
e blad
Heden, @,
om @,
verschenen voor mij, @:
A.	@
	voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: hypotheekgever;
B.	@, handelend als mondeling gevolmachtigde van:
	1.	de naamloze vennootschap: Rabohypotheekbank N.V., statutair gevestigd te 
Amsterdam, kantoorhoudende te Eindhoven, Fellenoord 15;
	2.	de coöperatie: @ , gevestigd te @ en kantoorhoudende aan de @;
@	2.	de coöperatie: Coöperatieve Rabobank Heerenveen U.A., gevestigd te Heerenveen, 
kantoorhoudende aan het Burgemeester Kuperusplein 31;

	hierna te noemen: bank.
Van het bestaan van de volmacht aan de verschenen persoon onder B genoemd is mij, notaris, 
genoegzaam gebleken.
Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten
De verschenen personen verklaarden dat de hypotheekgever en de bank zijn overeengekomen 
dat door de hypotheekgever ten behoeve van de bank het recht van hypotheek en pandrechten 
worden gevestigd op de in deze akte en na te melden algemene voorwaarden omschreven 
goederen, tot zekerheid als in deze akte omschreven.
Hypotheekverlening
De verschenen perso@on@en onder A. @ genoemd verklaarde@n, ter uitvoering van 
voormelde overeenkomst, aan de bank hypotheek te verlenen tot het hierna te noemen bedrag 
op het hierna te noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank 
blijkens haar administratie van @ @zowel van hen samen als van ieder van hen afzonderlijk,  
voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur,
@KEUZE BLOK BANKHYPOTHEEK
te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken 
geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige 
en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook.
@
@KEUZE BLOK VASTE HYPOTHEEK
te vorderen heeft of mocht hebben, @uit hoofde van @blijkens onderhandse akte@n 
gedateerd @,
1.	@verstrekte geldlening@en @respectievelijk groot @.
2.	@verleende krediet@en in rekening-courant, @respectievelijk groot @.
3.	@gestelde borgtocht@en voor @.
@
@KEUZE BLOK BINNENSCHIP
te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van @het/de blijkens onderhandse akte@n, 
gedateerd @,
@KEUZE 1
1.	verstrekte geldlening@en, @respectievelijk groot @. Behoudens wijziging 
@bedraagt/bedragen de bedongen rente@(n) voor deze geldlening@(en), 
@(respectievelijk) @ procent (@%) per jaar, vervallende @(respectievelijk) op @ van 
elk jaar, voor het eerst op @.
2.	verleende krediet@(en) in rekening-courant, @(respectievelijk) groot @. Behoudens 
wijziging @bedraagt/bedragen de bedongen rente@(n) voor deze krediet@(en), @(respectievelijk) @ procent (@%) per jaar, vervallende @(respectievelijk) op @ van 
elk jaar, voor het eerst op @.
@1@
@(KEUZE 2@)
	verstrekte geldlening@(en), @(respectievelijk) groot @. Behoudens wijziging 
@bedraagt/bedragen de bedongen rente@(n) voor deze geldlening@(en), 
@(respectievelijk) @ procent (@%) per jaar, vervallende @(respectievelijk) op @ van 
elk jaar, voor het eerst op @.
@2@
@(KEUZE 3@)
	verleende krediet@(en) in rekening-courant, @(respectievelijk) groot @. Behoudens 
wijziging @bedraagt/bedragen de bedongen rente@(n) voor deze krediet@(en), 
@(respectievelijk) @ procent (@%) per jaar, vervallende @(respectievelijk) op @ van 
elk jaar, voor het eerst op @.
@3@/@
Hypotheekbedingen
De verschenen personen verklaarden dat deze hypotheekverlening is geschied onder de 
volgende bedingen:
Volgorde van verhaal door de banken en verdeling opbrengst
In geval van verkoop van het onderpand, verkoop van verpande roerende zaken en/of inning 
van verpande vorderingen strekt de netto-opbrengst in de eerste plaats tot verhaal van al 
hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 1 genoemd verschuldigd is uit hoofde van 
verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.
@(KEUZE BLOK hypotheek mede verleend aan één Rabobank @)
Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank 
onder 1 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot verhaal 
van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 2 genoemd verschuldigd is uit hoofde van 
verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.
@
@(KEUZE BLOK hyp mede verleend aan meer Rabobanken: @)
@(KEUZE 1: na Rabohyp.bank eerst eerstgenoemde Rabobank @)
Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank 
onder 1 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot verhaal 
van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 2 genoemd verschuldigd is uit hoofde van 
verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is gesteld.
Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de banken 
onder 1 en 2 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot 
verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 3 genoemd verschuldigd is uit 
hoofde van verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.
@1@
@(KEUZE 2: na Rabohyp.bank de Rabobanken evenredig @)
Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank 
onder 1 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit naar @ 
evenredigheid tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan ieder van de banken onder 2 
en 3 genoemd verschuldigd is uit hoofde van de verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze 
hypotheek is verleend.
@2@/@
De banken zijn te allen tijde bevoegd een andere verdeling van de netto-opbrengst overeen te 
komen.
De bank bepaalt zowel bij uitwinning als bij vrijgave/verval van de in deze akte en na te 
melden algemene voorwaarden vermelde zekerheden op welke wijze en aan welke schulden 
van de debiteur de netto-opbrengst respectievelijk de ontvangen gelden in verband met 
vrijgave/verval wordt respectievelijk worden toegerekend.
Borgtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
Indien en zolang de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage, 
borg is voor één of meer geldleningen waarvoor deze hypotheek (mede) tot zekerheid strekt, 
strekt de netto-opbrengst in ieder geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de 
debiteur verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en) waarvoor genoemde stichting borg 
is.
@VARIABEL BLOK: Binnenschip @)
Opeisbaarheid
Het door een debiteur aan de bank verschuldigde is terstond en zonder opzegging, 
ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar:
A.	wanneer een debiteur en/of degene of degenen, zowel samen als ieder van hen 
afzonderlijk, door wie ten behoeve van de bank zekerheid is verleend ongeacht in welke 
vorm, voor één of meer schulden van een debiteur, alsmede iedere latere verkrijger van 
een aldus tot zekerheid verbonden goed, hierna te noemen: zekerheidgever, nalatig is in 
de nakoming of in strijd handelt met:
	-	een bepaling van een overeenkomst waarin een verbintenis van een debiteur jegens 
de bank is overeengekomen of een overeenkomst waarbij zekerheid is verleend voor 
schulden van een debiteur aan de bank;
	-	een bepaling in algemene voorwaarden die tussen de bank en een debiteur en/of de 
bank en de zekerheidgever van toepassing zijn;
B.	wanneer een debiteur of een zekerheidgever:
	-	overlijdt;
	-	niet meer in Nederland woont of binnen enkele maanden niet meer in Nederland zal 
wonen;
	-	een debiteur of zekerheidgever wordt ontbonden, wordt opgeheven, wordt gesplitst of 
fuseert, indien een debiteur of zekerheidgever een rechtspersoon is;
	-	failliet wordt verklaard;
	-	door de bank tot zekerheid van schulden van een debiteur verlangde 
zekerheid/zekerheden niet (rechtsgeldig) vestigt;
	-	surséance van betaling aanvraagt;
	-	zijn bedrijf beëindigt;
C.	wanneer ten aanzien van een debiteur of een zekerheidgever een wettelijke 
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
D.	wanneer vermogen van een debiteur of van een zekerheidgever onder bewind of beheer 
wordt gesteld, daarop beslag wordt gelegd of daarop op een andere manier verhaal wordt 
gezocht;
E.	wanneer een tot zekerheid voor schulden van een debiteur aan de bank verbonden goed 
wordt vervreemd, niet meer wordt bewoond, binnen enkele maanden zal worden verlaten, 
onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, door welke oorzaak ook wordt beschadigd, 
geheel of gedeeltelijk tenietgaat, verloren gaat of als verloren moet worden beschouwd of 
zonder toestemming van de bank wordt gebruikt voor een ander doel dan het doel op het 
moment van zekerheidverlening, alsmede - indien het verbonden goed een schip of 
luchtvaartuig is - bij verandering van de classificatie, bij verandering van de nationaliteit, 
of bij verval van het certificaat van deugdelijkheid;
F.	wanneer zich enige omstandigheid voordoet die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat 
een schuld van een debiteur aan de bank niet of niet helemaal op de opbrengst van ten 
behoeve van de bank verbonden goederen of een zekerheidgever kan worden verhaald, 
dan wel wanneer ten behoeve van de bank voor schulden van een debiteur verbonden 
goederen in waarde zijn verminderd of zijn tenietgegaan;
G.	als tot zekerheid voor schulden van een debiteur aan de bank hypotheek is gegeven op een 
appartementsrecht en de vereniging van appartementseigenaren besluit:
	-	de akte van splitsing of het reglement te wijzigen;
	-	het appartementsgebouw te slopen;
	-	de splitsing op te heffen, dan wel aan de debiteur of aan de zekerheidgever het 
gebruik van het appartementsrecht wordt ontnomen;
H.	als tot zekerheid voor schulden van een debiteur aan de bank hypotheek is gegeven op een 
erfpacht- en/of opstalrecht: wanneer dat recht eindigt of dreigt te eindigen, of een 
zekerheidgever komt verplichtingen met betrekking tot dat recht niet na die hij bij 
verkrijging van bedoeld recht heeft aanvaard en deze nalatigheid kan leiden of wordt 
gevolgd door het opleggen van een boete, wijziging en/of (dreigende) beëindiging van dat 
recht;
I.	wanneer enige vergunning met betrekking tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van een 
debiteur of goederen die als zekerheid zijn verbonden voor schulden van een debiteur aan 
de bank: ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken, of wanneer gehandeld wordt in strijd 
met zo'n vergunning of daaraan verbonden voorwaarden;
J.	wanneer naar het oordeel van de bank:
	-	de bouw of verbouwing van goederen ter financiering waarvan door de bank aan een 
debiteur gelden zijn of worden verstrekt wordt stopgezet of stagneert;
	-	het bouwplan met betrekking tot deze bouw of verbouwing wordt gewijzigd;
	-	de voor deze bouw of verbouwing bestemde gelden voor een ander doel worden 
gebruikt;
K.	wanneer zich ten aanzien van een overeenkomst van levensverzekering waarvan de 
rechten voor de schulden van een debiteur aan de bank zijn verpand één van de volgende 
situaties voordoet:
	-	premies worden niet op tijd betaald;
	-	de verzekeringsovereenkomst eindigt;
	-	de verzekeringsvoorwaarden worden zonder toestemming van de bank gewijzigd;
	-	de noodregeling of het faillissement van de verzekeringsmaatschappij wordt 
uitgesproken;
L.	wanneer een rechtspersoon of vennootschap in wiens geconsolideerde jaarrekening de 
financiële gegevens van een debiteur zijn geconsolideerd, de aansprakelijkheidstelling als 
bedoeld in artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek intrekt.
Onverminderd het vorenstaande is het door een debiteur aan de bank verschuldigde - tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen - te allen tijde opeisbaar drie maanden na door de bank 
gedane opzegging.
@
Bewijskracht bankadministratie
De administratie van de bank strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van het door 
de debiteur aan de bank verschuldigde.
Huurbeding
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank mag het onderpand niet worden 
verhuurd of verpacht @(of vervracht) of anderszins in gebruik worden afgestaan of worden 
gedoogd dat derden het onderpand gebruiken, en mag geen vooruitbetaling van @(huur- of pachtpenningen/huur-, pacht- of vrachtpenningen) worden bedongen of aanvaard, en mag het 
recht op @(huur- of pachtpenningen/huur-, pacht- of vrachtpenningen) niet worden 
vervreemd, verpand of anderszins bezwaard.
Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank mag de inrichting, de gedaante 
of de bestemming van het onderpand niet worden veranderd.
Veranderingen en toevoegingen
Veranderingen en toevoegingen aan het onderpand aangebracht en/of aan te brengen strekken 
mede tot onderpand voor de vorderingen, tot zekerheid waarvoor hypotheek is verleend. De 
hypotheekgever is niet bevoegd veranderingen en toevoegingen aan het onderpand weg te 
nemen.
Beheer en ontruiming
a.	Indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de bank in ernstige mate 
tekortschiet is de bank bevoegd het onderpand met machtiging van de president van de 
arrondissementsrechtbank in beheer te nemen.
b.	De bank is bevoegd het onderpand onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de 
executie vereist is.
	De hypotheekgever is alsdan verplicht het onderpand geheel te ontruimen en ter vrije 
beschikking van de bank te stellen.
c.	De kosten die de bank in verband met het beheer of het onder zich nemen van het 
onderpand maakt, moeten door de hypotheekgever terstond op haar eerste verzoek aan de 
bank worden vergoed.
Pandrechten
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n) ter uitvoering van 
voormelde overeenkomst aan de bank te verpanden, tot gelijke zekerheid als waarvoor 
hypotheek is verleend:
-	alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen worden 
om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
-	alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden;
-	de rechten als bedoeld in artikel 9 van de hierna genoemde Algemene Voorwaarden voor 
Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.
@(VARIABEL BLOK schip @)
-	alle scheepstoebehoren;
@
@(VARIABEL BLOK agrarisch registergoed @)
-	alle vruchten en beplantingen die op het onderpand te velde staan of zullen staan.
@
De bank is bevoegd de hiervoor vermelde roerende zaken en het onderpand te zamen volgens 
de voor hypotheek geldende regels te executeren.
@(VARIABEL BLOK fabriek/werkplaats @)
Indien machinerieën en werktuigen die bestemd zijn om daarmede een bedrijf uit te oefenen in 
de hiertoe ingerichte fabriek casu quo werkplaats die bij deze akte hypothecair wordt 
verbonden aan de bank zijn of worden verpand, dan is de bank bevoegd deze roerende zaken 
en het onderpand te zamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.
@
@(VARIABEL BLOK indien sprake van een subsidiebeschikking in het kader van de Wet 
bevordering eigenwoningbezit @)
Voorts verklaarde@(n) de verschenen perso@on@en onder A@ genoemd ter uitvoering van 
voormelde overeenkomst zijn/hun rechten op bijdragen op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit aan de bank te verpanden tot zekerheid van de door de bank aan de debiteur 
verstrekte geldlening(en) waarvoor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 
's-Gravenhage borg is.
@
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n):
a.	tot vorenstaande verpanding bevoegd te zijn;
b.	dat op de verpande goederen @(geen beperkte rechten rusten/geen andere beperkte 
rechten rusten dan de volgende: @)
@eventueel te gebruiken tekst
@keuze na 1992
b.	dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten behoudens een bij na te melden 
hypotheekakte (ingeschreven in deel @ nummer @) gevestigd eerste pandrecht.
@keuze voor 1992
b.	dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten behoudens pandrechten 
ontstaan ten gevolge van het bepaalde in artikel 77 Overgangswet nieuw BW.
@keuze voor en na 1992
b.	dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten behoudens pandrechten 
onstaan ten gevolge van het bepaalde in artikel 77 Overgangswet nieuw BW en 
behoudens na te melden hypotheekakte (ingeschreven in deel @ nummer @) gevestigd 
pandrecht
@***
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n) voor zover nodig aan de 
bank alle rechten, bevoegdheden en volmachten te verlenen als omschreven in de Algemene 
Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.
De verschenen persoon onder B genoemd verklaarde vermelde hypotheekverlening, 
pandrechten en volmachten en alle daarbij gemaakte bedingen voor de bank aan te nemen.
Algemene voorwaarden
De verschenen personen verklaarden dat - voor zover niet anders is overeengekomen - voor 
deze hypotheekverlening en verpanding mede geldt het bepaalde in de Algemene 
Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, die zijn gedeponeerd ter 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op drie juni negentienhonderd 
eenennegentig, en het bepaalde in de Algemene Bankvoorwaarden, geldende in het verkeer 
tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam, 
casu quo de bij haar aangesloten banken, en haar cliënten.
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n) met de Algemene 
Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 en de Algemene 
Bankvoorwaarden, die geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan 
deel uit te maken, bekend te zijn en akkoord te gaan, en de tekst van deze voorwaarden te 
hebben ontvangen.
@(VARIABEL BLOK SCHIP @)
De Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 
respectievelijk de Algemene Bankvoorwaarden zijn ingeschreven in de openbare registers op 
tien juli negentienhonderd eenennegentig respectievelijk dertig augustus negentienhonderd 
zesennegentig:
-	te Rotterdam in deel 424 nummer 35 respectievelijk in deel 559s nummer 39;
-	te Amsterdam in deel 151 nummer 3 respectievelijk in deel 234 nummer 56;
-	te Groningen in deel 150 nummer 46 respectievelijk in deel 211 nummer 62.
De Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 en de 
Algemene Bankvoorwaarden zijn ingeschreven in de openbare registers:
-	te Roermond op vier juni negentienhonderd zesennegentig in deel 4S nummer 32;
-	te Arnhem op acht juli negentienhonderd achtennegentig in deel 3 nummer 37;
-	te Breda op twaalf februari negentienhonderd negenennegentig in deel 10677 nummer 46;
-	te Zwolle op tweeëntwintig juni negentienhonderd negenennegentig in deel 9719 nummer 
39.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank mogen aan het na te melden 
onderpand geen buitengewone reparaties, verbouwingen of vernieuwingen worden verricht en 
mag dat onderpand niet geheel of gedeeltelijk worden gesloopt of voor een sloop- of 
saneringsregeling worden aangemeld.
@
Hypotheekbedrag
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n) dat vermelde hypotheek 
is verleend tot een bedrag van @,
@(KEUZE BLOK registergoed, niet schip @)
te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten tezamen worden begroot op een 
bedrag van @, derhalve tot een totaalbedrag van @ op:
@
@(KEUZE BLOK bankhypotheek op een teboekgesteld schip @)
te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten te zamen worden begroot op 
een bedrag van @, derhalve tot een totaalbedrag van @ op:
@
@(KEUZE BLOK vaste hypotheek op een teboekgesteld schip @)
te vermeerderen met de renten over de hoofdsom(men) van de vordering(en) waarvoor deze 
hypotheek tot zekerheid strekt, vervallen gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan het 
begin van de uitwinning van het onderpand, alsmede gedurende de loop van de uitwinning 
van het onderpand op:
@
Onderpand
@ (omschrijving onderpand en eigendomsverkrijging)
welk onderpand niet met beslag is bezwaard en - behoudens de voor een registergoed als het 
onderhavige gebruikelijke beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen die moeten worden 
geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken - @(niet met hypotheek of 
andere beperkte rechten is bezwaard/niet anders is bezwaard dan met @).
@(VARIABEL BLOK eigen bewoning door hypotheekgever @)
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n) dat het onderpand niet 
aan een derde is verhuurd of krachtens enige andere titel in gebruik is gegeven en uitsluitend 
zal worden gebruikt voor eigen bewoning/gebruik.
@
@VARIABEL BLOK DERDEN HYPOTHEEK @)
De verschenen perso@on@en onder @ genoemd verklaarde@(n):
a.	dat de hypotheekgever door de bank is gewezen op- en bekend is met de risico's, 
verbonden aan de onderhavige hypotheekverlening;
b.	dat de hypotheekgever zich realiseert dat niet-nakoming door de debiteur van zijn 
verplichtingen jegens de bank tot gevolg kan hebben dat de bank gebruik maakt van haar 
rechten uit deze hypotheek.
@
@(VARIABEL BLOK @)
Rangwisseling
Mede @(verscheen/verschenen):
@
voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: beperkt gerechtigde,
die verklaarde(n) met de bank te zijn overeengekomen en derhalve er in toe te stemmen, dat 
de krachtens deze akte ten behoeve van de bank te vestigen hypotheek en pandrechten een 
hogere rangorde hebben dan het navolgend recht dat ten behoeve van de beperkt gerechtigde 
op het onderpand is gevestigd:
@
De verschenen persoon onder B genoemd verklaarde het vorenstaande voor de bank aan te 
nemen.
@
@(VARIABEL BLOK @)
Landinrichting
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n) er reeds nu voor alsdan in 
toe te stemmen dat de krachtens deze akte te vestigen hypotheek wordt ingeschreven op alle 
registergoederen die ten gevolge van de inschrijving van de akte van toedeling betreffende de 
ruilverkaveling/herinrichting/aanpassingsinrichting @ ten name van de hypotheekgever in de 
openbare registers zullen worden teboekgesteld.
@
@(VARIABEL BLOK @)
Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken
De verschenen personen verklaarden dat, indien in deze akte meer hypotheekgevers en/of 
debiteuren en/of banken zijn genoemd, het ten aanzien van de hypotheekgever en/of debiteur 
en/of bank bepaalde geldt voor zowel de hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken 
samen als voor ieder van hen afzonderlijk.
@
@(VARIABEL BLOK TOESTEMMING @)
Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner
Mede @(verscheen/verschenen):
@, die verklaarde@(n) tot het vorenstaande toestemming als bedoeld in artikel @(80b juncto) 
88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven.
@
@(VARIABEL BLOK: verklaring indien toestemming ex artikel (80b juncto) 88 lid 4 BW 
NIET is vereist@)
De verschenen perso@on@en onder A @ genoemd verklaarde@(n):
a.	dat de hypotheekgever bestuurder is van de (mede) als debiteur genoemde 
vennootschap@(pen);
b.	dat de hypotheekgever alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de 
aandelen in die vennootschap@(pen) houdt;
c.	dat de hypotheekverlening is geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het 
bedrijf van die vennootschap@(pen).
@
@(VARIABEL BLOK @)
Economische eigendom.
Mede @(verscheen/verschenen):
@
hierna te noemen: economische eigenaar,
die verklaarde@(n):
A.	aan de bank te verpanden, tot gelijke zekerheid als waarvoor hypotheek is verleend:
	-	alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen 
worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te 
herkennen;
	-	alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden;
	-	de rechten als bedoeld in artikel 9 van de in deze akte genoemde Algemene 
Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992;
@(Indien schip: @)
	-	alle scheepstoebehoren;
@
@(Indien agrarisch registergoed: @)
	-	alle vruchten en beplantingen die op het onderpand te velde staan of zullen staan;
@
B.	tot vorenstaande verpanding bevoegd te zijn, en dat op de verpande goederen @(geen 
beperkte rechten rusten/geen andere beperkte rechten rusten dan de volgende): @);
C.	voor zover nodig aan de bank alle rechten, bevoegdheden en volmachten te verlenen als 
omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 
1992;
D.	1.	de economische eigendom van voormeld onderpand te hebben verkregen ingevolge 
een akte van @, gedateerd @;
	2.	zich jegens de bank @(hoofdelijk) te verbinden om bij het in beheer of onder zich 
nemen van het onderpand door de bank, danwel in geval van executoriale verkoop 
van het onderpand, op eerste schriftelijk verzoek van de bank het onderpand te 
ontruimen;
	3.	er mee in te stemmen dat de bank bij executoriale verkoop van voormeld onderpand 
in de verkoopvoorwaarden opneemt, dat de economische eigenaar voormeld 
onderpand op eerste schriftelijk verzoek van de koper moet ontruimen;
	4.	dat bij niet voldoen aan het verzoek tot ontruiming door de bank en/of de koper, de 
bank en/of de koper de ontruiming kunnen bewerkstelligen uit kracht van de grosse 
van deze akte respectievelijk de akte van executoriale verkoop, zonder tussenkomst 
van de rechter;
	5.	de kosten van beheer, het onder zich nemen en/of het doen ontruimen van het 
onderpand op eerste verzoek aan de bank en/of de koper te vergoeden;
	6.	in te stemmen met- en zich te gedragen naar alle ter zake van de onderhavige 
hypotheekverlening gemaakte bedingen, voor zover deze de economische eigenaar 
aangaan, casu quo aan kunnen gaan;
	7.	met de in deze akte genoemde algemene voorwaarden voor hypotheken en algemene 
bankvoorwaarden bekend te zijn en akkoord te gaan, en de tekst van deze 
voorwaarden te hebben ontvangen.
	De bank is bevoegd de hiervoor vermelde roerende zaken en het onderpand te zamen 
volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.
	De verschenen persoon onder B genoemd verklaarde vermelde pandrechten, volmachten 
en verbintenissen van de economische eigenaar voor de bank aan te nemen.
@
Opzegging
De bank kan door opzegging de aan haar verleende hypotheek- en pandrechten geheel of 
gedeeltelijk beëindigen.
Woonplaatskeuze
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor de fiscale gevolgen, wordt 
woonplaats gekozen ten kantore waar het protocol waartoe deze akte behoort, zich bevindt, alsmede, voorzover nodig, ten kantore van voormelde Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers.
@slot van de akte


