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Proses-ferbaal iepenbiere ynskriuwing (KNB-model BVL10C - ferzje 15-01-2005/fa- ferzje 
03-04-2006)
 

Hjoed, ✍, om ✍ ferskynde foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍, op myn kantoar, om sa neisten 
by ✍ oere:
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner,
hanneljend as skriftlike folmacht fan:
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner,
dizze folmachtjouwer hjirnei ek te neamen: ferkeaper.
Folmacht
Fan it bestean fan de folmacht dy’t oan de ferskynde persoan jûn is, hat my, notaris, foldwaande 
bliken dien út ien ûnderhânske akte fan folmacht dy’t oan dizze akte hechte wurde sil.
Iepenbiere ferkeap by ynskriuwing
De ferskynde persoan frege my, notaris, om út namme fan de ferkeaper oergean te wollen ta 
iepenbiere ferkeap by ynskriuwen fan it neikommende 
Registergoed
✍
(POSYSJE TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
(KARBLOK by ferkaveling⇨)
Kavel 1
✍
Kavel 2
✍.⇦
Undersyk beskikkingsfoech
It registergoed is eigendom wurden fan de ferkeaper, troch ✍levering ✍, dêr’t bliken fan docht út 
✍.
Foar besteande hiemtsjinstberheden wurdt ferwiisd nei ✍.
De ynskriuwbetingsten
Op de iepenbiere ferkeap by ynskriuwen binne fan tapassing de:
- Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van 
registergoederen 1996 (fierder te neamen ‘De Algemiene betingsten’) fan de Koninklike 
Notariële Broederschap, fêststeld mei in akte op ien april njoggentjinhûndert sânennjoggentich 
foar notaris mr. E. Postmus yn Hoorn passearre, ynskreaun op twa april njoggentjinhûndert 
sânennjoggentich ûnder mear op it kantoar fan de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers yn ✍, yn register hypoteken 4, diel ✍ nûmer 1.
(KAR⇨)
Plak				Diel
Alkmaar			8565
Amsterdam			14139
Arnhem			15529
Assen				6286
Breda				10826
Eindhoven			12785
Groningen			6286
Leeuwarden			8678
Lelystad			1011
Middelburg			5375
Roermond			10362
Rotterdam			16480
Utrecht			9542
Zoetermeer			13708
Zwolle			9356⇦
en de
- Bysûndere ynskriuwbetingsten, dy’t foarôf bekend makke binne, te witten:
1. De iepenbiere sitting en de ynskriuwing
It ynskriuwen is yn in iepenbiere sitting op it notariskantoar, dêr’t ferslach fan dien wurdt yn dit 
proses-ferbaal. It ynskriuwen wurdt dien troch de wei fan ynskriuwbiljetten dy’t neffens kêst 3 
fan de Algemiene Betingsten ynlevere binne by de notaris.
2. It beteljen
De keappriis en itjinge dat fierders oan de ferkeaper betelle wurde moat, moatte foldien wurde op 
syn lêst op ✍.
It bedrach oan kosten dat troch de keaper betelle wurde moat, en ek it bedrach dat oerienkomt 
mei de oerdrachtsbelesting dy’t oangeande de keap betelle wurde moat, likefolle oft dy ek 
werklik betelle wurde moatte sil, moatte foldien wurde op syn lêst op de achtste dei nei de 
gunning.
3. Omset-, oerdrachtsbelesting
Neffens opjefte fan de ferkeaper hoecht oangeande de levering gjin omsetbelesting, mar al 
oerdrachtsbelesting betelle wurde.
Likegoed bliuwt de mooglikheid fan de keaper om op grûn fan de wet yn oanmerking te kommen 
foar frijstelling fan de oerdrachtsbelesting, mar dat is foar rekken fan de keaper.
4. Oanfurdiging
De keaper kin it kochte oanfurdigje frij fan hier, pacht of oare gebrûksrjochten fan trêden, ✍ 
(útsein in eventueel jachtrjocht).
As de keaper earder as ûnder 2 foarsjoen oergiet ta it foldwaan oan al syn betelferplichtings, kin 
er it kochte ek earder, fuortdaliks nei dat beteljen, oanfurdigje.
It kochte is foar rekken en risiko fan de keaper fan de ferfaldei foar it beteljen fan de keappriis ôf 
dy’t neamd wurdt ûnder 2 of safolle earder as dat beteljen dien wurdt.
5. Eigenskippen en fersmoargingsrisiko
Foar safier bekend datearret de opstal fan om ende by ✍ en hat sûnt yn gebrûk west as ✍ ✍(en it 
lêst) as ✍.
De ferkeaper wiist op de neikommende ✍gebrekken ✍bysûnderheden: ✍.
It risiko fan de gaadlikens foar takomstich gebrûk berêst by de keaper, ✍ (sa bedoeld dat de 
ferkeaper gjin reden bekend is hokker it ûngaadlik meitsje foar fuortsetten fan it hjoeddeistich gebrûk).
De ferkeaper is neat bekend oangeande fersmoarging fan de boaiem of fan de opstallen dy’t it 
neffens de no jildende mjitstêven ûngaadlik meitsje foar it gebrûk dat hjirfoar oanjûn is, ✍útsein 
✍.
De ferkeaper wit neat fan de oanwêzigens fan ûndergrûnske opslachtanken foar floeistoffen of 
gassen, ✍útsein ✍.
Mocht noch fan fersmoarging ✍(, oars as hjirfoar neamd,) bliken dwaan, dan is dat foar rekken 
fan de keaper, of it moast wêze dat dy oantoane kin dat de ferkeaper yn syn ferklearrings dêroer 
tekoart sketten is.
(FARIABEL BLOK⇨)
✍6. Rjochten en plichten dy’t oan it registergoed ferbûn binne
Ferwiisd wurdt nei itjinge dat hjirfoar bepaald is by Undersyk Beskikkingsfoech oangeande 
hiemtsjinstberheden. De keaper ferklearret dat er dêr mei op ‘e hichte is en oanfurdiget de 
ferplichtings dy’t dêr eventueel út folgje.⇦ 
(FARIABEL BLOK⇨)
✍7. Ferkaveling
It registergoed wurdt sawol de kavel as yn kombinaasje fan beide kavels te keap oanbean en om 
dy reden is it ynskriuwbiljet sa ynrjochte dat op elke kavel apart en op de kombinaasje fan beide 
kavels ynskreaun wurde kin.⇦ 
✍8. Foarbehâld rjocht fan berie			
De ferkeaper makket, of it moast wêze dat er neffens it ferfolch fan dit prosesferbaal fuortdaliks 
ta gunning oergiet, gebrûk fan syn rjocht fan berie lykas neamd yn kêst 8 lid 3 fan de Algemiene 
Betingsten. As de ferkeaper dêrnei gunne wol, sil er dêr foar it ferstriken fan de beriedstermyn 
útslútsel oer jaan mei in op te meitsjen akte fan gunning.
✍9. Bekendheid mei de ynskriuwbetingsten
De Algemiene Betingsten en dizze Bysûndere Betingsten binne op besjen lein foar 
belanghawwers, dêr’t melding fan makke is yn publikaasjes foarôf. Yn de beskikber stelde 
ynskriuwbiljettten wurdt ek ferwiisd nei dy betingsten.
Troch yn te skriuwen erkent de bieder mei dy Algemiene en Bysûndere Betingsten op ‘e hichte te 
wêzen en achtet er him dêr, lykas de ferkeaper, sûnder betingsten oan bûn.
It ynskriuwen
Neidat de oanwêzigen op de sitting troch my, notaris, op ‘e hichte brocht binne fan de gong fan 
saken by it ynskriuwen en de tapaslikens fan de Algemiene en Bysûndere Betingsten en neidat de 
oanwêzigen de gelegenheid krige hawwe om fragen te stellen, haw ik notaris, de oanwêzigen 
fersocht om de ynskriuwbiljetten yn in ticht kefert by my yn te leverjen.
✍Dêrnei haw ik, notaris, de keferten by deselden dien dy’t foarôf oan my, notaris, neffens kêst 3 
lidden 3 en 4 fan de Algemiene Betingsten, yn bewar jûn binne, neidat troch my, notaris, fêststeld 
is dat dy keferten net skansearre ticht binne.
Dêrnei haw ik, notaris, alle ✍(tal) keferten iepenmakke en my op ‘e hichte steld fan de ynhâld en 
de jildigens fan de ynskriuwbiljetten dy’t dêr yn sitte, it ien en oar eventueel mei tapassing fan de 
regeling yn kêst 4 fan de Algemiene Betingsten.
Alle ynskriuwbiljetten wurde oan dizze akte hechte.
Heechste biedingen
Troch my notaris wurdt fêststeld dat de ynskriuwing laat hat ta de neikommende heechste 
bieding✍en.
(KARBLOK⇨)
It bedrach fan de heechste ynskriuwing fan it registergoed dat hjirfoar omskreaun is, is ✍,
dat neffens it ynskriuwbiljet bean is troch: ✍.⇦
(KARBLOK by ferkaveling⇨)
It bedrach fan de heechste ynskriuwing foar kavel 1 is: ✍,
dat neffens it ynskriuwbiljet bean is troch: ✍.
It bedrach fan de heechste ynskriuwing foar kavel 2 is: ✍,
dat neffens it ynskriuwbiljet bean is troch: ✍.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
It bedrach fan de heechste ynskriuwing foar de kombinaasje fan de kavels 1 en 2 is: ✍ en dus ✍ 
✍leger ✍heger ✍like heech as de beide bedraggen fan de ynskriuwings op de kavels 1 en 2 
byelkoar.⇦
Befêstiging en oanfurdiging troch de keaper
(KARBLOK⇨)
Boppedat ferskynden foar my, notaris:
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner,
niisneamd, heechste bieder foar it registergoed ✍;⇦
(KARBLOK by ferkaveling⇨)
(KAR 1⇨)
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner,
niisneamd, heechste bieder foar kavel 1; en
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner,
niisneamd, heechste bieder foar kavel 2⇦
(KAR 2)⇨
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner,
niisneamd, heechste bieder foar de kombinaasje fan de kavels 1 en 2,⇦⇦
dy’t ferklearre✍n ✍syn ✍harren niisneamd bod te erkennen en ✍(it hjirfoar omskreaune 
registergoed/de kavel 1 respektivelik kavel 2/de kombinaasje fan de kavels 1 en 2) foar it bedrach 
fan ✍ ✍syn ✍harren bod kocht te hawwen en yn eigendom te oanfurdigjen ûnder betingst dat de 
ferkeaper oergiet ta gunning, it ien en oar regele sa as yn kêst 8 fan de Algemiene Betingsten.
(FARIABEL BLOK⇨)
Gunning
De ferkeaper ferklearre dêrnei kavel 1 respektivelik kavel 2 te gunnen oan de niisneamde 
heechste bieders en te leverjen, ûnder it útstellend betingst dat foar elk fan de keapoerienkomsten 
jildt, dat de oanbelangjende keaper oan al syn betelferplichtings foldocht. Fan dat lêste sil bliken 
dwaan moatte út in akte fan betelling dy’t foar de notaris passearje moat.⇦
FAN IEN EN OAR IS DIT PROSES-FERBAAL
opmakke en passearre yn ✍(plak) op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoan is my, notaris, bekend. De saaklike ynhâld fan it proses-ferbaal is oan him 
opjûn en taljochte.
De ferskynde persoan hat ferklearre om op folslein foarlêzen fan it proses-ferbaal gjin priis te 
stellen, fan de ynhâld fan dit proses-ferbaal kennis nommen te hawwen en wiisd te wêzen op de 
gefolgen dy't foar de partij✍en by de proses-ferbaalakte út it proses-ferbaal folgje.⇦
Dit proses-ferbaal is beheind foarlêzen en daliks dêrnei ûndertekene, earst troch de ferskynde 
persoan en dêrnei troch my, notaris, om ✍ oere.
 
(TAFOEGE 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 ✍.)
 
