Blêd  fan  

Kwalitative ferplichting (KNB-model BKV01B - ferzje 15-10-1991 / FA-ferzje 10-12-2004)

Hjoed, ✍, ferskynden foar my, ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. ✍de hear ✍frou ✍, wenjend yn ✍, berne yn ✍ op ✍, ✍net-troud ✍troud mei ✍ 
registrearre partner fan ✍ ; hjirnei te neamen 'partij A'; en
2. ✍de hear ✍frou ✍, wenjend yn ✍, berne yn ✍ op ✍, ✍net-troud ✍troud mei 
✍registrearre partner fan ✍; hjirnei te neamen 'partij B'.
De ferskynde persoanen ferklearren it neikommende.
I Ynlieding
Partij A ferklearret:
1. Partij A is rjochthawwer/eigener fan ✍(omskriuwing registergoed), hjirnei oan te tsjutten as 
'it registergoed'.
2. Partij A hat it registergoed wûn ✍ (oankomsttitel).
II Betingst mei kwalitative wurking
De partijen komme hjirby oangeande it registergoed it neikommende oerien:
1. Partij A ferbynt him foar partij B oer as neikommend ✍ (ferplichting ta duldzjen of net-dwaan; NB: beheinings op it foech ta ferfrjemdzjen of beswierjen binne net tastien; sjoch 
ûnder foar foarbylden).
(KARBLOK⇨) 
Partij B ferbynt him foar partij A oer as neikommend ✍(tsjinprestaasje kin wêze: in duldzjen, 
dwaan of in net-dwaan).⇦
(KARBLOK⇨)
De ferplichtings dy't ûnder 1 omskreaun binne sille oergean op al dejingen dy't it registergoed 
winne sille, itsij ûnder algemiene titel, itsij ûnder bysûndere titel; dy rjochtsopfolgers sille dêr 
foaroer foar partij B oer rjocht hawwe op de tsjinprestaasje dy't ûnder 2 omskreaun is.⇦
(KARBLOK⇨)
Dejingen dy't fan de rjochthawwers in rjocht ta brûken fan it goed winne sille, binne likegoed 
bûn oan de ferplichtings dy't ûnder 1 omskreaun binne.⇦
III Slotbepalings
De partijen kieze oangeande de ynskriuwing fan dizze akte wenplak op it kantoar fan de 
bewarder fan dizze minútakte.
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 ✍.

Foarbylden by II.1:
- betingsten dy't ferfrjemding of beswierring direkt (jo meie net ferfrjemdzje) of yndirekt (jo 
meie net ferkeapje) hielendal of foar in part ferbiede.
- betingsten dy't ferfrjemding of beswierring bine oan tastimming fan dejinge dy't it betingst 
oplein hat.
- betingsten dy't getten binne yn de foarm fan in ûntbinend betingst, dat yn gefal fan 
ferfrjemding of beswierring it rjocht op it registergoed wer oan de oarspronklike ferfrjemder 
ferfalle lit.
- betingsten dêr't by bepaald wurdt dat ferkeap net boppe in bepaalde priis dien wurde mei 
(grinsgefal).
Tastien binne:
- betingsten dy't ferfrjemding of beswierring der net makliker op meitsje, mar net beheine, 
lykas betingsten dy't ferbiede om de bestimming fan it goed te wizigjen of om it goed te 
brûken of brûke te litten foar oare doelen as yn it betingst omskreaun, lykas eigen 
(wen)gebrûk of gebrûk troch oaren, mitsdat hja neffens de mjitstêven fan de gemeente dêrfoar 
yn oanmerking komme.
