Blêd  fan  

PARTIKULIERE HYPOTEEK (AGW/FA-ferzje 02-06-2003)

Hjoed, ✍, ferskynde✍n foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
A. ✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), 
✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre 
as partner, hjirnei te neamen: de skuldeasker;
B. 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: de skuldner of de hypoteekjouwer.
De partijen ferklearren as neikommend.
Oerienkomst ta fêstiging fan hypoteek en pân
De skuldner en de skuldeasker binne oerienkommen dat foar de skuldeasker it rjocht fan 
hypoteek en pân jûn wurde sille op it goed dat yn dizze akte neamd is, ta wissichheid lykas yn 
dizze akte omskreaun is.
Jildliening
De skuldner erkent ✍solidêr skuldich te wêzen oan de skuldeasker, dy't dy skuldbekentenis 
oannimt, in bedrach grut € ✍, hjirnei te neamen 'de haadsomme'. Foar dy jildliening jilde de 
neikommende bepalings en betingsten:
1. Rintiid
De jildliening is - of it moast wêze dat er ferlinge wurdt - jûn foar in tiidsdoer dy't einiget op 
✍.
2. Rinte 
Fan hjoed ôf moat oer de haadsomme respektivelik it restant dêrfan in rinte betelle wurde 
berekkene neffens ✍ % it jier, te foldwaan yn ✍moanlikse terminen ✍terminen fan in 
fearnsjier ✍terminen fan in healjier ✍jierlikse terminen efterôf, foar it earst op ✍ oer it tiidrek 
dat sûnt hjoed ferstrutsen is.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK A)
3. Oflossing
(KARBLOK ⇨)
Oflossing fan de haadsomme moat dien wurde op de niisneamde rinteferfaldagen, foar it earst 
op ✍, hieltyd in bedrach fan € ✍.
De earste termyn ferfalt op ✍.⇦
(KARBLOK ⇨)
Oflossing fan de haadsomme en betelling fan de rinte moat dien wurde op de niisneamde 
rinteferfaldata, troch annuïteiten.
De annuïteiten binne op basis fan de no jildende rinte elk grut € ✍.
De earste annuïteit ferfalt op ✍.⇦
(KARBLOK ⇨)
Oflossing fan de haadsomme moat dien wurde yn ien bedrach by de ein fan de rintiid.⇦
(POSYSJE TAFOEGE BLOK B)
4. Opsizzing
De haadsomme is - útsein de gefallen fan opeaskberens dy't hjirnei sub. 5 bepaald binne - net 
opeaskber ✍en likemin ôflosber foar ✍ en nei dy datum altyd mitsdat de jildliening op syn 
minsten trije moannen yn it foar skriftlik opsein is.
5. Opeaskberens
De haadsomme is fuortdaliks opeaskber en moat mei de rinnende en de eventueel efterstallige 
rinte en mei trije moannen ekstra rinte werom betelle wurde:
a. by it net neikommen troch de skuldner fan hokker ferplichting út dizze oerienkomst fan 
jildliening dan ek as net binnen acht dagen nei ynfersomstelling de oanbelangjende ferplichting 
noch neikommen is;
b. by beslach op in goed fan de skuldner, by fallisemint of surseânse fan de skuldner of in 
oanfraach dêrta, en yn alle oare gefallen dêr't er it frije behear oer (in part fan) syn goed 
ferliest, en ek by syn ferstjerren;
c. yn de gefallen dy't hjirnei by de hypoteekbepalings neamd wurde.
6. Betellings
Alle betellings moatte dien wurde op de wize sa't de skuldeasker oanjout.
7. Skuldferrekkening
De skuldner kin him net beroppe op ferrekkening.
Fêstiging hypoteek- en pânrjocht mei byhearrende bepalings
Foar it útfieren fan de oerienkomst lykas hjirfoar neamd, jout de skuldner oan de skuldeasker, 
dy't soks oannimt, rjocht fan hypoteek respektivelik - foar safolle nedich no foar dan - rjocht 
fan pân op it ûnderpân dat hjirnei omskreaun wurdt, ta meardere wissichheid foar:
I. it werombeteljen fan de niisneamde haadsomme;
II. it beteljen fan de betinge rinten, boeten, kosten en fierders alles wat mei de niisneamde skuld 
te krijen hat, meielkoar begrutte op sechstich prosint (60%) fan de haadsomme, sadwaande 
meielkoar € ✍.
Foar dizze hypoteek jilde de neikommende bepalings en betingsten; de lêsten wurde mei klam 
makke.
1. Opeaskberens
De haadsomme is opeaskber, útsein de niisneamde gefallen fan opeaskberens:
a. by it net neikommen troch de hypoteekjouwer fan hokker ferplichting as gefolch fan dizze 
hypoteek dan ek;
b. by ynbeslachnimming, by ferfrjemding (al of net allinnich ekonomysk) of ûnteigening fan it 
ûnderpân hielendal of foar in part, by brânskea of hokker oare weardefermindering of mooglike 
weardefermindering fan it ûnderpân dan ek al of net troch tapaslikheid fan hokker 
oerheidsmaatregel op it ûnderpân dan ek;
c. as de skuldner en de hypoteekjouwer net deselde binne: by fallisemint of surseânse fan de 
hypoteekjouwer of in oanfraach dêrta;
d. as in oare skuld dêr't it ûnderpân hypotekêr foar ferbûn wêze mocht, opeaskber wurdt.
2. Underhâld, fersekering, skea
It ûnderpân moat behoarlik ûnderholden wurde en de ferbûne opstallen moatte by in solide 
maatskippij tsjin werbouwearde fersekere wurde en yn de fersekering bliuwe tsjin alle skea as 
gefolch fan brân, tongerynslach en ûntploffing en fierders tsjin elke oare skea dêr't de 
hypoteekhâlder om freget; op syn winsk moatte de poalissen en preemjekwitânsjes him oerjûn 
wurde.
Yn gefal fan skea moat de hypoteekhâlder sa gau mooglik op de hichte brocht wurde. De 
regeling fan de skeafergoeding fereasket de foarôfgeande goedkarring fan de hypoteekhâlder. 
It wetlik pânrjocht op de skeafergoeding, en ek dat op oare fergoedings bedoeld yn kêst 3:229 
fan it Boargerlik Wetboek, kin altyd meidield wurde oan de oanbelangjende skuldner.
3. Betelling fan lêsten, preemjes ensafuorthinne
De eigenerslêsten, eventuele retribúsjes, kanons en oare lêsten dy't op it ûnderpân drukke, en 
ek assurânsjespreemjes moatte tidich betelle wurde. Wurdt dat net dien, dan hat de hypoteekhâlder it foech om dat sels te dwaan en it bedrach dat er betelle hat werom te 
foarderjen en te beskôgjen as kosten hjirfoar bedoeld ûnder II.
4. Ferbodsbepalings
It ûnderpân mei sûnder skriftlike tastimming fan de hypoteekhâlder:
- net fan aard of bestimming, fan ynrjochting of stal feroare wurde, of it moat wêze út krêft fan 
machtiging bedoeld sa as yn kêst 3:265 fan it Boargerlik Wetboek;
- net mei (fierdere) hypoteken, hiemtsjinstberheden of hokker oar beheind rjocht of in 
kwalitative ferplichting dan ek beswierre wurde;
- net ferhierd of ferpachte wurde en yn alle gefallen is de foarútbetelling fan hier en 
pachtpeinjes en fan oare fergoedings ferbean, en ek de ferfrjemding en ferpâning fan hier en 
pachtpeinjes en oare rjochten dy't út de hier- of pachtoerienkomst folgje, of it rjocht dêrop;
- net ûnder hokker titel dan ek yn gebrûk of genot ôfstien wurde.
5. Mei-ûnderpân
De feroarings of tafoegings dy't oan it ûnderpân oanbrocht binne - ek deselden dy't falle soene 
ûnder it ferbod neamd ûnder 4 - meie yn gjin gefal fuorthelle wurde. Hja sille mei ta ûnderpân 
foar de fersekere foardering tsjinje. Foar it gefal dat hja dochs fuorthelle wurde, wurde de 
fuorthelle saken no foar dàn troch de hypoteekjouwer yn pân jûn oan de hypoteekhâlder, en de 
lêste nimt dy ynpânjouwing oan.
Fierdersoan jout de hypoteekjouwer, foar safier nedich no foar dàn, oan de hypoteekhâlder yn 
pân, dy't dizze ynpânjouwing oannimt, dy replike saken, dy't ornearre binne om it ûnderpân 
duorsum te tsjinjen en troch harren foarm sa werom te kennen binne en dy masinen dy't 
ornearre binne en dat ark dat ornearre is foar it útoefenjen fan in bedriuw yn it dêrta ynrjochte 
ûnderpân. Dy kinne mei it ferhypotekearre goed neffens de regels dy't foar hypoteek jilde 
eksekutearre wurde.
6. Behear troch de hypoteekhâlder
De hypoteekhâlder hat it foech om, as de hypoteekjouwer yn syn ferplichtings foar him oer 
slim tekoartsjit, en de Presidint fan de Rjochtbank him machtiging jout, it ûnderpân yn behear 
te nimmen.
Fierdersoan hat de hypoteekhâlder it foech om, as soks mei it each op de eksekúsje fereaske is, 
it ûnderpân ûnder him te nimmen en te easkjen dat it dan ûntromme wurde sil, byneed út krêft 
fan de grosse fan dizze akte.
7. Eksekúsje
As de skuldner yn fersom is mei it foldwaan fan itjinge dêr't dizze hypoteek ta boarch foar 
tsjinnet, hat de hypoteekhâlder it foech om it ûnderpân, mei itjinge dat ta mei-ûnderpân 
tsjinnet, yn it iepenbier foar in befoege notaris ferkeapje te litten, lykas bepaald is yn kêst 3:268 
en folgjende fan it Boargerlik Wetboek, om út de opbringst alle bedraggen dy't de 
hypoteekjouwer by de hypoteekhâlder yn de skuld stiet te ferheljen. De hypoteekhâlder hat dan 
it rjocht om de feilingskondysjes fêst te stellen, kavels te meitsjen, hiemtsjinstberheden te 
fêstigjen, om koart te kriemen de hiele feiling te regeljen, it ien en oar mei it yn acht nimmen 
fan de oanbelangjende regels dy't troch de wet steld binne.
De hypoteekjouwer sawol as de hypoteekhâlder kinne de Presidint fan de Rjochtbank fersykje 
om ûnderhânske eksekúsje ta te stean bedoeld sa as yn kêst 3:268 lid 2 fan it Boargerlik 
Wetboek.
As de eksekutant it goed net al ûntromme ûnder him hat út krêft fan itjinge hjirfoar bepaald 
ûnder 6, sil ûntromming barre kinne út krêft fan de grosse fan it proses-ferbaal fan tawizing 
(kêst 525 lid 1 Wetboek fan Boargerlike Rjochtsfoardering) of - as it om in ûnderhânske 
eksekúsje giet - fan de akte fan levering.
Oare bepalings
1. Kosten
De kosten fan ferliening en fêstiging fan dizze hypoteek, en alle oare kosten dêr't dizze 
hypoteek en de skuld dy't dêrtroch bewissige is no of op in letter stuit oanlieding ta jaan 
mochten, binne foar rekken fan de skuldner.
2. Foech ta ferpânjen
De hypoteekjouwer ferklearre it foech te hawwen ta de niisneamde ferpâning.
3. Fersom
De hypoteekjouwer/skuldner is yn fersom troch it inkele feit fan oertrêding of it inkele ferrin 
fan termyn.
4. Opsizzingsfoech wissichheidsstelling
De skuldeasker kin troch opsizzing de hypoteek- en pânrjochten dy't him jûn binne hielendal of 
foar in part beëinigje.
5. Wenplak
De partijen kieze wenplak op it kantoar fan de bewarder fan dizze akte.
Registergoed
It rjocht fan hypoteek wurdt fêstige op:
✍
(POSYSJE TAFOEGE BLOK C)
✍ (eigendomstitel)
Foarbelêsting
It ûnderpân is net mei beslach beswierre en net mei hypoteek of oare beheinde rjochten 
beswierre.
(FARIABEL BLOK⇨)
útsein in rjocht fan earste hypoteek foar ✍ yn haadsomme oarspronklik grut € ✍.
Fan dy earste hypoteek docht bliken oan in akte op ✍ passearre foar notaris mr ✍ fêstige yn 
✍ ✍mei it stânplak ✍, ynskreaun yn it register 3 fan de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers yn ✍ op ✍ dêropfolgjende yn diel ✍ nûmer ✍.⇦
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 88 Boek 
1 fan it Boargerlik Wetboek jûn te hawwen.
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, 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

(TAFOEGE BLOK A)
(FARIABEL BLOK⇨)
De rinte kin foar de doer fan de hiele rintiid fan de liening net wizige wurde.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
It rintepersintaazje dat hjirfoar neamd is, kin oant ✍ net wizige wurde. Nei de lêstneamde 
datum kin it rintepersintaazje as neikommend wizige wurde: ✍.
(De rente kan gedurende de gehele looptijd van de lening niet worden gewijzigd.
Het hiervoor genoemde rentepercentage kan tot ✍ niet worden gewijzigd. Na laatstgemelde 
datum kan het rentepercentage worden gewijzigd als volgt: ✍.)

(TAFOEGE BLOK B)
(KARBLOK ⇨)
De ✍moanlikse annuïteit ✍annuïteit fan in fearnsjier ✍annuïteit fan in healjier ✍jierlikse 
annuïteit feroaret wannear't it rintepersintaazje wizige wurdt en/of ekstra ôflossings dien 
wurde.⇦
(KARBLOK ⇨)
De ✍moanlikse annuïteit ✍annuïteit van in fearnsjier ✍annuïteit fan in healjier ✍jierlikse 
annuïteit feroaret wannear't it rintepersintaazje wizige wurdt. Ekstra ôflossings sille net liede ta 
wiziging fan de annuïteit, mar bekoartsje de rintiid fan de liening.⇦
(De ✍maandelijkse ✍driemaandelijkse ✍halfjaarlijkse ✍jaarlijkse annuïteit wijzigt wanneer 
het rentepercentage wordt gewijzigd en/of extra aflossingen worden gedaan.
(De ✍maandelijkse ✍driemaandelijkse ✍halfjaarlijkse ✍jaarlijkse annuïteit verandert wanneer 
het rentepercentage wordt gewijzigd. Extra aflossingen zullen niet leiden tot wijziging van de 
annuïteit, maar bekorten de looptijd van de geldlening.)

(TAFOEGE BLOK C)
(FARIABEL BLOK wenhûs⇨)
it wenhûs mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, pleatslik 
bekend ✍, kadastraal 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 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 gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK lânbougrûn⇨)
in perseel ✍greidlân ✍boulân lizzend oan ✍ en ✍ yn ✍ by ✍, kadastraal 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 gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
(het bedrijfspand met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend 
✍, kadastraal gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het woonhuis met garage en met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, 
plaatselijk bekend ✍, kadastraal gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
een perceel ✍weiland ✍akkerland liggend aan ✍ en in ✍ bij ✍, kadastraal 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 ✍.)
