Blêd  fan  

HYPOTEEKAKTE RABOBANK (KNB-model h1 -2000 - ferzje 12-12-2000/ FA-ferzje 
02-06-2003)

Hjoed, ✍, om ✍ ferskynde✍n foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
A. 1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner, 
foar safier yn dizze akte net oars oanjûn, hjirnei te neamen: hypoteekjouwer;
B. ✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), 
✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre 
as partner;
hanneljend as mûnlinge folmacht fan:
1. de nammeleaze fennoatskip: Rabohypotheekbank N.V., statutêr fêstige yn Amsterdam, 
kantoarhâldend yn Eindhoven, Fellenoord 15;
2. de koöperaasje: ✍, fêstige yn ✍ en kantoarhâldend oan de ✍;
✍3. de koöperaasje: ✍, fêstige yn ✍ en kantoarhâldend oan de ✍;
hjirnei te neamen: bank.
Fan it bestean fan de folmacht oan de ferskynde persoan ûnder B. neamd hat my, notaris, 
foldwaande bliken dien.
Oerienkomst ta it fêstigjen fan hypoteek- en pânrjochten
De ferskynde persoanen ferklearren dat de hypoteekjouwer en de bank oerienkommen binne 
dat troch de hypoteekjouwer foar de bank it rjocht fan hypoteek en pânrjochten fêstige wurde 
op it goed dat yn dizze akte en de hjirnei te neamen algemiene betingsten omskreaun is, ta 
wissichheid lykas yn dizze akte omskreaun is.
Hypoteekferliening
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n, foar it útfieren fan de niisneamde 
oerienkomst, oan de bank hypoteek te jaan oant it bedrach dat hjirnei neamd wurdt op it 
ûnderpân dat hjirnei neamd wurdt, ta wissichheid foar it beteljen fan al itjinge dat de bank 
neffens syn administraasje fan ✍ ✍sawol fan harren ✍tegearre ✍meielkoar as fan elk fan 
harren ôfsûnderlik, foar safier't yn dizze akte net oars oanjûn is, hjirnei te neamen debiteur,
(KARBLOK BANKHYPOTEEK⇨)
te foarderjen hat of hawwe mocht, op grûn fan jildlienings dy't jûn binne en/of noch jûn wurde 
sille, krediten yn rekken-koerant, dy't jûn binne of noch jûn wurde sille, tsjintwurdige en/of 
takomstige boarchstellings, òf op grûn wêrfan dan ek.⇦
(KARBLOK FESTE HYPOTEEK⇨)
te foarderjen hat of hawwe mocht, ✍op grûn fan ✍neffens ✍in ûnderhânske akte✍n datearre 
✍,
1.✍ jildliening✍s dy't jûn ✍is ✍binne ✍respektivelik grut € ✍;
2. ✍ kredyt ✍krediten yn rekken-koerant dy't jûn ✍is ✍binne, ✍respektivelik grut € ✍;
3. ✍ stelde boarchtocht✍en foar € ✍.⇦
(KARBLOK BINNENSKIP⇨)
te foarderjen hat of hawwe mocht, ✍op grûn fan ✍neffens ✍in ûnderhânske akte✍n datearre 
✍,
(KAR 1 ⇨)
1. jildliening✍s dy't jûn binne, ✍respektivelik grut € ✍. Utsein wiziging ✍berint ✍ berinne de 
betinge rinte✍n foar dy jildliening✍s ✍respektivelik ✍ prosint (✍%) it jier, ferfallend 
✍respektivelik op ✍ fan elk jier, foar it earst op ✍.
2. ✍ kredyt ✍krediten yn rekken-koerant dy't jûn ✍is ✍binne, ✍respektivelik grut € ✍. 
Utsein wiziging ✍berint✍ berinne de betinge rinte✍n foar ✍dat kredyt ✍dy krediten 
✍respektivelik ✍ prosint (✍%) it jier, ferfallend ✍respektivelik op ✍ fan elk jier, foar it earst 
op ✍.⇦
(KAR 2 ⇨)
jildliening✍s dy't jûn binne, ✍respektivelik grut € ✍. Utsein wiziging ✍berint✍ berinne de 
betinge rinte✍n foar dy jildliening✍s ✍respektivelik ✍ prosint (✍%) it jier, ferfallend 
✍respektivelik op ✍ fan elk jier, foar it earst op ✍.⇦
(KAR 3 ⇨)
✍ kredyt ✍krediten yn rekken-koerant dy't jûn ✍is ✍binne, ✍respektivelik grut € ✍. Utsein 
wiziging ✍berint✍ berinne de betinge rinte✍n foar ✍dat kredyt ✍dy krediten ✍respektivelik 
✍ prosint (✍%) it jier, ferfallend ✍respektivelik op ✍ fan elk jier, foar it earst op ✍.⇦⇦
Hypoteekbetingsten
De ferskynde persoanen ferklearren dat dizze hypoteekferliening bard is ûnder de 
neikommende betingsten:
Folchoarder fan ferhaal troch de banken en ferdieling opbringst
Yn gefal fan ferkeap fan it ûnderpân, ferkeap fan ferpâne replike saken en/of it ynbarren fan 
ferpâne foarderings tsjinnet de netto-opbringst yn it foarste plak ta ferhaal fan al itjinge dat de 
debiteur dàn oan de bank ûnder 1 neamd betelje moat op grûn fan ferplichtings, ta wissichheid 
dêr't dizze hypoteek foar jûn is.
(KARBLOK hypoteek ek jûn oan ien Rabobank ⇨)
Foar safier't nei it foldwaan fan de skulden fan de debiteur dy't hjirfoar bedoeld binne oan de 
bank ûnder 1 neamd noch in batich saldo fan de netto-opbringst oerbliuwt, tsjinnet dat ta 
ferhaal fan al itjinge dat de debiteur dàn oan de bank ûnder 2 neamd betelje moat op grûn fan 
ferplichtings, ta wissichheid dêr't dizze hypoteek foar jûn is.⇦
(KARBLOK hypoteek ek jûn oan mear Rabobanken:⇨)
(KAR 1 nei Rabohypoteekbank earst earstneamde Rabobank ⇨)
Foar safier't nei it foldwaan fan de skulden fan de debiteur dy't hjirfoar bedoeld binne oan de 
bank ûnder 1 neamd noch in batich saldo fan de netto-opbringst oerbliuwt, tsjinnet dat ta 
ferhaal fan al itjinge dat de debiteur dàn oan de bank ûnder 2 neamd betelje moat op grûn fan 
ferplichtings, ta wissichheid dêr't dizze hypoteek foar jûn is.
Foar safier't nei it foldwaan fan de skulden fan de debiteur dy't hjirfoar bedoeld binne oan de 
banken ûnder 1 en 2 neamd noch in batich saldo fan de netto-opbringst oerbliuwt, tsjinnet dat 
ta ferhaal fan al itjinge dat de debiteur dàn oan de bank ûnder 3 neamd betelje moat op grûn 
fan ferplichtings, ta wissichheid dêr't dizze hypoteek foar jûn is.⇦
(KAR 2 nei Rabohypoteekbank de Rabobanken evenredich ⇨)
Foar safier't nei it foldwaan fan de skulden fan de debiteur dy't hjirfoar bedoeld binne oan de 
bank ûnder 1 neamd noch in batich saldo fan de netto-opbringst oerbliuwt, tsjinnet dat neffens 
evenredigens ta ferhaal fan al itjinge dat de debiteur dàn oan de banken ûnder 2 en 3 neamd 
betelje moat op grûn fan de ferplichtings, ta wissichheid dêr't dizze hypoteek foar jûn is.⇦⇦
De banken hawwe altyd it foech en kom in oare ferdieling fan de netto-opbringst oerien.
De bank bepaalt sawol by útwinning as by frijjefte/ferfal fan de wissichheden dy't neamd wurde 
yn dizze akte en yn de algemiene betingsten dy't hjirnei neamd wurde op hokker wize en oan hokker skulden fan de debiteur de netto-opbringst respektivelik it jild dat ûntfongen is yn 
ferbân mei frijjefte/ferfal tarekkene wurdt respektivelik wurde.
Boarchtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
As en salang't de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, fêstige yn 's-Gravenhage, boarch 
is foar ien of mear jildlienings dêr't dizze hypoteek (mei) ta wissichheid jildt, jildt de netto-opbringst yn alle gefallen yn it foarste plak as ferhaal fan al itjinge dat de debiteur betelje moat 
op grûn fan de jildliening✍s dêr't de neamde stifting boarch foar is.
(FARIABEL BLOK: binnenskip⇨)
Opeaskberens
Itjinge dat in debiteur oan de bank betelje moat is fuortdaliks en sûnder opsizzing, 
ynfersomstelling of oare formaliteit opeaskber:
A. wannear't in debiteur en/of dejinge of dejingen, sawol yn de mande as elk fan harren apart, 
troch wa't foar de bank wissichheid jûn is op hokfoar wize dan ek, foar ien of mear skulden fan 
in debiteur, en ek elke lettere winner fan in sa ta wissichheid ferbûn goed, hjirnei te neamen: 
wissichheidsjouwer, efterlittich is yn it neikommen of yn striid hannelet mei:
- in bepaling fan in oerienkomst dêr't in ferbyntenis fan in debiteur foar de bank oer yn 
oerienkommen is of in oerienkomst dêr't wissichheid by jûn is foar skulden fan in debiteur oan 
de bank;
- in bepaling yn algemiene betingsten dy't tusken de bank en in debiteur en/of de bank en de 
wissichheidsjouwer fan tapassing binne.
B. wannear't in debiteur of in wissichheidsjouwer:
- ferstjert;
- net mear yn Nederlân wennet of binnen inkelde moannen net mear yn Nederlân wenje sil;
- in debiteur of wissichheidsjouwer ûntbûn wurdt, opheft wurdt, splitst wurdt of fusearret, as in 
debiteur of wissichheidsjouwer in rjochtspersoan is;
- fallyt ferklearre wurdt;
- troch de bank ta wissichheid fan skulden fan in debiteur easke wissichheid/wissichheden net 
(rjochtsjildich) fêstiget;
- surseânse fan betelling oanfreget;
- mei syn bedriuw ophâldt.
C. wannear't oangeande in debiteur of in wissichheidsjouwer in wetlike 
skuldsanearringsregeling fan tapassing ferklearre wurdt.
D. wannear't fermogen fan in debiteur of fan in wissichheidsjouwer ûnder bewâld of behear 
steld wurdt, dêr beslach op lein wurdt of dêr op in oare wize ferhaal op socht wurdt.
E. wannear't in goed dat ta wissichheid foar skulden fan in debiteur oan de bank ferbûn is 
ferfrjemde wurdt, net mear bewenne wurdt, binnen inkelde moannen ferlitten, ûnteigene, 
foardere of ferlern ferklearre wurde sil, troch hokker oarsaak dan ek skansearre wurdt, 
hielendal of foar in part teneate giet, ferlern giet of as ferlern beskôge wurde moat of sûnder 
tastimming fan de bank brûkt wurdt foar in oar doel as it doel op it stuit fan 
wissichheidsferliening, en ek - as it goed dat ferbûn is in skip of in loftfartúch is - by feroaring 
fan de klassifikaasje, by feroaring fan de nasjonaliteit, of by ferfal fan it sertifikaat fan 
deugdlikens.
F. wannear't him hokfoar omstannichheid dan ek foardocht dy't oanlieding jout om it net te 
stean dat in skuld fan de debiteur of in part dêrfan op de opbringst fan goed dat foar de bank 
ferbûn is of in wissichheidsjouwer ferhelle wurde kin, òf wannear't goed dat foar de bank foar 
skulden fan de debiteur ferbûn is yn wearde fermindere of teneate gien is.
G. as ta wissichheid foar skulden fan in debiteur oan de bank hypoteek jûn is op in 
appartemintsrjocht en de feriening fan appartemintseigeners beslút om:
- de akte fan splitsing of it reglemint te wizigjen;
- it appartemintsgebou te slopen;
- de splitsing op te heffen, òf oan de debiteur of oan de wissichheidsjouwer it gebrûk fan it 
appartemintsrjocht te ûntnimmen.
H. as ta wissichheid foar skulden fan in debiteur oan de bank hypoteek jûn is op in erfpacht- 
en/of opstalrjocht: as oan dat rjocht in ein komt of driget te kommen, of in wissichheidsjouwer 
komt ferplichtings oangeande dat rjocht net nei dy't er by it winnen fan it bedoelde rjocht 
oanfurdige hat en dy efterlittigens liede kin ta of folge wurdt troch it oplizzen fan in boete, 
wiziging en/of (driigjende) beëiniging fan dat rjocht.
I. wannear't hokker fergunning dan ek oangeande de bedriuws- of beropsútoefening fan in 
debiteur of goed dat as wissichheid ferbûn is foar skulden fan in debiteur oan de bank: 
ûntbrekt, ferfalt, of ynlutsen wurdt, of wannear't hannele wurdt yn striid mei sa'n fergunning of 
betingsten dy't dêr oan ferbûn binne.
J. wannear't neffens it oardiel fan de bank:
- de bou of ferbou fan goed ta finansiering dêr't troch de bank oan in debiteur jild foar jûn is of 
wurdt, stilset wurdt of stûket;
- it bouplan oangeande dy bou of ferbou wizige wurdt;
- it jild dat foar dy bou of ferbou ornearre is foar in oar doel brûkt wurdt.
K. wannear't oangeande in oerienkomst fan libbensfersekering dêr't de rjochten foar de skulden 
fan in debiteur oan de bank ferpâne binne him ien fan de neikommende situaasjes foardocht:
- preemjes wurde net op 'e tiid betelle;
- der komt in ein oan de fersekeringsoerienkomst;
- de fersekeringsbetingsten wurde sûnder tastimming fan de bank wizige;
- de needregeling of it fallisemint fan de fersekeringsmaatskippij wurdt útsprutsen.
L. wannear't in rjochtspersoan of fennoatskip yn waans konsolidearre jierrekken de finansjele 
gegevens fan in debiteur konsolidearre binne, de oanspraaklikheidsstelling bedoeld sa as yn 
kêst 2:403 Boargerlik Wetboek ynlûkt.
Unfermindere it foarôfgeande is itjinge dat in debiteur oan de bank betelje moat - of it moat 
wêze dat skriftlik oars oerienkommen is - altyd opeaskber trije moannen nei't de bank de 
opsizzing dien hat.⇦
Bewiiskreft bankadministraasje
De administraasje fan de bank tsjinnet as folslein bewiis, útsein tsjinbewiis, fan itjinge dat de 
debiteur de bank betelje moat.
Hierbetingst
Sûnder útdruklike, skriftlike tastimming fan de bank mei it ûnderpân net ferhierd of ferpachte 
✍of ferfrachte wurde of oars yn gebrûk ôfstien wurde of ynskewield wurde dat trêden it 
ûnderpân brûke, en mei gjin foarútbetelling fan ✍hier- of pachtpeinjes ✍hier-, pacht- of 
frachtpeinjes betinge of oanfurdige wurde, en mei it rjocht op ✍hier- of pachtpeinjes ✍hier-, 
pacht- of frachtpeinjes net ferfrjemde, ferpâne of oars beswierre wurde.
Ynrjochting, stal en bestimming fan it ûnderpân
Sûnder útdruklike, skriftlike tastimming fan de bank mei de ynrjochting, it stal of de 
bestimming fan it ûnderpân net feroare wurde.
Feroarings en tafoegings
Feroarings en tafoegings oan it ûnderpân oanbrocht en/of oan te bringen tsjinje mei ta 
ûnderpân fan de foarderings, ta wissichheid dêr't de hypoteek foar jûn is. De hypoteekjouwer 
hat net it foech en ferwiderje feroarings en tafoegings oan it ûnderpân.
Behear en ûntromming
a. As de hypoteekjouwer yn syn ferplichtings foar de bank oer tige slim tekoart sjit, hat de 
bank it foech en nim it ûnderpân mei machtiging fan de presidint fan de rjochtbank yn behear.
b. De bank hat it foech en nim it ûnderpân ûnder him, as dat mei it each op de eksekúsje 
fereaske is.
De hypoteekjouwer is dan ferplichte om it ûnderpân hielendal te ûntromjen en ta frije 
beskikking fan de bank te stellen.
c. De kosten dy't de bank makket yn ferbân mei it behear of it ûnder him nimmen fan it 
ûnderpân, moatte troch de hypoteekjouwer fuortdaliks op syn earste fersyk oan de bank 
fergoede wurde.
Pânrjochten
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd, ferklearre✍n foar it útfieren fan de niisneamde 
oerienkomst, oan de bank te ferpânjen, ta gelikense wissichheid as dêr't de hypoteek foar jûn 
is:
- alle replike saken dy't neffens ferkearsopfetting ornearre binne of wurde sille om it ûnderpân 
duorjend te tsjinjen en troch harren foarm sa werom te kennen binne;
- alle replike saken dy't fan it ûnderpân ôfskaat wurde;
- de rjochten bedoeld sa as yn kêst 9 fan de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de 
Rabobankorganisatie 1992 dy't hjirnei neamd wurde.
(FARIABEL BLOK skip⇨)
- alle skipstabehearren.⇦
(FARIABEL BLOK agrarysk registergoed⇨)
- alle fruchten en beplantings dy't op it ûnderpân op it fjild steane of stean sille.⇦
De bank hat it foech om de replike saken en it ûnderpân dy't hjirfoar neamd binne tagelyk 
neffens de regels dy't foar de hypoteek jilde te eksekutearjen.
(FARIABEL BLOK fabryk/wurkpleats⇨)
As masinen en ark dy't derfoar ornearre binne om dêrmei in bedriuw út te oefenjen yn it fabryk 
dat, casu quo de wurkpleats dy't, dêrta ynrjochte is mei dizze akte hypotekêr ferbûn wurdt oan 
de bank ferpâne binne of wurde, dan hat de bank it foech om dy replike saken en it ûnderpân 
dy't hjirfoar neamd binne tagelyk neffens de regels dy't foar de hypoteek jilde te eksekutearjen. 
⇦
(FARIABEL BLOK as sprake is fan in subsydzjebeskikking yn it ramt fan de Wet befoardering 
eigenwentebesit⇨)
Fierdersoan ferklearre✍n de ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd foar it útfieren fan de 
niisneamde oerienkomst syn/harren rjochten op bydragen op grûn fan de Wet befoardering 
eigenwentebesit oan de bank te ferpânjen ta wissichheid fan de jildliening✍s dy't troch de bank 
oan de debiteur jûn binne dêr't de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, fêstige yn 's-Gravenhage boarch foar is.⇦
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n:
a. ta de foarôfgeande ferpâning befoege te wêzen;
b. dat op it ferpâne goed ✍gjin beheinde rjochten rêste ✍gjin oare beheinde rjochten rêste as 
de neikommende:
(KARBLOK kar nei 1992⇨)
b. dat op it ferpâne goed gjin beheinde rjochten rêste útsein in fêstige earste pânrjocht dat mei 
de hypoteekakte (ynskreaun yn diel ✍ nûmer ✍) dy't hjirnei neamd wurdt fêstlein is.⇦
(KARBLOK kar foar 1992⇨)
b. dat op it ferpâne goed gjin beheinde rjochten rêste útsein pânrjochten ûntstien as gefolch fan 
itjinge dat bepaald is yn kêst 77 Oergongswet Nij Boargerlik Wetboek.⇦
(KARBLOK kar foar en nei 1992⇨)
b. dat op it ferpâne goed gjin beheinde rjochten rêste útsein pânrjochten ûntstien as gefolch fan 
itjinge dat bepaald is yn kêst 77 Oergongswet Nij Boargerlik Wetboek en útstein in fêstige 
pânrjocht dat mei de hypoteekakte (ynskreaun yn diel ✍ nûmer ✍) dy't hjirnei neamd wurdt 
fêstlein is.⇦
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n foar safier nedich oan de bank alle 
rjochten, foegen en folmachten te jaan sa't dy omskreaun binne yn de Algemene Voorwaarden 
voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.
De ferskynde persoan ûnder B neamd ferklearre niisneamde hypoteekferliening, pânrjochten en 
folmachten en alle betingsten dy't dêrby makke binne foar de bank oan te nimmen.
Algemiene betingsten
De ferskynde persoanen ferklearren dat - foar safier't net oars oerienkommen is - foar dizze 
hypoteekferliening en ferpâning ek jildt itjinge dat bepaald is yn de Algemene Voorwaarden 
voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, dy't dellein binne op de Griffy fan de 
arrondissemintsrjochtbank yn Utrecht op trije juny njoggentjinhûndert ienennjoggentich, en 
itjinge dat bepaald is yn de Algemene Bankvoorwaarden, jildend yn it ferkear tusken de 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., fêstige yn Amsterdam, casu quo de 
banken dy't by him oansletten binne, en syn klanten.
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n mei de Algemene Voorwaarden 
voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 en de Algemene Bankvoorwaarden, dy't 
achte wurde wurdlik yn dizze akte opnommen te wêzen en dêrfan diel út te meitsjen, bekend te 
wêzen en akkoart te gean, en de tekst fan dy betingsten ûntfongen te hawwen.
(FARIABEL BLOK skip⇨)
De Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 respektivelik 
de Algemene Bankvoorwaarden binne ynskreaun yn de iepenbiere registers op tsien july 
njoggentjinhûndert ienennjoggentich respektivelik tritich augustus njoggentjinhûndert 
seisennjoggentich:
1. yn Rotterdam yn diel 424 nûmer 35 respektivelik yn diel 559s nûmer 39;
2. yn Amsterdam yn diel 151 nûmer 3 respektivelik yn diel 234 nûmer 56;
3. yn Groningen yn diel 150 nûmer 46 respektivelik yn diel 211 nûmer 62.
De Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 en de 
Algemene Bankvoorwaarden binne ynskreaun yn de iepenbiere registers:
1. yn Roermond op fjouwer juny njoggentjinhûndert seisennjoggentich yn diel 4S nûmer 32;
2. yn Arnhem op acht july njoggentjinhûndert achtennjoggentich yn diel 3 nûmer 37;
3. yn Breda op tolve febrewaris njoggentjinhûndert njoggenennjoggentich yn diel 10677 nûmer 
46;
4. yn Zwolle op twaentweintich juny njoggentjinhûndert njoggenennjoggentich yn diel 9719 
nûmer 39.
Sûnder foarôfgeande skriftlike tastimming fan de bank meie oan it ûnderpân dat hjirnei neamd 
wurdt gjin bûtengewoane reparaasjes, ferbouwings of fernijings dien wurde en mei dat 
ûnderpân net hielendal of foar in part sloopt wurde of foar in sloop- of sanearringsregeling 
oanmeld wurde.⇦
Hypoteekbedrach
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n dat de neamde hypoteek jûn is 
oant in bedrach fan € ✍,
(KARBLOK registergoed, net skip⇨)
te fermearjen mei rinten en kosten, en dy rinten en kosten wurde meielkoar begrutte op in 
bedrach fan € ✍, sadwaande oant in totaalbedrach fan € ✍ op: ✍⇦
(KARBLOK bankhypoteek op in registrearre skip⇨)
te fermearjen mei rinte en kosten, en dy rinten en kosten wurde meielkoar begrutte op in 
bedrach fan € ✍, sadwaande oant in totaalbedrach fan € ✍ op: ✍⇦
(KARBLOK fêste hypoteek op in registrearre skip⇨)
te fermearjen mei de rinten oer de haadsomme✍n fan de foardering✍s dêr't dizze hypoteek ta 
wissichheid foar jildt, ferfallen foar de doer fan de lêste trije jier foarôfgeand oan it begjin fan 
de útwinning fan it ûnderpân, en ek foar de doer fan de rin fan de útwinning fan it ûnderpân op: 
✍⇦
Underpân
(POSYSJE FOARBYLDBLOK A)
✍ 
en dat ûnderpân is net mei beslach beswierre en - útsein de foar in registergoed dêr't it hjirre 
om giet gebrûklike en beheinde rjochten en kwalitative ferplichtings dy't achte wurde moatte 
de wissichheidswearde fan it ûnderpân net te beheinen - ✍ is net mei hypoteek of oare 
beheinde rjochten beswierre ✍is net oars beswierre as mei ✍.
(FARIABEL BLOK eigen bewenning troch hypoteekjouwer⇨)
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n dat it ûnderpân net oan in 
trêdenien ferhierd is of út krêft fan hokfoar oare titel dan ek yn gebrûk jûn is en allinnich brûkt 
wurde sil foar eigen bewenning/gebrûk.⇦
(FARIABEL BLOK TREDEHYPOTEEK⇨)
De ferskynde persoan✍ ûnder ✍ neamd ferklearre✍n:
a. dat de hypoteekjouwer troch de bank wiisd is op, en bekend is mei de risiko's dy't ferbûn 
binne oan de hypoteekferliening dêr't it hjirre om giet;
b. dat de hypoteekjouwer him realisearret dat net-neikommen troch de debiteur fan syn 
ferplichtings foar de bank oer ta gefolch hawwe kin dat de bank gebrûk makket fan syn 
rjochten út dizze hypoteek.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
Rangwiksel
1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: paspoartnûmer ✍ / identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn 
✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner, foar safier yn 
dizze akte net oars oanjûn, hjirnei te neamen: beheinde rjochthawwer
ferskynde✍n ek en ferklearre✍n mei de bank oerienkommen te wêzen en dêrom deryn ta te 
stimmen, dat de te fêstigjen hypoteek en pânrjochten dy't foar de bank fêstige wurde út krêft 
fan dizze akte in hegere rangoarder hawwe as it neifolgjend rjocht dat foar de beheinde 
rjochthawwer op it ûnderpân fêstige is: ✍.
De ferskynde persoan ûnder B. neamd ferklearre it foarôfgeande foar de bank oan te 
nimmen.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Lânynrjochting
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n om no al foar dan deryn ta te 
stimmen dat de út krêft fan dizze akte te fêstigjen hypoteek ynskreaun wurdt op alle 
registergoed dat as gefolch fan de ynskriuwing fan de akte fan tadieling oangeande de 
ruilferkaveling/werynrjochting/oanpassingsynrjochting ✍ op de namme fan de hypoteekjouwer 
yn de iepenbiere registers registrearre wurde sil.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Mear hypoteekjouwers/debiteuren/banken
De ferskynde persoanen ferklearren dat, as yn dizze akte mear hypoteekjouwers en/of 
debiteuren en/of banken neamd binne, itjinge dat oangeande de hypoteekjouwer en/of debiteur 
en/of bank bepaald is jildt foar sawol de hypoteekjouwers en/of debiteuren en/of banken 
meielkoar as foar elk fan harren ôfsûnderlik.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Tastimming oarehelte/registrearre partner
1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: paspoartnûmer ✍ / identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn 
✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner,
ferskynde✍n ek en ferklearre✍n ta it foarôfgeande tastimming bedoeld sa as yn kêst ✍80b 
juncto 88 Boek 1 fan it Boargerlik Wetboek jûn te hawwen.⇦
(FARIABEL BLOK: ferklearring as tastimming eks kêst 80b juncto 88 Boek 1 fan it 
Boargerlik Wetboek net nedich is⇨)
De ferskynde persoan✍en ûnder A. ✍ neamd ferklearre✍n:
a. dat de hypoteekjouwer bestjoerder is fan de fennoatskip✍pen dy't (ek) as debiteur neamd 
✍is ✍binne;
b. dat de hypoteekjouwer allinnich of mei syn meibestjoerders de mearderheid fan de oandielen 
yn dy fennoatskip✍pen hâldt;
c. dat de hypoteekferliening bard is foar de normale útoefening fan it bedriuw fan dy 
fennoatskip✍pen.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
Ekonomyske eigendom
1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: paspoartnûmer ✍ / identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn 
✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner, hjirnei te 
neamen: ekonomyske eigener,
ferskynde✍n ek en ferklearre✍n:
A. oan de bank te ferpânjen, ta gelikense wissichheid as dêr't de hypoteek foar jûn is:
1. alle replike saken dy't neffens ferkearsopfetting ornearre binne of wurde sille om it ûnderpân 
duorjend te tsjinjen en troch harren foarm sa werom te kennen binne;
2. alle replike saken dy't fan it ûnderpân ôfskaat wurde;
3. de rjochten bedoeld sa as yn kêst 9 fan de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de 
Rabobankorganisatie 1992 dy't yn dizze akte neamd wurde.
(FARIABEL BLOK skip⇨)
4. alle skipstabehearren.⇦
(FARIABEL BLOK agrarysk registergoed⇨)
4. alle fruchten en beplantings dy't op it ûnderpân op it fjild steane of stean sille;
B. ta de foarôfgeande ferpâning befoege te wêzen, en dat op it ferpâne goed ✍gjin beheinde 
rjochten rêste ✍gjin oare beheinde rjochten rêste as de neikommende: ✍.
C. foar safier nedich oan de bank alle rjochten, foegen en folmachten te jaan sa't dy omskreaun 
binne yn de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.
D. 1. de ekonomyske eigendom fan it niisneamde ûnderpân wûn te hawwen as gefolch fan in 
akte fan ✍, datearre ✍;
2. him foar de bank oer ✍solidêr te ferbinen om by it yn behear of ûnder him nimmen fan it 
ûnderpân troch de bank, òf yn gefal fan eksekutoriale ferkeap fan it ûnderpân, op earste 
skriftlik fersyk fan de bank it ûnderpân te ûntromjen;
3. dermei yn te stimmen dat de bank by eksekutoriale ferkeap fan niisneamd ûnderpân yn de 
ferkeapbetingsten opnimt, dat de ekonomyske eigener niisneamd ûnderpân op earste fersyk fan 
de keaper ûntromje moat;
4. dat by it net foldwaan oan it fersyk ta ûntromming troch de bank en/of de keaper, de bank 
en/of de keaper de ûntromming beäveseaarje kinne út krêft fan de grosse fan dizze akte 
respektivelik de akte fan eksekutoriale ferkeap, sûnder tuskenkomst fan de rjochter;
5. de kosten fan behear, it ûnder him nimmen en/of ûntromje litten fan it ûnderpân op earste 
fersyk fan de bank en/of de keaper te fergoedzjen;
6. yn te stimmen mei en him te hâlden neffens alle betingsten dy't oangeande de 
hypoteekferliening makke binne, foar safier't dy de ekonomyske eigener oangean, casu quo 
oangean kinne;
7. mei de algemiene betingsten foar hypoteken en algemiene bankbetingsten dy't yn dizze akte 
neamd binne bekend te wêzen en akkoart te gean, en de tekst fan dy betingsten ûntfongen te 
hawwen.
De bank hat it foech om de replike saken en it ûnderpân dy't hjirfoar neamd binne tagelyk 
neffens de regels dy't foar de hypoteek jilde te eksekutearjen.
De ferskynde persoan ûnder B. neamd ferklearre de neamde pânrjochten, folmachten en 
ferbyntenissen fan de ekonomyske eigener foar de bank oan te nimmen.⇦
Opsizzing
De bank kin troch opsizzing de hypoteek- en pânrjochten dy't oan him jûn binne hielendal of 
foar in part beëinigje.
Wenplakkar
Oangeande de útfiering fan dizze oerienkomst, ek foar de fiskale gefolgen, wurdt wenplak 
keazen op it kantoar dêr't it protokol dêr't dizze akte by heart, leit, en ek, foar safier nedich, op 
it kantoar fan de niisneamde Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.
Slot akte
Fan it bestean fan de folmacht✍en hat my, notaris, foldwaande bliken dien.
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, 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. 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

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 ✍.)
