keappriis en ôfstân fan it rjocht om ûntbining fan de oerienkomst te 
foarderjen op grûn fan itjinge dat bepaald is yn de kêsten 1302 en 1303 fan it eardere 
Boargerlik Wetboek,⇦
op ✍ passearre foar ✍, notaris yn ✍.
2. Partij 2 is eigener fan it neikommende registergoed:
✍,
(POSYSJE TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
hjirnei te neamen: 'it hearskjend hiem'.
It hearskjend hiem waard troch partij 2 wûn troch de ynskriuwing op it kantoar fan de Dienst 
voor het Kadaster en de openbare registers yn ✍ op ✍ yn register hypoteken 4, diel ✍, nûmer 
✍, fan in ôfskrift fan in akte fan levering,
(FARIABEL BLOK ⇨)
ynhâldend betelling fan de keappriis en ôfstân fan it rjocht om ûntbining fan de oerienkomst te 
foarderjen op grûn fan itjinge dat bepaald is yn de kêsten 1302 en 1303 fan it eardere 
Boargerlik Wetboek,⇦
op ✍ passearre foar ✍, notaris yn ✍.
B. Oerienkomst
De partijen hawwe in oerienkomst sletten ta it fêstigjen fan in hiemtsjinstberheid foar de lêst 
fan it tsjinjend hiem en foar it hearskjend hiem. Dy oerienkomst wurdt hjirnei neamd: 'de 
oerienkomst'.
De fêstiging, de ynhâld en de wize fan útoefening fan de hiemtsjinstberheid wurde mei dizze 
akte regele.
C. Fêstiging hiemtsjinstberheid fan ✍
Ta útfiering fan de oerienkomst fêstiget partij 1 foar de lêst fan it tsjinjend hiem de 
hiemtsjinstberheid dy't hjirnei omskreaun wurdt. Partij 2 oanfurdiget de fêstiging fan dy 
hiemtsjinstberheid foar it hearskjend hiem.
De rjochtsferhâlding tusken de eigeners fan it tsjinjend en it hearskjend hiem wurdt hjirby 
fêstlein as neikommend:
(KARBLOK: hiemtsjinstberheid fan reed foar partikulier gebrûk⇨)
Kêst 1
Omskriuwing hiemtsjinstberheid
De hiemtsjinstberheid fan reed om - allinnich foar partikulier gebrûk - foar it hearksjend hiem 
te kommen fan en te gean nei de iepenbiere wei, neamd ✍, oer in stripe grûn mei de bridte fan 
✍ meter, hjirnei te neamen: 'de reed', lykas sketsmjittich oanjûn is op de tekening dy't oan 
dizze akte hechte is.
Kêst 2
Bepalings
Oangeande de hiemtsjinstberheid jilde de neikommende bepalings.
a. De reed mei net sûnder skriftlike tastimming fan de eigener fan it hearskjend en de eigener 
fan it tsjinjend hiem ferlein wurde.
b. De eigeners en befoege brûkers fan it hearskjend hiem ✍en it tsjinjend hiem meie de reed 
allinne brûke:
- as fuotpaad foar minske en dier;
- as rydwei foar persoane-auto's, (motor-, brom- en snor)fytsen en alle oare net-motoaryske 
ferfiermiddels.
(FARIABEL BLOK⇨)
c. It is sawol de eigener fan it hearskjend hiem as dy fan it tsjinjend hiem en alle oare 
persoanen dy't fan de reed gebrûk meitsje ferbean om ferfiermiddels fan hokker aard ek of 
oare saken op de reed te setten oars as foar it direkte gebrûk fan de reed fereaske wêze sil, 
sadat dat gebrûk ûnbehindere en ûnfermindere syn beslach krije kinne sil. As yn striid mei dy 
bepaling hannele wêze mocht, sille beide partijen of harren lêsthawwers befoege wêze om 
datjinge wat op de reed is, sûnder hokker oanmoanning dan ek te ferwiderjen en oarsearne del 
te setten.
d. Yn gefal fan bebouwing, ferbouwing✍, ✍of splitsing ✍(of feroaring fan aard of 
bestimming fan it hearskjend hiem), sil de hiemtsjinstberheid ûnferoare bestean bliuwe.⇦
(FARIABEL BLOK mei wat opsjes⇨)
e. De eigener fan it hearskjend hiem is ferplichte om de reed foar syn rekken:
- te ferhurdzjen troch ✍;
- te ûnderhâlden, wêrûnder ek begrepen it skjinhâlden en fernijen fan de reed, ✍sa bedoeld dat 
de helte fan de kosten fan dat ûnderhâld foar rekken fan de eigener fan it tsjinjend hiem 
komme; 
- ôf te sluten troch de wei fan ✍. Hy is ferplichte en ûnderhâld dy ôfsluting behoarlik. De 
ôfsluting tusken ✍ en ✍ moat hieltyd troch beide partijen iepen makke wurde kinne ✍en 
moat nei gebrûk wer ticht dien wurde;
- ✍⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
f. By it eventueel einigjen fan de hiemtsjinstberheid meie de ôfsluting en de ferhurding net 
troch de eigener fan it hearskjend hiem ferwidere wurde. Dy bliuwe it tabehearren fan de 
eigener fan it tsjinjend hiem, sûnder dat dy dêrfoar ta hokker fergoeding dan ek ferplichte 
is.⇦⇦
(KARBLOK: hiemtsjinstberheid fan fuotpaad⇨)
Kêst 1
Omskriuwing hiemtsjinstberheid
De hiemtsjinstberheid fan fuotpaad om - allinnich foar partikulier gebrûk - foar it hearskjend 
hiem te kommen fan en te gean nei de iepenbiere wei, neamd ✍, oer ✍in stripe grûn mei de 
bridte fan ✍ meter ✍oer it besteande fuotpaad, hjirnei te neamen: 'it fuotpaad', lykas 
sketsmjittich oanjûn is op de tekening dy't oan dizze akte hechte is.
Kêst 2
Bepalings
Oangeande de hiemtsjinstberheid jilde de neikommende bepalings.
a. It fuotpaad mei net sûnder skriftlike tastimming fan de eigener fan it hearskjend en de 
eigener fan it tsjinjend hiem ferlein wurde.
b. De eigeners en befoege brûkers fan it hearskjend hiem meie it fuotpaad allinnich brûke as 
fuotpaad:
- foar minske (al of net mei in bernewein) en/of dieren oan de line;
- mei in (brom-, snor- of motor)fyts oan de hân.
(FARIABEL BLOK⇨)
c. It is sawol de eigener fan it hearskjend hiem as dy fan it tsjinjend hiem en alle oare 
persoanen dy't fan it fuotpaad gebrûk meitsje ferbean om ferfiermiddels fan hokker aard ek of 
oare saken op it fuotpaad te setten oars as foar it direkte gebrûk fan it fuotpaad fereaske wêze 
sil, sadat dat gebrûk ûnbehindere en ûnfermindere syn beslach krije kinne sil. As yn striid mei 
dy bepaling hannele wêze mocht, sille beide partijen of harren lêsthawwers befoege wêze om 
datjinge wat op it fuotpaad is, sûnder hokker oanmoanning dan ek te ferwiderjen en oarsearne 
del te setten.
d. Yn gefal fan bebouwing, ferbouwing, of splitsing ✍(of feroaring fan aard of bestimming 
fan it hearskjend hiem), sil de hiemtsjinstberheid ûnferoare bestean bliuwe.⇦
(FARIABEL BLOK mei wat opsjes⇨)
e. De eigener fan it hearskjend hiem is ferplichte om it fuotpaad foar syn rekken:
- te ferhurdzjen troch ✍;
- te ûnderhâlden, wêrûnder ek begrepen it skjinhâlden en fernijen fan it fuotpaad, ✍sa bedoeld 
dat de helte fan de kosten fan dat ûnderhâld foar rekken fan de eigener fan it tsjinjend hiem 
komme; 
- ôf te sluten troch de wei fan ✍. Hy is ferplichte en ûnderhâld dy ôfsluting behoarlik. De 
ôfsluting tusken ✍ en ✍ moat hieltyd troch beide partijen iepen makke wurde kinne ✍en 
moat nei gebrûk wer ticht dien wurde;
- ✍⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
f. By it eventueel einigjen fan de hiemtsjinstberheid meie de ôfsluting en de ferhurding net 
troch de eigener fan it hearskjend hiem ferwidere wurde. Dy bliuwe it tabehearren fan de 
eigener fan it tsjinjend hiem, sûnder dat dy dêrfoar ta hokker fergoeding dan ek ferplichte 
is.⇦⇦
(KARBLOK: hiemtsjinstberheid fan reed foar in bedriuw⇨)
Kêst 1
Omskriuwing hiemtsjinstberheid
De hiemtsjinstberheid fan reed om foar it bedriuw dat op it hearksjend hiem fêstige is te 
kommen fan en te gean nei de iepenbiere wei, soks oer ✍in stripe grûn ✍de besteande wei 
mei de bridte fan ✍ meter, hjirnei te neamen: 'de reed', lykas sketsmjittich oanjûn is op de 
tekening dy't oan dizze akte hechte is.
Kêst 2
Bepalings
Oangeande de hiemtsjinstberheid jilde de neikommende bepalings.
a. De reed mei net sûnder skriftlike tastimming fan de eigener fan it hearskjend en de eigener 
fan it tsjinjend hiem ferlein wurde.
b. De reed mei allinnich brûkt wurde as:
- fuotpaad foar minske en dier;
- rydwei foar alle motoaryske en net-motoaryske ferfiermiddels foar bedriuwsdoelen.
(FARIABEL BLOK⇨)
c. It bedriuwsmjittich gebrûk fan de wei is tusken ✍ oere jûns en ✍ oere moarns ferbean.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
d. It is sawol de eigener fan it hearskjend hiem as dy fan it tsjinjend hiem en alle oare 
persoanen dy't fan de reed gebrûk meitsje ferbean om ferfiermiddels fan hokker aard ek of 
oare saken op de reed te setten oars as foar it direkte gebrûk fan de reed fereaske wêze sil, 
sadat dat gebrûk ûnbehindere en ûnfermindere syn beslach krije kinne sil. As yn striid mei dy 
bepaling hannele wêze mocht, sille beide partijen of harren lêsthawwers befoege wêze om 
datjinge wat op de reed is, sûnder hokker oanmoanning dan ek te ferwiderjen en oarsearne del 
te setten.
e. Yn gefal fan bebouwing, ferbouwing, of splitsing ✍(of feroaring fan aard of bestimming 
fan it hearskjend hiem), sil de hiemtsjinstberheid ûnferoare bestean bliuwe.⇦
(FARIABEL BLOK mei wat opsjes⇨)
f. De eigener fan it hearskjend hiem is ferplichte om de reed foar syn rekken:
- te ferhurdzjen troch ✍;
- te ûnderhâlden, wêrûnder ek begrepen it skjinhâlden en fernijen fan de reed, ✍sa bedoeld dat 
de helte fan de kosten fan dat ûnderhâld foar rekken fan de eigener fan it tsjinjend hiem 
komme; 
- ôf te sluten troch de wei fan ✍. Hy is ferplichte en ûnderhâld dy ôfsluting behoarlik. De 
ôfsluting tusken ✍ en ✍ moat hieltyd troch beide partijen iepen makke wurde kinne ✍en 
moat nei gebrûk wer ticht dien wurde;
- ✍⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
g. By it eventueel einigjen fan de hiemtsjinstberheid meie de ôfsluting en de ferhurding net 
troch de eigener fan it hearskjend hiem ferwidere wurde. Dy bliuwe it tabehearren fan de 
eigener fan it tsjinjend hiem, sûnder dat dy dêrfoar ta hokker fergoeding dan ek ferplichte 
is.⇦⇦
(KARBLOK: hiemtsjinstberheid fan ôffier⇨)
Kêst 1
Omskriuwing hiemtsjinstberheid
De hiemtsjinstberheid fan ôffier om fan it hearskjend hiem ôf oer it tsjinjend hiem hinne 
wetter mei eventueel dêryn oanwêzige ôffalstoffen fuortfloeie te litten.
Kêst 2
Bepalings
Oangeande de hiemtsjinstberheid jilde de neikommende bepalings:
a. Net tastien is de ôffier fan stoffen dêr't neidielige gefolgen foar it miljeu troch ûntstean 
kinne yn de sin fan de Wet miljeubehear ✍en fan fekaliën.
b. De ôffier moat syn beslach krije troch middel fan in ôffiersysteem, besteande út in 
buizestelsel, dat troch de eigener fan it hearskjende hiem oanlein, ûnderholden, skjinholden en 
sa nedich fernijd wurde moat. De kosten dêrfan komme foar de rekken fan de eigener fan it 
hearskjend hiem.
c. It ôffiersysteem moat bestean út buizen mei in trochsneed fan op syn minsten ✍ en op syn 
heechsten ✍ sintimeter en moat oanlein wurde tusken it hearskjend hiem en de besteande 
riolearring, op in ôfstân fan op syn heechsten ✍ meter fan de grins tusken hearskjend hiem en 
it tsjinjend hiem ôf en op in djipte fan op syn minsten ✍ desimeter.
d. De eigener fan it hearskjend hiem of in persoan dy't troch him machtige is, is befoege om 
op it tsjinjend hiem in foet te setten foar it dwaan fan ûnderhâld oan en it skjinmeitsjen fan it 
ôffiersysteem, en ek om dat sa nedich te fernijen.
It kommen op it tsjinjend hiem en it dêrop útfieren fan wurksumheden foar it ôffiersysteem 
moatte op de minst beswierjende wize dien wurde.
e. Fuortdaliks nei it ferrjochtsjen fan wurksumheden moat it tsjinjend hiem foar rekken fan de 
eigener fan it hearskjend hiem wer yn de oarspronklike steat werombrocht wurde.
f. Sûnder tastimming fan de eigeners fan sawol it hearskjend as it tsjinjend hiem mei it 
ôffiersysteem net ferlein wurde.
g. De eigener fan it hearskjend hiem moat him ûnthâlde fan hannelings dy't skea tabringe 
kinne oan it ôffiersysteem, of dy't de tagonklikheid fan it ôffiersysteem ferminderje kinne, 
lykas it plantsjen fan djipwoarteljende beammen en it oanbringen fan ferhurding op it hiem op 
it plak dêr't it ôffiersysteem sit.⇦
(KARBLOK: hiemtsjinstberheden fan útsjoch, ljocht, oerbouwing en om net te bouwen en te 
beplantsjen⇨)
Kêst 1
Omskriuwing hiemtsjinstberheden
De hiemtsjinstberheden fan útsjoch, ljocht, oerbouwing en om net te bouwen en te 
beplantsjen, op grûn wêrfan't:
a. de eigener fan it hearskjend hiem befoege is om yn de ✍gevel fan it wenhûs dat tsjin de 
grins fan dat hiem en it tsjinjende hiem boud wurde sil oanbringe te litten:
(KAR 1⇨)
[✍nûmer]twa finsters, elk maksimaal breed ✍ meter en heech ✍ meter, foar útsjoch út en 
ferljochting fan de ûnderferdjipping, foarsjoen fan trochsichtich glês, mei opskobere of oer it 
tsjinjend hiem iepenslaande ruten en mei drompels dy't oer dat hiem hinne útstekke✍;⇦
(KAR 2⇨)
[✍nûmer]ien finster, maksimaal breed ✍ meter en heech ✍, foar útsjoch út en ferljochting fan 
de boppeferdjipping, [✍ek] foarsjoen fan trochsichtich glês, mei opskober of oer it tsjinjend 
hiem iepenslaand rút en mei in drompel dy't oer dat hiem útstekt✍;⇦
(KAR 3⇨)
[✍nûmer]in út de boppeferdjipping wei en boppe it tsjinjend hiem útboud balkon mei 
byhearrende iepenslaande en fan trochsichtich glês foarsjoene doarren, maksimaal breed ✍ 
meter en útstekkend boppe it tsjinjend hiem maksimaal ✍ meter.⇦
b. it de eigener fan it tsjinjend hiem net tastien is om binnen in ôfstân fan ✍ meter, metten fan 
de ✍gevel dy't ûnder a. bedoeld is en oer de hiele bridte dêrfan, op it tsjinjend hiem 
gebouwen, wurken of beplantings te stiftsjen of oan te bringen.⇦
Kêst 2
Bepalings
Fierdersoan jilde de neikommende bepalings:
a. oan de eigener fan it hearskjend hiem en dejingen, dy't troch him machtige wêze sille, wurdt 
it foech jûn om lâns de besteande trochgong fan dat hiem ôf in foet te setten op it tsjinjend 
hiem en dêr sok stegerwurk en oare bousels del te setten en boustoffen oan te fieren, lykwols 
allinnich foarsafier't en salang't dat nedich wêze sil foar it bouwen en ôfwurkjen fan it wenhûs 
dat op it hearskjend hiem boud wurde sil, sûnder dêrfoar ferplichte te wêzen ta hokker 
skealeasstelling dan ek oan de eigener fan it tsjinjend hiem. Binnen ✍ dagen nei it foltôgjen 
en ôfwurkjen fan de bou sille troch of út namme fan de eigener fan it hearskjend hiem it stegerwurk oare bousels en de boustoffen dy't oerbleaun binne ferwidere wurde moatte en sil 
de grûn yn syn oarspronklike steat werombrocht wurde moatte;
b. de eigener fan it hearskjend hiem en dejingen dy't troch him machtige binne, sille foar de 
doer fan it bestean fan de niisneamde hiemtsjinstberheden befoege wêze om in foet te setten 
op it tsjinjend hiem lâns de besteande trochgong dochs allinnich foar safier nedich foar it 
ûnderhâlden en skjinhâlden en sa nedich ophelpen en fernijen fan ✍de ✍it niisneamde 
✍finster✍s ✍en it balkon en de oanbelangjende bûtenmuorre.
(KARBLOK: hiemtsjinstberheid fan oansluting⇨)
Kêst 1
Omskriuwing hiemtsjinstberheid
De hiemtsjinstberheid, ynhâldend de ferplichting foar de eigener fan it tsjinjend hiem om te 
duldzjen dat de eigener fan it hearskjend hiem de bebouwing neffens it bouplan dat oan dizze 
akte hechte is realisearret en yn stân hâldt, direkt neist de bebouwing fan it tsjinjende hiem sa 
dat:
a. der gjin romte is tusken de bebouwing dy't op it hearskjend hiem realisearre wurde sil en de 
bebouwing fan it tsjinjend hiem;
b. de bebouwing dy't op it hearskjend hiem realisearre wurde sil ynankeret yn de bebouwing 
fan it tsjinjend hiem.⇦ 
(KARBLOK: hiemtsjinstberheid fan behâld⇨)
Kêst 1								
Omskriuwing hiemtsjinstberheid
De hiemtsjinstberheid ynhâldend de ferplichting foar de eigener fan it tsjinjend hiem om te 
duldzjen, dat de tastân fan it hearskjend hiem, sa't dy nei it foltôgjen fan it gebou dat dêr op yn 
oanbou is wat it tsjinjend hiem oanbelanget wêze sil, beholden bliuwt, spesjaal foar wat de 
oanwêzigens fan ûndergrûnske en boppegrûnske liedings, ôffier fan himelwetter, grûnwetter 
(drainaazje), goatewetter en fekaliën troch ôffierkanalen, ynbalking en ynankering, oer- en 
ûnderbou, tafier fan ljocht en lucht, útsjoch oanbelanget. In ferbod om te bouwen of te 
ferbouwen wurdt dêr lykwols net ta rekkene.⇦
Kêst ✍
Tsjinprestaasje
De fêstiging fan de hiemtsjinstberheid bart
(KARBLOK⇨)
foar de priis fan ✍, hokker bedrach foldien is troch stoarting op de kwaliteitsrekken (rekken 
trêdejild) fan ✍. De eigener fan it tsjinjend hiem kwitearret de eigener fan it hearskjend hiem 
foar dy betelling.⇦
(KARBLOK⇨)
tsjin in jierlikse retribúsje fan ✍, jierliks te beteljen op ✍.⇦
(KARBLOK⇨)
sûnder tsjinprestaasje, mar net út goederjouskens.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
Kêst ✍
By oertrêding of tarekkenbere tekoartkomming yn it neikommen, hjirnei te neamen: net-neikommen, oangeande itjinge dat bepaald is yn kêst ✍ ûnder ✍, wurdt troch de oertrêder, 
respektivelik de efterlittige foar syn tsjinpartij in boete fan ✍ ferlern dy't fuortdaliks op te 
foarderjen is foar elk oertrêdzjen of net-neikommen en foar elke dei of elk part fan in dei dat it 
oertrêdzjen of net-neikommen oanhâldt. Dy boete sil betelle wurde moatte troch it inkelde feit 
fan oertrêdzjen of net-neikommen of troch it inkelde ferrin fan de fêststelde termyn, sûnder dat hokker ynfersomstelling dan ek fereaske wêze sil, mei behâld fan it rjocht fan de bedoelde 
tsjinpartij op fergoeding fan eventueel mear oprûne skea en mei behâld fan it rjocht fan de 
bedoelde tsjinpartij om tagelyk it neikommen fan de boete èn fan de oanbelangjende 
ferbyntenis te easkjen. Elke partij is ferplichte fan syn rjochtsopfolger te betingjen dat dy ek 
oan de bedoelde ferplichting(s) bûn is en dat dy syn rjochtsopfolger foar de oare partij of dy 
syn rjochtsopfolger gelikense ferplichting(s) opleit mei strafdriging fan de boete dy't hjirfoar 
neamd is om net-neikommen fan dy ferplichtings(s) en oare gelikense boetebepalings lykas 
hjirfoar neamd. ⇦
D. Hypoteekrjocht
(KARBLOK⇨)
1. It tsjinjend hiem is net belêste mei rjochten fan hypoteek.⇦
(KARBLOK⇨)
1. It tsjinjend hiem is net oars belêste as mei in rjocht fan hypoteek foar ✍, hjirnei te neamen: 
'de hypoteekhâlder'.
Fan it rjocht fan hypoteek docht bliken oan in akte fan ✍jildliening mei hypoteekfêstiging op 
✍ passearre foar ✍, notaris fêstige yn ✍, fan hokker akte in ôfskrift ynskreaun is by de 
niisneamde Dienst op ✍, yn register Hypoteken 3, diel ✍, nûmer ✍.
(KAR1⇨)
2. Neffens de akte fan ✍jildliening mei hypoteekfêstiging dy't hjirfoar ûnder 1 neamd is,⇦
(KAR 2⇨)
2. Neffens de oerienkomst fan jildliening dy't grûnslach is fan de akte fan hypoteekfêstiging 
dy't hjirfoar ûnder 1 neamd is,⇦
is it de eigener fan it tsjinjend hiem net tastien om it tsjinjend hiem te beswierjen mei 
hiemtsjinstberheden, oars as nei foarôf fan de hypoteekhâlder krigen skriftlike tastimming. 
✍Fan de fereaske tastimming fan de hypoteekhâlder docht bliken oan in skriftlike ferklearring 
dy't oan dizze akte hechte wurdt.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
E. Tastimming
De neffens kêst 1:88 fan it Boargerlik Wetboek fereaske tastimming fan de 
oarehelte/registrearre partner fan partij 1 foar de fêstiging fan de hiemtsjinstberheid docht 
bliken oan in skriftlike ferklearring dy't oan dizze akte hechte wurdt.
Ut dy ferklearring docht fierdersoan bliken, dat de bedoelde oarehelte/registrearre partner net 
it (mei)bestjoer hat oer it tsjinjend hiem ✍en dat it tsjinjend hiem net tsjinstber is oan in berop 
of bedriuw dat troch ✍har ✍him útoefene wurdt.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
✍ Nachgründung
De eigener fan it hearskjend hiem garandearret dat syn winning fan it hearskjend hiem net in 
rjochtshanneling is dy't as gefolch fan itjinge dat bepaald is yn kêst ✍:94c/:04c fan it 
Boargerlik Wetboek ferneatige wurde kin.⇦
✍ Slotbepalings
1. Alle ûntbinende betingsten dy't eventueel oerienkommen binne yn de oerienkomst of yn 
neiere oerienkomsten dy't slagge op de fêstiging fan hiemtsjinstberheden, binne no útwurke. 
Noch de eigener fan it tsjinjend hiem noch de eigener fan it hearskjend hiem kin him 
oangeande de fêstiging fan de hiemtsjinstberheid noch op in ûntbinend betingst beroppe.
(KARBLOK⇨)
2. Oangeande de fêstiging fan de hiemtsjinstberheid moat oerdrachtsbelesting betelle wurde 
oer de wearde fan de hiemtsjinstberheid ferhege mei de wearde fan de retribúsje, te witten ✍, dêr't de wearde fan de retribúsje by bepaald is neffens kêst [moat hjirre ek noch in nûmer] 
en de bylage fan it Utfieringsbeslút belestings fan rjochtsferkear.⇦
(KARBLOK⇨)
2. Oangeande de fêstiging fan de hiemtsjinstberheid stelle de partijen foar de berekkening fan 
de oerdrachtsbelesting dy't betelle wurde moat de wearde op ✍.⇦
3. De kosten fan dizze akte binne foar rekken fan ✍.
✍ Wenplak
De partijen kieze, ek foar de fiskale gefolgen, wenplak op it kantoar fan de bewarder fan dizze 
akte.
(FARIABEL BLOK ±)
✍ Folmacht
De niisneamde folmacht✍en ✍is ✍binne jûn mei ✍in ûnderhânske akte✍n dy't oan dizze 
akte hechte ✍wurdt ✍wurde.⇦
FAN IEN EN OAR IS DIZZE AKTE
passearre yn ✍ op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoanen binne my, notaris, bekend. De saaklike ynhâld fan de akte is oan 
harren 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 de 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 ✍ .⇦

