Blêd 13 fan 13

LEVERING LIDMAATSKIP  (KNB-model BTR07D - ferzje 15-11-1996/ FA-ferzje 02-03-2004)

Hjoed, ✍, ferskynde✍n foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
✍frou ✍ (legitimaasje: paspoartnûmer ✍ / identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner,
hjirnei ✍tegearre ✍ meielkoar neamd: ferkeaper;
2. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner;
hjirnei ✍tegearre ✍meielkoar neamd: keaper.
3. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
✍frou ✍ (legitimaasje: paspoartnûmer ✍ / identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner
hjirre hanneljend as skriftlike folmacht fan de koöperaasje: ✍
fêstige yn ✍ en kantoarhâldend oan ✍, hjirnei te neamen: 'koöperaasje'.
De ferskynde persoan✍en sub 3 ferklearre✍n:
POSYSJE FOARBYLDBLOK A
Garânsjes fan de koöperaasje
- de koöperaasje hat it rjocht fan erfpacht op in perseel grûn, eigendom fan ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍ mei de rjochten fan de erfpachter op de opstallen dy't op dy grûn steane, besteande út ✍, fierder te neamen: 'it gebou';
- de útjefte yn erfpacht fan de grûn is bard mei in akte op ✍ passearre foar ✍, notaris fêstige yn ✍ ✍mei it stânplak ✍, folge troch de ynskriuwing fan in ôfskrift fan dy akte op it kantoar fan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers yn ✍ op ✍ yn register 4, diel ✍, nûmer✍;
- by dy akte binne fan tapassing ferklearre de erfpachtbetingsten fan ✍, fêststeld yn it jier ✍;
- it erfpachtrjocht is ✍tydlik ✍duorjend ✍ivichduorjend en de kanon kin foar it earst op ✍ feroare wurde;
- oangeande it gebou dat yn it karbrief fan de koöperaasje neier omskreaun is, hat de koöperaasje op it stuit gjin oare skulden as dy op grûn fan:
a. in earste hypotekêre ynskriuwing foar ✍, fêstige yn ✍ sa't bliken docht oan in akte op ✍ passearre foar ✍, notaris fêstige yn ✍ ✍mei it stânplak ✍, ta wissichheid fan in kredytoerienkomst;
b. de normale lêsten en belestings oangeande it gebou;
c. de erfpachtkanon dy't oan de grûneigener betelle wurde moat;
d. de kosten ferbûn oan de ynterne en eksterne eksploitaasje fan it gebou foar de leden, mei ynbegryp fan de fersekering fan it gebou;
e. de kosten ferbûn oan it behear fan de koöperaasje;
- it karbrief fan de koöperaasje seit neat oars as lykas dy de lêste kear fêststeld is mei in akte op ✍ passearre foar ✍, notaris fêstige yn ✍ ✍mei it stânplak ✍.
De ferskynde persoanen sub 1, 2 en 3 ferklearren fierdersoan, foar safier't it him/har oanbelanget, it neikommende:
Oerienkomst fan keap/levering lidmaatskip
De ferkeaper hat, sa't bliken docht oan in keapoerienkomst dy't er mei de keaper op ✍ oangien is, oan de keaper ferkocht en leveret op grûn dêrfan oan de keaper, dy't, sa't bliken docht oan de niisneamde oerienkomst, fan de ferkeaper kocht hat en hjirby oanfurdiget:
it lidmaatskip oangeande de rjochten en ferplichtings dy't yn niisneamde akte bedoeld binne, yn it bysûnder it útslutend gebrûksrjocht fan de flatwente mei de dêrby hearrende ✍, pleatslik bekend ✍, (hokker flatwente op it plan fan alle boulagen - dat oan in akte hechte is - oantsjut is mei it nûmer ✍) hjirnei te neamen 'gebrûksienheid', en ek it genot fan de foar de mienskiplike rekken fan de leden fan de koöperaasje fierde ynterne eksploitaasje fan it gebou, hjirnei tegearre ek te neamen: 'it ferkochte'.
Foarofgeande winning
De ferkeaper is lid fan de koöperaasje sa't bliken docht oan in akte fan ✍ /ynstallaasje, befetsjend oerdracht lidmaatskip - ynhâldende kwitânsje fan de keapsomme - op ✍ passearre foar ✍, my notaris fêstige yn ✍ ✍mei it stânplak ✍.
Keappriis, ferrekkening diverse bedraggen
De keappriis berint € ✍, hokker bedrach troch de keaper foldien is troch stoarting op in rekken fan my, notaris.
De eventuele saaklike belestings binne ferrekkene oangeande de rinnende terminen.
De ferkeaper jout de keaper kwitânsje foar it beteljen fan de keappriis en niisbedoelde lêsten.
Niisneamde keapoerienkomst is, foar safier yn dit opsicht noch fan belang, sletten ûnder de neikommende:
Bepalings
Kosten en belestings
KEST 1
1. Alle kosten fan de oerdracht, ✍wêrûnder begrepen de oerdrachtsbelesting, binne foar rekken fan de ✍ferkeaper ✍keaper. ✍Om de oerdracht fan it ferkochte hoecht gjin oerdrachtsbelesting betelle te wurden.
(KARBLOK ⇨)
2. De omsetbelesting dy't om de levering fan it ferkochte betelle wurde moat, is foar rekken fan de ✍ferkeaper ✍keaper. Dat bedrach is net yn de niisneamde keappriis begrepen ✍en wurdt ferlein.⇦
(KARBLOK ⇨)
2. Om de levering fan it ferkochte hoecht gjin omsetbelesting betelle te wurden.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
3. De keaper hat oan de ferkeaper útkeard it ferskil tusken it bedrach dat oan oerdrachtsbelesting betelle wurde moatte soe sûnder fermindering fan de heffingsgrûnslach yn ferbân mei kêst 13 Wet op belestings fan rjochtsferkear, en it bedrach dat werklik oan oerdrachtsbelesting betelle wurde moat.
Bedoeld bedrach is troch de keaper foldien troch stoarting op in rekken fan my, notaris. De ferkeaper jout de keaper hjirby kwitânsje.⇦
Leveringsferplichting, juridyske en feitlike steat
KEST 2
1. De ferkeaper is ferplichte om oan de keaper in lidmaatskip te leverjen dat:
a. sûnder betingsten is;
b. net beswierre is mei beslaggen en/of beheinde rjochten;
c. net belêste is mei oare lêsten en beheinings út oerienkomst ✍oars as hjirnei neamd.
2. As de mjitte of grutte fan de oanbelangjende grûn of fierdere omskriuwing fan it ferkochte of de opjeften dy't yn de bysûndere bepalings dien binne, dy't troch de ferkeaper opjûn binne net krekt of net folslein binne, sil net ien fan de partijen dêr hokker rjocht dan ek oan ûntliene. Dat is net fan tapassing as en foar safier't de oanbelangjende opjefte troch de tsjinpartij garandearre is, of as dy net yn goedtrou dien is.
3. De gebrûksienheid wurdt oanfurdige yn de feitlike steat, sa't dy wie op it stuit doe't de keapoerienkomst sletten waard, ✍alhiel ûntromme útsein de eventueel meiferkochte replike saken, frij fan hier of pacht of oar gebrûksrjocht ✍ûnder it neikommen fan de rinnende ✍hier ✍pachtoerienkomst✍en.
It fuortsette gebrûk fan de ferkeaper as soarchfâldich skuldner nei it ta stân kommen fan de keapoerienkomst oant it stuit fan ôflevering wurdt achte, útsein normaal ferslyt, gjin wiziging oanbrocht te hawwen yn de steat fan de gebrûksienheid.
Stuit feitlike levering, baten en lêsten, risiko
KEST 3
De feitlike levering ✍ôflevering fan de gebrûksienheid sil wêze fuortdaliks nei de ûndertekening fan dizze akte.
Fan dat stuit ôf komme de baten de keaper te'n goede, binne de lêsten foar syn rekken en draacht er it risiko fan it ferkochte.
Titelbewizen en stikken, oanspraken
KEST 4
De titelbewizen en stikken bedoeld sa as yn kêst 7:9 Boargerlik Wetboek dy't slagge op it ferkochte, binne, foar safier't de ferkeaper dy yn syn besit hie, oan de keaper ôfjûn.
Alle oanspraken dy't de ferkeaper oangeande it ferkochte jilde litte kin of litte kinne sil foar trêden oer, wêrûnder begrepen bouwer(s), (ûnder)oannimmer(s), ynstallateur(s) en leveransier(s) geane hjirby oer op de keaper. De ferkeaper is ferplichte om op earste fersyk fan de keaper oan in oerdracht mei te wurkjen. De ferkeaper is boppedat ferplichte om garânsjebewizen dy't oangeande it ferkochte bestean mochten oan de keaper oer te langjen en alles te dwaan wat nedich is om dy op namme fan de keaper stelle te litten.
Garânsjes fan de ferkeaper
KEST 5
De ferkeaper garandearret it neikommende.
1. De ferkeaper hat it foech ta de oerdracht fan it ferkochte.
2. De koöperaasje is iennich eigener/erfpachter fan de grûn dêr't it gebou op stifte is.
3. Der is op it stuit gjin leechstân yn de sin fan de Hûsfêstingswet en de regulearring dy't dêrút folget.
4. Der binne op it stuit gjin ferplichtings út hierkeapoerienkomsten, opsjes en/of foarkarsrjochten.
5. Oangeande de gebrûksienheid en/of de mienskiplike parten fan it gebou is gjin subsydzje fan oerheidswegen oanfrege of takend yn ferbân wêrmei't noch betingsten neikommen wurde moatte.
6. De lêsten oer ferfallen perioaden binne foldien.
(KARBLOK (as in keapoerienkomst makke is; as gjin keapoerienkomst oanwêzich is, dan de garânsjes 7 oant en mei 16 wol opnimme, mar oanpasse.)⇨)
De ferkeaper hat by it oangean fan de keapoerienkomst ûnder mear noch garandearre dat:
7. oan him op dat stuit oangeande it ferkochte of it gebiet dêr't it ferkochte yn leit gjin (rinnende advysoanfraach foar) oanwizing, of oanwizingsbeslút of registerynskriuwing bekend wie:
a. as beskerme monumint yn de sin fan de Monumintewet 1988;
b. ta beskerme steds- of doarpsgesicht of foarstel dêrta bedoeld sa as yn de Monumintewet 1988;
c. troch de gemeente of provinsje as beskerme monumint of beskerme steds- of doarpsgesicht.
8. de technyske ynstallaasjes, oan- en ôffierliedings en it betrieddings dy't yn de gebrûksienheid en/of de mienskiplike parten fan it gebou sitte goed funksjonearje en dat it gebrûk dêrfan troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe net op ien of oare wize beheind is.
9. op de gebrûksienheid, de mienskiplike parten en de eventueel meiferkochte replike saken en de ynstallaasjes bedoeld sa as ûnder 8, gjin retinsjerjochten rêste.
10. oangeande it ferkochte, it gebou en/of de eventueel meiferkochte replike saken gjin proses, binende advysproseduere of arbitraazje yn behanneling is.
11. de proseduere yn kêst 2:204c Boargerlik Wetboek bedoelde ✍troch de ferkeaper by syn winning folge is ✍ by de winning troch de ferkeaper net fan tapassing wie.
12. it gebou en de gebrûksienheid op it stuit streekrjocht oansletten is op de iepenbiere liedings foar wetter, enerzjy en rioel en dat de gebrûksienheid oansluting hat op it kabeltelevyzjenet en it gebou rjochtmjittige en ûnbeheinde útgong op de iepenbiere wei hat sa as dêre bliken docht.
13. oan him op dat stuit fan oerheidswegen út krêft fan de Wenningwet of troch nutsbedriuwen gjin feroarings oangeande it ferkochte foarskreaun of oankundige wiene, dy't doe noch net útfierd wiene.
14. oan him net bekend is dat de gemeente in stedsfernijingsplan of in leefmiljeuferoardering yn de sin fan de Wet op de steds- en doarpsfernijing en de dêrút folgjende regelingen fêststeld hat, dêr't it ferkochte yn begrepen is.
15. de koöperaasje gjin besluten nommen hat dêr't foar de leden in oanmerklike ferswierring fan besteande finansjele ferplichtings en/of nije finansjele ferplichtings fan oanmerklike omfang út folgje.
16. ✍⇦
De ferkeaper ferklearret:
(KARBLOK ⇨)
dat him net bekend is dat oangeande itjinge dat yn sub ✍7 oant en mei ✍16 steld is sûnt wat feroare is.⇦
(KARBLOK ⇨)
dat it him bekend is dat ✍.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Boaiemûndersyk/ûndergrûnske tanken/asbest
KEST 6
(KARBLOK A: der is gjin rapport en dat komt der ek net⇨)
1. De ferkeaper ferklearret it registergoed allinnich brûkt te hawwen foar ✍bewenning ✍as.
2. It is him net bekend dat der feiten binne, ûnder mear op grûn fan:
- eigen saakkundigens;
- publikaasjes yn lokale blêden;
- in boaiemûndersyk dat yn it ferline útfierd is
- it gebrûk fan it registergoed;
- of oars
dêr't oan bliken docht dat it registergoed sa bot fersmoarge is mei fergiftige, gemyske en/of oare (gefaarlike) stoffen, dat it oannimlik is dat dy fersmoarging as gefolch fan de op it stuit jildende miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak oanlieding jaan soe ta sanearring of ta it nimmen fan oare maatregels.
3. Foar safier oan de ferkeaper bekend:
a. is oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe nea in oanwizing foar in ferkennend ûndersyk nei fersmoarging útbrocht;
b. binne út krêft fan de Wet boaiembeskerming oan hjoed ta oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe gjin beskikkings of befellen útfeardige.
4. Oangeande de eventuele fersmoarging yn it ferkochte sil gjin opdracht foar in boaiem- en grûnwetterûndersyk jûn wurde.
5. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, sitte yn it ferkochte ✍ gjin tanken, sa as oalje- en septictanken, foar it opslaan fan floeistoffen ûnder de grûn.
(KAR 1⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is in ein kommen en fan dy beëiniging is it befoege bewâld op de hichte brocht.⇦
(KAR 2⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is net in ein kommen.⇦
(KAR 3⇨)
De tanken ✍binne lege ✍wurde lege ✍en himmele en folsmiten mei sân of in oare stof dy't foarskreaun is neffens de op it stuit jildende foarskriften, en as it nedich is ferwidere neffens de foarskriften dy't op it stuit jilde. De kosten dy't dêr anneks mei binne, komme ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
(KARBLOK: net op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
6. It is de ferkeaper net bekend dat yn it registergoed asbesthâldende stoffen sitte.⇦
(KARBLOK: wol op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
(KAR 1⇨)
6. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, binne yn it registergoed asbesthâldende materialen ferwurke yn de neikommende bestândielen, nammentlik ✍muorren ✍flierren ✍dak ✍plafond ✍.⇦
(KAR 2⇨)
6. De ferkeaper sil de asbesthâldende stoffen troch in bedriuw dat dêryn spesjalisearre is foar de datum fan it passearjen fan de akte fan levering foar syn rekken ferwiderje litte.⇦
(KAR 3⇨)
6. De asbesthâldende stoffen sille yn it registergoed efterbliuwe.⇦⇦⇦
(KARBLOK B: der is gjin rapport, mar it komt der wol⇨)
1. De ferkeaper ferklearret it registergoed allinnich brûkt te hawwen foar ✍bewenning ✍as.
2. It is him net bekend dat der feiten binne, ûnder mear op grûn fan:
- eigen saakkundigens;
- publikaasjes yn lokale blêden;
- in boaiemûndersyk dat yn it ferline útfierd is;
- it gebrûk fan it registergoed;
- of oars
dêr't oan bliken docht dat it registergoed sa bot fersmoarge is mei fergiftige, gemyske en/of oare (gefaarlike) stoffen, dat it oannimlik is dat dy fersmoarging as gefolch fan de op it stuit jildende miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak oanlieding jaan soe ta sanearring of ta it nimmen fan oare maatregels.
3. Foar safier oan de ferkeaper bekend:
a. is oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe nea in oanwizing foar in ferkennend ûndersyk nei fersmoarging útbrocht;
b. binne út krêft fan de Wet boaiembeskerming oan hjoed ta oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe gjin beskikkings of befellen útfeardige.
4. Oangeande de eventuele fersmoarging yn it registergoed sil opdracht foar in boaiem- en grûnwetterûndersyk jûn wurde oan ✍. De kosten fan dat ûndersyk komme likefolle de gefolgen fan it ûndersyk, ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.
5. Foar safier't oan it rapport bliken docht dat de grûn of it grûnwetter fersmoarge is en dy fersmoarging
(KAR 1⇨)
oan te merken is as in slimme fersmoarging yn de sin fan de miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak sa't dy op it stuit jildt⇦
(KAR 2⇨)
foar de keaper mei it each op it oan beide partijen bekende, yn kêst 5 lid 5 omskreaune foarnommen gebrûk ridlikerwize net as oannimlik te achtsjen is⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
en de kosten fan sanearring foar de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper en de keaper boppe in bedrach fan € ✍ komme⇦
hat, mitsdat foar de datum fan de oerdracht, de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper respektivelik de keaper it rjocht om dizze oerienkomst te ûntbinen troch in skriftlike meidieling oan de notaris, te ferstjoeren binnen fiif dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte brocht binne.
De partijen ferplichtsje harren om op 'e nij yn ûnderhanneling te gean as ien fan de partijen, binnen ✍acht dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte steld binne, skriftlik oan de notaris trochjûn hat dat te wollen, en as gefolch dêrfan wurdt de termyn fan fiif dagen dêr't dizze oerienkomst binnen ûntbûn wurde kin, útsteld mei in moanne nei de niisneamde skriftlike meidieling oan de notaris. As de partijen ta neiere oerienstimming komme, dan moat soks skriftlik fêstlein wurde; dêrmei is it foarôfgeande ûntbiningsrjocht ferfallen.
6. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, sitte yn it registergoed ✍ gjin tanken, sa as oalje- en septictanken, foar it opslaan fan floeistoffen ûnder de grûn.
(KAR 1⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is in ein kommen en fan dy beëiniging is it befoege bewâld op de hichte brocht.⇦
(KAR 2⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is net in ein kommen.⇦
(KAR 3⇨)
De tanken ✍binne lege ✍wurde lege ✍en himmele en folsmiten mei sân of in oare stof dy't foarskreaun is neffens de op it stuit jildende foarskriften, en as it nedich is ferwidere neffens de foarskriften dy't op it stuit jilde. De kosten dy't dêr anneks mei binne, komme ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
(KARBLOK: net op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
7. It is de ferkeaper net bekend dat yn it registergoed asbesthâldende materialen sitte.
(KARBLOK: wol op de hichte mei oanwêzigens asbest ⇨)
(KAR 1⇨)
7. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, binne yn it registergoed asbesthâldende stoffen ferwurke yn de neikommende bestândielen, nammentlik ✍muorren ✍flierren ✍dak ✍plafond ✍.⇦
(KAR 2⇨)
7. De ferkeaper sil de asbesthâldende stoffen troch in bedriuw dat dêryn spesjalisearre is foar de datum fan it passearjen fan de akte fan levering foar syn rekken ferwiderje litte.⇦
(KAR 3⇨)
7. De asbesthâldende stoffen sille yn it registergoed efterbliuwe.⇦⇦⇦
(KARBLOK C: der is in rapport⇨)
1. Oangeande it gebrûk fan it registergoed ferklearret de ferkeaper it neikommende:
it registergoed hat fan ✍ oant ✍ yn gebrûk west as ✍ en dêrtroch ✍is ✍kin de boaiem en/of it grûnwetter fersmoarge ✍wêze mei ✍.
2. Foar safier oan de ferkeaper bekend:
a. is oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe nea in oanwizing foar in ferkennend ûndersyk nei fersmoarging útbrocht;
b. binne út krêft fan de Wet boaiembeskerming oan hjoed ta oangeande it registergoed troch de ynstânsjes dy't dêrta it foech hawwe gjin beskikkings of befellen útfeardige.
3. Foar safier't de fersmoarging bekend is, is dy beskreaun yn it rapport fan it boaiemûndersyk troch ✍, de dato ✍.
De partijen ferklearje beide yn it besit te wêzen fan in eksimplaar fan dit rapport.
(FARIABEL BLOK ⇨)
4. Oangeande de eventuele fersmoarging yn it registergoed sil opdracht foar in oanfoljend boaiem- en grûnwetterûndersyk jûn wurde oan ✍. De kosten fan dat ûndersyk komme likefolle de gefolgen fan it ûndersyk, ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
5. Foar safier't oan it rapport bliken docht dat de grûn of it grûnwetter fersmoarge is en dy fersmoarging
(KAR 1⇨)
oan te merken is as in slimme fersmoarging yn de sin fan de miljeuwetjouwing en/of miljeurjochtspraak sa't dy't op it stuit jildt⇦
(KAR 2 ⇨)
foar de keaper mei it each op it oan beide partijen bekende, yn kêst 5 lid 5 omskreaune foarnommen gebrûk ridlikerwize net as oannimlik te achtsjen is⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
en de kosten fan sanearring foar de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper en de keaper boppe in bedrach fan € ✍ komme⇦
hat, mitsdat foar de datum fan de oerdracht, de ✍ferkeaper ✍keaper ✍ferkeaper respektivelik de keaper it rjocht om dizze oerienkomst te ûntbinen troch in skriftlike meidieling oan de notaris, te ferstjoeren binnen fiif dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte brocht binne.
Partijen ferplichtsje harren om op 'e nij yn ûnderhanneling te gean as ien fan de partijen, binnen ✍acht dagen neidat de partijen fan it rapport op de hichte steld binne, skriftlik oan de notaris trochjûn hat dat te wollen, en as gefolch dêrfan wurdt de termyn fan fiif dagen dêr't dizze oerienkomst binnen ûntbûn wurde kin, útsteld mei in moanne nei de niisneamde skriftlike meidieling oan de notaris. As de partijen ta neiere oerienstimming komme, dan moat soks skriftlik fêstlein wurde; dêrmei is it foarôfgeande ûntbiningsrjocht ferfallen.
6. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, sitte yn it registergoed ✍ gjin tanken, sa as oalje- en septictanken, foar it opslaan fan floeistoffen ûnder de grûn.
(KAR 1⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is in ein kommen en fan dy beëiniging is it befoege bewâld op de hichte brocht.⇦
(KAR 2⇨)
Oan it opslaan fan dy floeistoffen is net in ein kommen.⇦
(KAR 3⇨)
De tanken ✍binne lege ✍wurde lege ✍en himmele en folsmiten mei sân of in oare stof dy't foarskreaun is neffens de op it stuit jildende foarskriften, en as it nedich is ferwidere neffens de foarskriften dy't op it stuit jilde. De kosten dy't dêr anneks mei binne, komme ta de lêst fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper foar ✍ part.⇦
(KARBLOK: net op de hichte mei oanwêzigens asbest⇦)
7. It is de ferkeaper net bekend dat yn it registergoed asbesthâldende materialen sitte.
(KARBLOK: wol op de hichte mei oanwêzigens asbest⇦)
(KAR 1⇨)
7. Foar safier't oan de ferkeaper bekend is, binne yn it registergoed asbesthâldende materialen ferwurke yn de neikommende bestândielen, nammentlik ✍muorren ✍flierren ✍dak ✍plafond ✍.⇦
(KAR 2⇨)
7. De ferkeaper sil de asbesthâldende stoffen troch in bedriuw dat dêryn spesjalisearre is foar de datum fan it passearjen fan de akte fan levering foar syn rekken ferwiderje litte.⇦
(KAR 3⇨)
7. De asbesthâldende stoffen sille yn it registergoed efterbliuwe.⇦⇦⇦
Oanfoljende regelings boaiemfersmoarging
KEST 6a
(KARBLOK eksoneraasjeklausule⇨)
De ferkeaper kin net om tarekkenbere tekoartkommings en/of ûnrjochtmjittige die oansprutsen wurde ta sanearring of ferfanging of it nimmen fan maatregels mei it each op it registergoed of oanbuorjende perselen, òf ta fergoedzjen fan hokker skea dan ek. De keaper kin dizze oerienkomst net ûntbine of om dwaling ferneatigje of wizigje litte as bliken docht dat it registergoed fersmoarge is en de ferkeaper net mei dy fersmoarging op de hichte is en by it ta stân kommen fan dizze oerienkomst en net op dat stuit op grûn fan him bekende feiten mei op de hichte hoegd hie te wêzen.
(FARIABEL BLOK ⇨)
De eksoneraasjeklausule dêr't it hjir om giet, wurdt ✍wol ✍net foar de ferkeaper ta de lêst fan de keaper yn de akte fan levering as in keatlingbetingst fêstige. ✍De boete dy't dêrby opnommen wurdt, sil € ✍ berinne.⇦⇦
(KARBLOK garânsje⇨)
a. De ferkeaper garandearret dat it registergoed net fersmoarge is bedoeld sa as yn ✍. De ferkeaper sil de kosten fan it ûndersyk en de sanearring oant in bedrach fan € ✍ fergoedzje.
b. Dy garânsje fan de ferkeaper ferfalt nei ferrin fan fiif jierren nei it stuit fan de levering, as dàn de rjochtsfoardering fan de keaper net al op grûn fan de wet ferfallen of ferjierre is.⇦
(KARBLOK restrisiko⇨)
It risiko dat efternei bliken docht dat op it stuit fan de oerdracht fersmoarging yn it registergoed sit dy't noch net yn it rapport sinjalearre is, dy't
(KAR 1⇨)
oan te merken is as in slimme fersmoarging yn de sin fan de miljeuwetjouwing en miljeurjochtspraak sa't dy op it stuit jildt⇦
(KAR 2⇨)
foar de keaper mei it each op it oan beide partijen bekende, yn kêst 5 lid 5 omskreaune foarnommen gebrûk ridlikerwize net as oannimlik te achtsjen is⇦
is foar rekken fan de ✍ferkeaper ✍keaper ✍keaper foar ✍ part en de ferkeaper fan ✍ part.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
De ferkeaper syn oanspraaklikens ferfalt foar fersmoarging fan it registergoed dy't ûntdutsen wurdt neidat fiif jierren nei de levering ferstrutsen binne.⇦⇦
Reservefûnsen
Ferkeaper ferbynt him om gjin oanspraken meitsje te sillen foar de koöperaasje, de keaper of syn rjochtwinners oer op útkearings oangeande de eventueel troch de koöperaasje foarme reserve- of ûnderhâldsfûnsen en sawathinne.
Ferklearrings fan de keaper 
De keaper ferklearret:
1. him hjirby mei klam te ûnderwerpen oan it karbrief fan de koöpereaasje en it reglemint dat dêrby heart.
2. him foar de koöperaasje oer te ferbinen, yngefal't syn lidmaatskip einiget, de flatwente dy't troch of fanwegen him brûkt wurdt fuortdaliks te ûntromjen of ûntromje te litten, by fersomjen fan ûntromming sil dy beävesearre wurde mei de grosse fan dizze akte.
3. him foar de koöperaasje oer te ferbinen oangeande de foarderings dy't er hat of op in stuit op de koöperaasje krije sil, him oangeande dy foarderings net op ferrekkening te beroppen.
Ferklearring fan de koöperaasje
De koöperaasje ferklearret:
1. oangeande de eksploitaasje neat mear fan de ferkeaper te foarderjen te hawwen.
2. oangeande de jildliening dy't er oan de ferkeaper jûn hat en dy't bliken docht oan de akte fan skuldbekentenis passearre op ✍ foar ✍, notaris ✍fêstige yn ✍ ✍mei it stânplak ✍, oan haadsomme, rinten, kosten en safuorthinne neat mear te foarderjen hat.
3. it bestjoer hat neffens it karbrief fan de koöperaasje meidieling dien dat de keaper yn oanmerking komt foar it winnen fan it ferkochte.
4. de niisneamde levering fan it ferkochte út namme fan de koöperaasje te erkennen, dy't it lidmaatskip fan de koöperaasje oan de keaper jout en him yn de registers fan de koöperaasje as lid/brûker oangeande de flatwente yn te skriuwen.
Untbinende betingsten út ûnderlizzende oerienkomsten
Alle ûntbinende betingsten dy't oerienkommen binne yn de keapoerienkomst of yn neiere oerienkomsten dy't op de keap slagge, binne no útwurke. Noch de ferkeaper, noch de keaper kin him oangeande dizze keap en levering noch op in ûntbinend betingst beroppe.
Keapoerienkomst
Foarsafier't dêrfan yn dizze akte net ôfwykt is, bliuwt tusken de partijen jildich itjinge dat yn de keapoerienkomst (en fierders ek) tusken harren oerienkommen is.
(FARIABEL BLOK ⇨)
Replike saken
Neffens de keapoerienkomst hat de ferkeaper boppedat ferkocht oan de keaper, dy't kocht hat, replike saken ✍dy't spesifisearre binne op in list dy't oan de keapoerienkomst hechte is ✍ dêr't partijen foldwaande mei op 'e hichte binne, foar in keappriis dy't € ✍ grut is. Dat bedrach is troch de keaper ek foldien troch in stoarting op in rekken fan my, notaris. De ferkeaper jout de keaper kwitânsje foar it beteljen fan de keappriis fan de replike saken.
De ferkeaper is ferplichte en leverje de ferkochte replike saken mei yngong fan no ôf oan de keaper.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Folmacht
Fan niisneamde folmacht✍en docht bliken oan ✍in ûnderhânske akte✍n, dy't oan dizze akte hechte wurde.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Tastimming
De tastimming ta ferkeap út krêft fan kêst 1:88 Boargerlik Wetboek docht bliken oan in skriftlike ferklearring, dy't oan dizze akte hechte wurde sil. Oan dy ferklearring docht fierdersoan bliken, dat de ferkeapers oarehelte net it (mei)bestjoer oer it ferkochte hat.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Fierdersoan ferskynde foar my, ✍, notaris:
✍
dy't ferklearre:
de tastimming ta ferkeap dy't út krêft fan kêst 1:88 Boargerlik Wetboek fereaske is, jûn te hawwen en net it (mei)bestjoer te hawwen oer it ferkochte.⇦
Wenplakkar
Foar it útfieren fan dizze oerienkomst, ek wat de fiskale gefolgen oanbelanget, wurdt wenplak keazen op it kantoar fan de bewarder fan dizze akte.
(FARIABEL BLOK ⇨)
(POSYSJE TAFOEGE BLOK B)
(POSYSJE TAFOEGE BLOK C)
Slot akte
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, 
(POSYSJE TAFOEGE BLOK D)
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

TAFOEGE FOARBYLDBLOK A
(KAR 1)
it lidmaatskipsrjocht yn de koöperaasje: ✍, fêstige yn ✍ (dêr kantoarhâldend oan de ✍ yn ✍, dêr't oan ferbûn is it útslutend gebrûksrjocht fan de flatienheid mei it hûsnûmer nûmer ✍ en fierders alle oan- en tabehear;
en ek replike saken, oan 'e partijen foldwaande bekend, dêr't hja in neiere omskriuwing net nedich fan achtsje;
de flatienheid troch de keaper te brûken foar ✍eigen (permaninte) bewenning.

(het lidmaatschapsrecht in de coöperatie: ✍, gevestigd te ✍ (kantoorhoudende aldaar aan de ✍ te ✍), waaraan verbonden is het uitsluitend gebruiksrecht van de flateenheid met het huisnummer nummer ✍ en verder alle aan- en bijbehoren;
alsmede roerende zaken, aan partijen genoegzaam bekend, waarvan zij een nadere omschrijving niet nodig achten;
de flateenheid door de koper te gebruiken voor ✍eigen (permanente) bewoning.)

(KAR 2)
it appartemintsrjocht, rjochtjaand op it útslutend gebrûk fan de wenienheid op de ✍ etaazje en fierders alle oan- en tabehear yn ✍, pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, útmeitsjend ✍oandiel yn de mienskip besteande út it (flat)gebou oan de ✍ yn ✍, hokker kompleks yn 'e tiid fan de splitsing yn appartemintsrjochten by de iepenbiere registers fan it kadaster bekend wie as gemeente en seksje lykas hjirfoar nûmer ✍ grut ✍.

(het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de wooneenheid op de ✍ etage en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, uitmakende ✍ aandeel in de gemeenschap bestaande uit het (flat)gebouw aan de ✍ te ✍, welk complex ten tijde van de splitsing in appartementsrechten bij de openbare registers van het kadaster bekend was als gemeente en sectie alsvoren nummer ✍ groot ✍.)

(KAR 3)
it appartemintsrjocht, rjochtjaand op it útslutend gebrûk fan de wenienheid op de ✍ etaazje en fierders alle oan- en tabehear yn ✍, pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, útmeitsjend ✍ oandiel yn de mienskip besteande út it (flat)gebou oan de ✍ yn ✍, mei oant it wer opsein wurdt it duorjende rjocht fan erfpacht fan de grûn dêr't it niisneamde gebou op stifte is, yn 'e tiid fan de splitsing yn appartemintsrjochten by de iepenbiere registers fan it kadaster kadastraal bekend gemeente en seksje lykas hjirfoar nûmer ✍ grut ✍.

(het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de wooneenheid op de ✍ etage en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍  nummer ✍, uitmakende ✍ aandeel in de gemeenschap bestaande uit het (flat)gebouw aan de ✍ te ✍, met het tot wederopzegging voortdurende recht van erfpacht van de grond waarop voormeld gebouw is gesticht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten bij de openbare registers van het kadaster kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren nummer ✍ groot ✍.)

(KAR 4)
it appartemintsrjocht, rjochtjaand op it útslutend gebrûk fan de wenienheid op de ✍ etaazje en fierders alle oan- en tabehear yn ✍, pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, útmeitsjend ✍ oandiel yn de mienskip besteande út it (flat)gebou oan de ✍ yn ✍, met it rjocht fan erfpacht oant ienentritich desimber twatûzen tritich fan de grûn dêr't it niisneamde gebou op stifte is, yn 'e tiid fan de splitsing yn appartemintsrjochten by de iepenbiere registers fan it kadaster kadastraal bekend gemeente en seksje lykas hjirfoar nûmer ✍ grut ✍.

(het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de wooneenheid op de ✍ etage en verder alle aan en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, uitmakende ✍ aandeel in de gemeenschap bestaande uit het (flat)gebouw aan de ✍ te ✍, met het recht van erfpacht tot éénendertig december tweeduizend dertig van de grond waarop voormeld gebouw is gesticht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten bij de openbare registers van het kadaster kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren nummer ✍ groot ✍.)

(TAFOEGE BLOK B)
Ferklearring kêst 2:204c Boargerlik Wetboek
It bepaalde yn kêst 2:204c lid 1 Boargerlik Wetboek is op de levering dêr't it hjir om giet net fan tapassing.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Ferklearring kêst 2:94 Boargerlik Wetboek
It bepaalde yn kêst 2:94 lid 1 Boargerlik Wetboek is op de levering dêr't it hjir om giet net fan tapassing.⇦
(Verklaring artikel 2:204c Burgerlik Wetboek
Het bepaalde in artikel 2:204c lid 1 Burgerlijk Wetboek is op de onderhavige levering niet van toepassing.
Het bepaalde in artikel 2:94c lid 1 Burgerlijk Wetboek is op de onderhavige levering niet van toepassing.)

(TAFOEGE BLOK C)
(FARIABEL BLOK ⇨)
Oerdrachtsbelesting (fermindering neffens kêst 13 Wet op belestingen fan rjochtsferkear)
De keaper ferklearret dat op de levering dêr't it hjir om giet fan tapassing is kêst 13 lid 1 Wet op belestingen fan rjochtsferkear.
De ferkeaper ferklearret niisneamd registergoed ✍mei mear ûnreplike saken kocht te hawwen op ✍ (dus binnen seis moannen foar hjoed) foar in keapsomme fan € ✍.
De keaper ferklearret op grûn fan it foarôfgeande dat oangeande it krijen fan niisneamd registergoed oan oerdrachtsbelesting betelle wurde moat in bedrach mei de grutte fan € ✍.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Oerdrachtsbelesting (berop kêst 15 Wet op belestings fan rjochtsferkear)
De keaper ferklearret in berop te dwaan op de frijstelling fan oerdrachtsbelesting bedoeld sa as yn kêst 15 lid 1 sub ✍ fan de Wet op belestings fan rjochtsferkear, om reden fan ✍; sadwaande hoecht oangeande niisneamd registergoed gjin oerdrachtsbelesting betelle te wurden.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Oerdrachtsbelesting
De keaper ferklearret dat er oangeande de winning fan niisneamd registergoed oan oerdrachtsbelesting betelje moat in bedrach, grut € ✍. De keaper ferklearret dat er oangeande de levering dêr't it hjir om giet ✍gjin replike saken wûn hat.⇦
(FARIABEL BLOK ⇨)
Oerdrachtsbelesting
De keaper ferklearret dat oangeande de winning fan niisneamd registergoed de wearde fan de erfpachtkanon steld wurde kin op € ✍, sadat oan oerdrachtsbelesting in bedrach grut € ✍ betelle wurde moat.
De keaper ferklearret dat er oangeande de levering dêr't it hjir om giet ✍gjin replike saken wûn hat.⇦
(Overdrachtsbelasting
De koper verklaart dat op de onderhavige levering van toepassing is artikel 13 lid 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer.
De verkoper verklaart voormeld registergoed tezamen met meer onroerende zaken te hebben aangekocht op ✍ (dus binnen zes maanden voor heden) tegen een koopsom van € ✍.
De koper verklaart op grond van het vorenstaand dat terzake van de verkrijging van voormeld registergoed aan overdrachtsbelasting is verschuldigd een bedrag ter grootte van € ✍.
Overdrachtsbelasting (beroep artikel 15 Wet op belastingen van rechtsverkeer)
De koper verklaart een beroep te doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub ✍ van de Wet op belastingen rechtsverkeer, aangezien ✍, zodat terzake van de verkrijging van voormeld registergoed geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.
Overdrachtsbelasting
De koper verklaart dat terzake van de verkrijging van voormeld registergoed aan overdrachtsbelasting is verschuldigd een bedrag, groot € ✍. De koper verklaart dat hij terzake de onderhavige levering ✍ geen roerende zaken heeft verkregen.
Overdrachtsbelasting
De koper verklaart dat terzake van de verkrijging van gemeld registergoed de waarde van de erfpachtcanon kan worden gesteld op € ✍, zodat aan overdrachtsbelasting is verschuldigd een bedrag te grootte van € ✍.
De koper verklaart dat hij terzake de onderhavige levering ✍geen roerende zaken heeft verkregen.)

(TAFOEGE BLOK D)
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.
(en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten zijn door mij, notaris aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.)

