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Notariskantoor Brummelhuis 
De Cuserstraat 5 
1081 CK Amsterdam 
 
dossier: 89509 JDU 
Project Tuindorp, vrije kavels, Ouderkerk aan de Amstel 
 
Concept d.d. 27 september 2018. 

 
KOOPOVEREENKOMST 

 
   

 PROJECT    : Vrije kavels Ouderkerk aan de Amstel 

 KAVELNUMMER   : *20 * 21 *24 

 NOTARIS     : Notariskantoor Brummelhuis 
          De Cuserstraat 5 
        1081 CK AMSTERDAM 
          telefoonnummer: 020-6444222 
          receptie@notariskantoorbrummelhuis.nl 

  
 
Ondergetekenden: 
 
1. BPD Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, kantoor houdende 

te 1076 CV Amsterdam, IJsbaanpad 1A, correspondentieadres: 1007 EG Amsterdam, Postbus 
51262, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder 
dossiernummer 08013158, en als zodanig laatstgenoemde vennootschap rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ____________________________________________________; 

  
 hierna te noemen: de verkoper, 
 
2. Koper 1: 
 Voorletters     :  
 Achternaam    : 
 Straat / Huisnummer  :  
 Postcode / Plaats    :  
   
 Koper 2 
 Voornaam    :  
 Achternaam    :  
 Straat / Huisnummer  :  
 Postcode / Plaats   :  
  
Burgelijke staat 
 hierna (zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen: de koper,  
 
in overweging nemende dat:  
 
Kavelnummer * 
- dat verkoper eigenaar is van een kavel, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie G,  
** nummer 1922 (afkomstig uit het vervallen perceel 1900 van diezelfde kadastrale gemeente en 

sectie), ongeveer groot driehonderd eenendertig vierkante meter (331 m2), aan welk perceel door 
het kadaster voorlopige kadastrale grenzen en - oppervlakten zijn toegekend,** 

** nummer 1923 (afkomstig uit het vervallen perceel 1900 van diezelfde kadastrale gemeente en 
sectie), ongeveer groot vierhonderd twintig vierkante meter (420 m2), aan welk perceel door het 
kadaster voorlopige kadastrale grenzen en - oppervlakten zijn toegekend,** 
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** nummer 1924 (afkomstig uit het vervallen perceel 1900 van diezelfde kadastrale gemeente en 
sectie), ongeveer groot driehonderd achtenvijftig vierkante meter (358 m2), aan welk perceel door 
het kadaster voorlopige kadastrale grenzen en - oppervlakten zijn toegekend, ** 

 
  
- dat koper aan verkoper een verzoek heeft gedaan voor de aankoop van voormeld kavel, bij 

partijen bekend als kavelnummer *20 *21 *24, op welk kavel koper een vrijstaande woning wenst 
te realiseren welke voldoet aan de vereisten als vermeld in het Kavelpaspoort Tuindorp 
Ouderkerk aan de Amstel de dato juli 2018.  

 
- dat verkoper bereid is om over te gaan tot verkoop van dit kavel, onder de uitdrukkelijke 

voorwaarden dat verkoper geen enkele garantie kan geven voor het verkrijgen van de vereiste 
vergunningen voor de voorgenomen bouwplannen van koper; 

 
- dat de aanneming/bouw van voormelde vrijstaande woning voor rekening, risico en in opdracht 

van koper zal geschieden; 
 
 
verklaren per **_____________ het navolgende te zijn overeengekomen:  

 
 
1. De verkoper verkoopt aan koper, die koopt van de verkoper, *ieder voor een gelijk deel*:  
 
 een kavel, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie G,  
** nummer 1922 (afkomstig uit het vervallen perceel 1900 van diezelfde kadastrale gemeente en 

sectie), ongeveer groot driehonderd eenendertig vierkante meter (331 m2), aan welk perceel door 
het kadaster voorlopige kadastrale grenzen en - oppervlakten zijn toegekend,** 

** nummer 1923 (afkomstig uit het vervallen perceel 1900 van diezelfde kadastrale gemeente en 
sectie), ongeveer groot vierhonderd twintig vierkante meter (420 m2), aan welk perceel door het 
kadaster voorlopige kadastrale grenzen en - oppervlakten zijn toegekend,** 

** nummer 1924 (afkomstig uit het vervallen perceel 1900 van diezelfde kadastrale gemeente en 
sectie), ongeveer groot driehonderd achtenvijftig vierkante meter (358 m2), aan welk perceel door 
het kadaster voorlopige kadastrale grenzen en - oppervlakten zijn toegekend, ** 

 
 zoals aangegeven op het kavelpaspoort d.d. juli 2018, en bij partijen bekend als kavelnummer *20 
*21 *24, 
 
 hierna te noemen: het verkochte. 
 
2. De koopprijs voor het verkochte bedraagt: € * inclusief omzetbelasting. 
 
De verkoper draagt er zorg voor dat deze overeenkomst onder berusting van de notaris wordt gesteld 
en dat een kopie van deze overeenkomst tezamen met de daarin genoemde, door beide partijen 
gewaarmerkte bijlagen aan de koper ter hand wordt gesteld. 
 
De omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, conform de bepalingen van de Wet op 
de omzetbelasting 1968. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting wordt 
gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen terzake. 
 
In de koopprijs is niet begrepen de in artikel 7 bedoelde rentevergoeding.  
 
Deze overeenkomst is aangegaan onder de navolgende bepalingen: 
 
DEFINITIES  
In dit koopcontract wordt verstaan onder:  
1.  “koop”: de in dit koopcontract neergelegde overeenkomst van koop;  
2. "kwaliteitsrekening": de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere 
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 rekening ten name van de hierna onder 4. te noemen notaris dan wel de maatschap of 
vennootschap waarin hij met meer notarissen samenwerkt, welke rekening wordt aangehouden 
bij ING BANK onder nummer NL12 INGB 0006140001; 

3.  “leveringsakte”: de voor de levering vereiste akte te verlijden ten overstaan  
 van de hierna onder 4 te noemen notaris; 
4.  "notaris": mr. M.G. Brummelhuis, Notariskantoor Brummelhuis, dan wel diens plaatsvervanger. 
 
Deze koop geschiedt onder de volgende bijzondere en algemene bepalingen, wat betreft de algemene 
bepalingen voorzover daarvan bij de bijzondere bepalingen niet is afgeweken.  
 
BIJZONDERE BEPALINGEN  
Kosten  
Artikel 1  
1. De notariële kosten terzake deze overeenkomst en de kosten wegens de levering en 
 overdracht van het verkochte, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn 

voor rekening van de verkoper.  
2.  Terzake van de levering van het verkochte is omzetbelasting verschuldigd. De omzetbelasting 

naar een tarief 21% is in de koopprijs begrepen. 
3.  Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In de leveringsakte zal een beroep worden gedaan 

op de vrijstelling overdrachtsbelasting bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a Wet op belastingen van 
rechtsverkeer.  

 
Levering 
Artikel 2a 
De levering van het verkochte zal geschieden bij akte te verlijden ten overstaan van de notaris, diens 
plaatsvervanger, opvolger of associé, op een door de notaris in overleg met partijen te bepalen tijdstip 
doch uiterlijk binnen zes (6) weken:  
- na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning; 
- als vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gronden vermeld in artikel 9 van 

deze akte kan worden ontbonden. 
 
Indien koper in verzuim is met de nakoming van zijn verplichting tot betaling van de koopprijs en 
aanvaarding van het verkochte, heeft verkoper het recht deze koopovereenkomst direct eenzijdig te 
ontbinden en is koper direct een direct opeisbare boete van 10% van de koopprijs (exclusief 
omzetbelasting) aan verkoper verschuldigd. Deze boete komt overeen met de bij de notaris gestorte 
waarborgsom casu qou gestelde bankgarantie. Indien verkoper deze koopovereenkomst wenst te 
ontbinden, dient hij dit schriftelijk aan zowel de koper als de notaris te verklaren. Ingeval van 
ontbinding van deze koopovereenkomst machtigt koper bij deze bij voorbaat de notaris de onder hem 
gestorte waarborgsom als boete over te maken naar een ten name van verkoper staand 
rekeningnummer/gestelde bankgarantie in te roepen. Verkoper hoeft koper geen termijn te stellen om 
zijn verzuim op te heffen. 
 
Het risico van het niet (tijdig) verlenen van de omgevingsvergunning ligt bij koper.  
 
Ontbindende voorwaarde verkrijgen omgevingsvergunning door Koper 
Artikel 2b 
De koop geschiedt onder de ontbindende voorwaarde(n), dat koper niet uiterlijk op ** (richtdatum vier 
maanden na ondertekening koopovereenkomst) een onherroepelijk omgevingsvergunning heeft 
verkregen voor de bouw van de vrijstaande woning op  het verkochte. Een beroep op deze 
ontbindende voorwaarde komt zowel toe aan verkoper als koper, waarbij voor een beroep door koper 
op deze voorwaarde geldt, dat koper dient aan te tonen aan verkoper dat zij tijdig een aanvraag voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning heeft gedaan en dat de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning past binnen de vereisten vermeld in het kavelpaspoort en het vigerende 
bestemmingsplan.  
Verkoper en/of koper dient uiterlijk op de eerste werkdag na laatstgemelde datum schriftelijk aan 
koper en/of verkoper en aan de Notaris te verklaren, dat hij wegens het niet of niet tijdig verkrijgen van 
voormelde omgevingsvergunning, de Koop wil ontbinden. 
In geval van ontbinding van de koopovereenkomst door koper,  is koper direct een direct opeisbare 
boete van 10% van de koopprijs (exclusief omzetbelasting) aan verkoper verschuldigd. Deze boete 
komt overeen met de bij de notaris gestorte waarborgsom/gestelde bankgarantie. Ingeval van 
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ontbinding van deze koopovereenkomst machtigt koper bij deze bij voorbaat de notaris de onder hem 
gestorte waarborgsom als boete over te maken naar een ten name van verkoper staand 
rekeningnummer/gestelde bankgarantie in te roepen.  
 
Afwijkende perceelsgrootte 
Artikel 3 
Verschil tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven maat of grootte van de grond geeft geen 
aanleiding tot enige rechtsvordering tot vergoeding ter zake. 
 
Opgaven door verkoper 
Artikel 4 
Verkoper garandeert: 
a. Ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte bevoegd te zijn tot de overdracht van het 

verkochte. 
b. Tot op heden zijn ten aanzien van het verkochte van overheidswege geen voorzieningen 

voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd, of van overheidswege 
zijn uitgevoerd en nog niet zijn betaald. 

c. Ten aanzien van het verkochte zijn tot op heden van overheidswege geen handhavingsbesluiten 
aangekondigd of meegedeeld. 

d. Met betrekking tot het verkochte is geen subsidie van overheidswege aangevraagd of toegekend 
in verband waarmede nog voorwaarden moeten worden nagekomen. 

e. Met betrekking tot het verkochte bestaan heden geen verplichtingen uit 
huurkoopovereenkomsten, opties en/of contractuele voorkeursrechten en deze zullen evenmin 
bestaan bij het ondertekenen van de leveringsakte. 

f. Het verkochte zal bij het ondertekenen van de leveringsakte ongevorderd zijn en niet zonder 
recht of titel in gebruik bij derden zijn. 

g. Het verkochte zal bij het ondertekenen van de leveringsakte ontruimd zijn, vrij van huren en 
andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming. 

i. Er zijn geen andere erfdienstbaarheden dan die welke zullen blijken tot het verkochte te behoren 
of erop drukken en waarvan de aan verkoper bekende zijn vermeld in de betreffende concept 
akte vestiging erfdienstbaarheden, oplegging kwalitatieve verplichtingen/bijzondere bepalingen;. 

j. Er zijn geen andere kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek dan 
die vermeld in de onder i. genoemde concept akte. 

k. Er behoeven aan koper geen andere kettingbedingen te worden opgelegd dan die vermeld in de 
onder i. genoemde concept akte.  

l. Er zijn geen bijzondere lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 7:15 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

m. Er zijn geen beperkte rechten (gedoogplichten) als bedoeld in de Belemmeringenwet 
Privaatrecht.  

n. Met betrekking tot het verkochte is heden geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure, arbitrage 
of mediation aanhangig of aangekondigd.  

o. Op het verkochte rusten geen retentierechten en deze zullen evenmin daarop rusten ten tijde van 
het ondertekenen van de leveringsakte. 

p. Het verkochte is heden niet aangesloten op de infrastructuur van water, elektriciteit en riool. Het 
verkochte heeft heden geen aansluiting op het telefoon- en kabeltelevisienet. Ten tijde van de 
levering zullen de betreffende voorzieningen in de openbare weg aanwezig zijn. Koper dient er 
zelf zorg voor te (laten) dragen dat het verkochte wordt aangesloten op de betreffende 
voorzieningen.   

 
Mededelingsplicht 
Artikel 5 
Verkoper staat er voor in, dat hij aan koper al die inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van koper 
behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten die aan koper bekend zijn 
of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de 
geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper niet behoeven te 
worden verstrekt. 
 
Waarborgsom/bankgarantie/reserveringsvergoeding  
Artikel 6 
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper te 
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zijner keuze: 
- een waarborgsom ten belope van tien procent (10%) van voormelde koopsom (exclusief 

omzetbelasting) voldoen op de kwaliteitsrekening; of 
- een schriftelijke bankgarantie doen stellen ten belope van tien procent (10%) van voormelde 

koopsom (exclusief omzetbelasting), 
zulks uiterlijk op * (zes weken na ondertekening van de koopovereenkomst) en voorts op de wijze als 
nader is aangegeven in de algemene bepalingen. 
 
Door koper is tevens een reserveringsvergoeding van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) 
voldaan, welke zal worden verrekend met voormelde koopsom op de wijze zoals is omschreven in de 
door koper en verkoper getekende reserveringsovereenkomst. 
 
Betaling koopsom/rentevergoeding 
Artikel 7 
1. De betaling van de koopsom als hiervoor vermeld onder 2. (inclusief omzetbelasting) vindt plaats 

bij de levering. 
2. Zolang het verkochte niet aan de koper is geleverd, heeft de koper recht op uitstel van betaling 

van de koopsom, waar tegenover hij verplicht is aan de verkoper een rente te vergoeden gelijk 
aan zes procent (6%), te berekenen over het onder 2. vermelde bedrag (exclusief 
omzetbelasting) vanaf zes weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is tot aan de 
datum van levering. 

 Deze rente dient eveneens bij de levering van het verkochte te worden voldaan. 
3. Indien en voor zover de koper een reeds opeisbaar gedeelte van de koopsom of enige andere uit 

hoofde van deze overeenkomst opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft 
voldaan en de bepaling in het vorige lid van dit artikel niet van toepassing is, is de koper daarover 
aan de verkoper een rente van zes procent (6%) per jaar verschuldigd vanaf de dag van 
opeisbaarheid tot die der voldoening, zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen 
van partijen uit deze overeenkomst en/of tussen partijen nader te maken afspraken. 

4. De rente als bedoeld in lid 2 en 3 wordt vermeerderd met omzetbelasting. 
5. Bij de berekening van de vergoedingen en de rente als bedoeld in dit artikel wordt ervan 

uitgegaan dat één jaar bestaat uit 360 dagen en één maand bestaat uit 30 dagen. 
 
Overheidssubsidie 
Artikel 8 
Er wordt terzake geen overheidssubsidie verstrekt. 
 
Ontbindende voorwaarde  
Artikel 9 
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarden: 
1. dat de koper binnen twee (2) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst voor de 

financiering van het verkochte een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere 
maandelijkse verplichting aan rente en aflossing en/of rente en premie van een 
levensverzekering dan € *** (MAANDBEDRAG) gebaseerd op een hoofdsom van € *** 
(HOOFDSOM), zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende 
voorwaarden en bepalingen. 

2. Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering is geen Nationale Hypotheek 

Garantie verlangd. 

3. a. Indien de voorwaarde(n) sub 1. niet wordt vervuld heeft de koper het recht bij aangetekende 
brief met bericht ‘handtekening retour’ of telefaxbericht met verzendbevestiging te verzenden 
aan de verkoper uiterlijk binnen acht (8) dagen na afloop van de voor de vervulling van de 
betreffende voorwaarde geldende termijn, de ontbinding van de koopovereenkomst in te 
roepen, waardoor de overeenkomst tussen partijen van rechtswege ontbonden zal zijn. 

 b. Bij het beroep op de ontbindende voorwaarde moet de koper minimaal twee schriftelijke 

afwijzingen aan de notaris geven.  

4. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie als 
vermeld in lid 2 van dit artikel van toepassing is en die voorwaarde niet binnen twee (2) maanden 
vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de termijn 
waarbinnen de koper recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen geacht worden 
tussen partijen verlengd te zijn tot acht (8) dagen na ontvangst van een aan hem verzonden 
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aangetekende brief van de verkoper, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er over uit te 
laten of hij al dan niet de ontbinding van de overeenkomst inroept. 

5. Indien de door de koper geaccepteerde financieringsvoorwaarden niet (meer) door de geldgever 
worden verlengd en gestand worden gedaan tot en met de datum van levering, dan is de koper 
verplicht een nieuwe hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum 
van levering door of namens de verkoper is medegedeeld. De verkoper draagt er zorg voor dat 
de koper deze datum tijdig verneemt. Indien de koper geen nieuwe geldlening kan verkrijgen 
tegen de in lid 1 sub a van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting, heeft de koper het 
recht alsnog vóór of uiterlijk op de datum van levering de ontbinding van de overeenkomst in te 
roepen bij aangetekende brief met bericht ‘handtekening retour’ of telefaxbericht met 
verzendbevestiging. 

6. Koper verplicht zich al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in de leden 1 en 2 van dit 
artikel vermelde voorwaarde(n) kan leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen 
verhinderen. Indien aan het inroepen van ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel het niet 
nakomen van de hierboven vermelde verplichtingen ten grondslag ligt, zal de koopovereenkomst 
van rechtswege zijn ontbonden en zal koper  verkoper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter 
grootte van 10% van de koopsom. Het inroepen van de ontbinding zal geschieden bij 
aangetekende brief met bericht ‘handtekening retour’ of telefaxbericht met verzendbevestiging. 

 

Bodemgesteldheid 
Artikel 10 
De bodem zal bij de feitelijke levering geschikt zijn voor het gebruik van het beoogde gebruik van het 
verkochte zijnde een perceel bouwterrein bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. 
 
Kosten 
Artikel 11 
Alle kosten en rechten aan de verkoop en levering verboden, zijn begrepen in de totale koopsom. 
 
Bepalingen gemeente 
Artikel 12 
Met betrekking tot voorwaarden en bepalingen welke, ter zake van de verkrijging in eigendom van het 
verkochte, door de verkoper namens de Gemeente Ouder-Amstel zullen worden opgelegd aan de 
koper, wordt verwezen naar de onder artikel 4 sub i genoemde concept akte. 
 
Koper verklaart bij het passeren van de akte van levering onherroepelijk volmacht te verlenen aan 
ieder van de medewerkers van de notaris, zulks met de macht van substitutie, om bovenbedoelde 
bepalingen te vestigen/overeen te komen/op te leggen ten behoeve en ten laste van het verkochte. 
 
Erfdienstbaarheden/Kwalitatieve verplichtingen/Kettingbedingen/Bijzondere bepalingen 
Artikel 13 
De verkoper heeft het recht zowel ten nutte als ten laste van het verkochte, erfdienstbaarheden te 
vestigen, kwalitatieve verplichtingen te bedingen, kettingbedingen op te leggen, een en ander 
uitsluitend in overleg met de notaris, voor zover dit wenselijk of noodzakelijk mocht zijn in verband met 
de ligging van het verkochte ten opzichte van naburige erven danwel worden vereist door de 
Gemeente Ouder-Amstel casu quo andere publiekrechtelijke organen en/of nutsbedrijven alsmede ten 
behoeve van het aanleggen, hebben, gebruiken, onderhouden, herstellen, wijzigen van leidingen, 
kabels, rioleringen, buizen en dergelijke dienende voor het verkrijgen van elektriciteit, water, gas, 
telefoon, radio- en tv ontvangst en dergelijke en/of afvoer van schoon, vuil en rioolwater. Tevens heeft 
de verkoper het recht, voor zover nodig, beperkingen op te leggen ten aanzien van het aanbrengen 
van diepwortelende beplanting en dergelijke. 
 
Koper is bekend met het feit dat er vanwege de parkeernorm twee (2) parkeerplaatsen op eigen 
terrein tegelijkertijd bereikbaar moeten zijn. Het is de koper en zijn rechtsopvolger(s) niet toegestaan 
deze parkeerplaatsen te verwijderen en deze voor andere doeleinden te gebruiken dan het stallen van 
(motor)voertuigen van hem/haarzelf, huisgenoten of bezoekers.  
 
Koper is tevens bekend met het feit dat het kavel wordt geleverd met inbegrip van een 
talud. Een en ander zoals weergegeven op het bij koper bekende kavelpaspoort d.d. * juli 2018.  
Het talud met oeverbeschoeiing maximaal 30 centimeter boven waterpeil, wordt na overleg en  
in combinatie met de overige kavels 20, 21 en 24 aangebracht. 
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Het is koper en zijn rechtsopvolger(s) niet toegestaan het talud te verwijderen.  Koper is ermee 
bekend dat  ten aanzien van het in het project gelegen water en waterkeringswerken (zoals 
bijvoorbeeld oeverbeschoeiing en sloot) de Keur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht van toepassing is. 
 
Koper is ermee bekend dat er geen steigers buiten de perceelgrenzen mogen worden gerealiseerd. 
 
In verband met de bodemgesteldheid van de grond waarop het project wordt gerealiseerd dient koper 
rekening te houden met de zettingen van de grond. Als gevolg van deze zettingen zal koper zijn tuin, 
terras, paden en eventueel in de buitenruimte gelegen (gezamenlijke) riolering, regelmatig dienen op 
te hogen. Koper zal de verkoper nimmer voor de gevolgen van de zettingen aansprakelijk kunnen 
houden. Zetting is een proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. 
Hierbij wordt water en lucht uit de poriën geperst. De zettingssnelheid hangt af van de textuur en 
structuur van de grond en het watergehalte, de omvang van de belasting en de eerdere belastingen.  
Een zetting van meer dan 50 cm in 5 jaar is niet uitzonderlijk in dit gebied. 
Het openbare gebied (straten, groenvoorzieningen etc.) inclusief een gedeelte van de voortuin van de 
bouwkavel is voorbelast, zodat bij de start van de bouw de grond reeds 'gezet' is. 
Ondanks deze voorzorgen kan Verkoper niet voorkomen dat er een (blijvende) zetting van zowel de 
voor- als achtertuin optreedt. 
Koper dient zelf maatregelen te nemen (aanvullen met grond in de tuin, een strook met grind rondom 
de gevel) als zetting optreedt om de tuin op hoogte te houden en te voorkomen dat er rondom de 
woning kuilen ontstaan door eventueel wegspoelen van de grond. 
Koper dient de aansluiting van de grond met de woningentree en de terrasdeuren op hoogte te 
houden evenals de rest van de tuin. 
Verkoper adviseert Koper met nadruk om direct rondom de woning een strook grind aan te brengen en 
van tijd tot tijd aan te vullen. 
Als Koper verhardingen rondom de woning aanbrengt, wijst Verkoper Koper erop dat deze 
verhardingen, inclusief het benodigde zandpakket, door hun gewicht extra zettingen kunnen 
veroorzaken. 
Ook het aantrillen van de grond veroorzaakt zettingen. Voor aanvullingen en ophogingen kan Koper 
het beste grond met een laag soortelijk gewicht toepassen. 
Hiermee wordt de druk op de ondergrond beperkt en worden zettingen niet versneld. Verkoper 
adviseert Koper het afschot van de verharding van de woning af te laten lopen (d.w.z. van de gevel af 
de tuin in). De verharding dient ook los van de woning gehouden te worden en minimaal 50 mm lager 
dan de onderdorpels aangelegd te worden, m.u.v. de woningentreedeur. Verkoper wijst Koper erop 
dat zettingen van de grond zich eerder aftekenen bij verharde oppervlaktes. Ook zijn de mogelijk 
noodzakelijke ophogingen die Koper in de komende jaren dient uit te voeren minder gemakkelijk en 
mogelijk kostbaarder bij verharde oppervlaktes.  Bijgebouwen die niet op een paalfundering geplaatst 
worden kunnen daarbij uit het lood gaan staan als gevolg van niet gelijkmatige zakkingen. 
Verkoper adviseert Koper de aansluitingen van riolering en overige nutsleidingen te controleren 
voordat ophoogwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
 
Bovenbedoelde bepalingen en andere zaken die in het kavelpaspoort d.d. juli 2018 opgesomd staan 
zullen in de leveringsakte worden gevestigd c.q. worden opgelegd als kettingbeding ten behoeve en 
ten laste van het verkochte met een boete verschuldigd bij niet nakoming van de betreffende 
verplichtingen. 
 
Gedoogplicht 
Artikel 14 
Koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat op, in, aan of boven het verkochte  en de 
daarop aanwezige casu quo te bouwen opstallen kabels, leidingen, pijpen, putten, draden, isolatoren, 
rozetten, pijpstellingen, steunijzers, zinkputten, kastjes van centrale antenne-inrichting, rioleringen, 
alles met bijbehorende werken en toebehoren, en al hetgeen de gemeente en/of het nutsbedrijf verder 
nodig acht, in verband met geleidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie of andere 
openbare doeleinden worden aangebracht, onderhouden, hersteld of vernieuwd, als Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Ouder-Amstel of nutsbedrijven nodig achten. 
De koper is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht, te laten bestaan. 
 
Doorverkoop 
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Artikel 15 
1. Het is de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper niet toegestaan 

zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen voordat de 
notariële akte van levering van het verkochte is verleden. Elke handeling in strijd met het 
bovenstaande is nietig ten aanzien van de verkoper en wordt als niet gedaan beschouwd. 

 
2. Koper is verplicht tot gereedkoming van de bouw van de woning op een moment dat ligt op 

vijftien (15) maanden nadat de omgevingsvergunning een onherroepelijke status heeft verkregen. 
In het geval de woning niet voor deze datum aan koper door de door koper aangestelde 
aannemer is opgeleverd, behoudt verkoper zich het recht voor een boete ter hoogte van een 
honderd euro (€ 100,00) per kalenderdag aan koper op te leggen. Ingeval van doorlevering voor 
oplevering van de woning is de opvolgende koper gebonden aan hetgeen in dit lid is bepaald en 
hetgeen hiervoor is bepaald als kettingbeding in de akte van levering worden opgelegd. 

 
 
Ondeelbaarheid verplichtingen 
Artikel 16 
De ten laste van de koper voorkomende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien het verkochte door 
meer dan één persoon gezamenlijk is aangekocht, zijn dezen ten opzichte van de verkoper hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst. 
 
Forum- en rechtskeuze 
Artikel 17 
1. Voor de kennisneming van geschillen, die naar aanleiding van de koop zijn of zullen ontstaan is 

het gerecht van de plaats, waar het verkochte is gelegen, bij uitsluiting bevoegd. 
2. Op de koop is Nederlands recht van toepassing. 
3. Op de in deze koopovereenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van 

toepassing. 
 
Inschrijving in de openbare registers 
Artikel 18 
Partijen geven vooralsnog – ook na de uitleg met betrekking tot de bescherming die aan partijen wordt 
gegeven door de inschrijving van het onderhavige koopcontract in de Openbare Registers – geen 
opdracht aan de notaris om bedoelde inschrijving plaats te doen vinden. 
 
Algemene voorwaarden/beperking aansprakelijkheid 
Artikel 19 
Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde Algemene 
voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk 
van deze algemene voorwaarden is aan deze koopovereenkomst gehecht. 
 
Contractstukken 
Artikel 20 
Koper en verkoper verklaren dat de navolgende contractstukken op onderhavige overeenkomst van 
toepassing zijn en daarvan onverbrekelijk deel uitmaken.  Deze stukken zijn niet door beide partijen 
gewaarmerkt en als bijlage aan deze overeenkomst gehecht, doch door de verkoper gewaarmerkt en 
vervolgens gedeponeerd bij de in deze overeenkomst genoemde notaris. 
 
Koper verklaart: 
a. uitdrukkelijk de in deze koopovereenkomst vermelde lasten en beperkingen te aanvaarden, 

alsmede die welke na onderzoek voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn of hadden kunnen 
zijn; 

b. een kopie te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van: 
 - kavelpaspoort d.d.  juli 2018  terzake de onderhavige kavel; 
 - akte vestiging erfdienstbaarheden, oplegging kwalitatieve 
  verplichtingen/bijzondere bepalingen; 
 - Bodemrapport d.d. * 
 - Bestemmingsplan *** d.d. * 
 - Concept leveringsakte d.d. *; 
 - Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid, notariskantoor Brummelhuis 
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De koper verklaart uitdrukkelijk een exemplaar van deze bescheiden te hebben ontvangen, bekend te 
zijn met de inhoud daarvan en deze te aanvaarden. 
 
Bijzondere bepalingen 
Artikel 21 
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of 
andere bijzondere verplichtingen wordt te dezen verwezen naar de onder artikel 4 lid 1 sub i 
voormelde concept akte vestiging erfdienstbaarheden, oplegging kwalitatieve 
verplichtingen/bijzondere bepalingen. 
 
 
Aardgasvrij 
Artikel 22 
Koper is bekend met het feit dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat 
om alle nieuwbouwwoningen, waarvoor op, of na 1 juli 2018 een omgevingsvergunningaanvraag bij de 
gemeente wordt ingediend. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Omschrijving leveringsverplichting 
Artikel I 
 
1. Verkoper is verplicht Koper eigendom dan wel erfpacht of recht van opstal te leveren, die/dat: 
 a. onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging ook 

onderhevig is, echter indien het Verkochte erfpacht of recht van opstal betreft onverminderd 
hetgeen in de erfpacht- of opstalvoorwaarden en in de wet is bepaald; 

 b. niet is bezwaard met beslagen of hypotheken of inschrijvingen daarvan, dan wel met andere 
beperkte rechten behoudens de eventueel in dit koopcontract vermelde; 

 c. niet is bezwaard met kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het 
Burgerlijk Wetboek, behoudens de eventueel in dit koopcontract vermelde; 

 d. niet is belast met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de eventueel in dit 
koopcontract vermelde. 

 De eventueel meeverkochte roerende zaken zijn vrij van beperkte rechten en niet bezwaard met 
beslagen. 

2. Verkoper en Koper verlenen hierbij de Notaris en zijn medewerkers een volmacht om: 
 a. om al datgene te doen (waaronder begrepen het opzeggen van leningen) dat nodig is om 

doorhaling te verkrijgen van inschrijvingen van hypotheken en/of beslagen waarmee het 
Verkochte is belast, alsmede om die doorhaling te bewerkstelligen; de kosten voor de 
doorhaling zijn voor rekening van de Verkoper; 

 b. inzage te nemen van alle documenten en registers die de Notaris ter uitvoering van de Koop 
van belang acht. 

3. Voor zover het Verkochte blijkens dit koopcontract verhuurd is, wordt het geleverd onder de 
verplichting voor Koper tot gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en). 

 Indien na de ondertekening van dit koopcontract een huurovereenkomst betreffende het 
Verkochte eindigt, dient Verkoper dit terstond aan Koper mee te delen en is het Verkoper niet 
toegestaan een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Koper. 

 Hetzelfde geldt ten aanzien van een wijziging van een bestaande huurovereenkomst. 
 Indien Koper geen toestemming geeft tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst dan 

wel tot wijziging van een bestaande huurovereenkomst, zal deze verplicht zijn de daaruit 
voortvloeiende huurderving aan Verkoper te vergoeden. 

 Ingeval Koper geen toestemming geeft voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, is 
het kraakrisico voor Koper, evenals de gevolgen die de Huisvestingswet en de daaruit 
voortvloeiende regulering verbindt aan de leegstand. 

4. Indien de door Verkoper opgegeven maat of grootte van het Verkochte of de verdere 
omschrijving daarvan of de (verdere) door Verkoper of Koper in de bijzondere bepalingen gedane 
opgaven niet juist of niet volledig zijn, zal geen van partijen daaraan enig recht ontlenen. 

 Dit lijdt uitzondering, indien en voor zover de desbetreffende opgave: 
 - door de wederpartij:  
 - blijkens dit koopcontract is gegarandeerd;  
 - niet te goeder trouw is geschied; 
 - het een niet opgegeven feit betreft dat vatbaar is voor inschrijving in de openbare registers, 

doch daarin op heden niet is ingeschreven, een en ander onverminderd het bepaalde in 
artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daaraan verbonden rechten en bevoegdheden, 
vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, behoudens die welke ingevolge de bijzondere 
bepalingen door Koper uitdrukkelijk zijn aanvaard. 

6. De aflevering (feitelijke levering) van het Verkochte alsmede van de eventueel meeverkochte 
roerende zaken vindt plaats bij het ondertekenen van de Leveringsakte, in de feitelijke staat 
waarin het Verkochte en/of de roerende zaken zich dan bevinden, met dien verstande dat deze 
staat, anders dan door toedoen van Koper, niet minder mag zijn dan de staat waarin het 
Verkochte en de eventueel meeverkochte roerende zaken zich heden bevinden, behoudens 
normale slijtage. 

 Tot de aflevering dient Verkoper als een zorgvuldig schuldenaar voor het Verkochte en de 
eventueel meeverkochte roerende zaken te zorgen. 
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7. Verkoper zal Koper en/of diens makelaar onroerend goed en/of Kopers gevolmachtigde in de 
gelegenheid stellen het Verkochte en de eventueel meeverkochte roerende zaken, kort voor het 
ondertekenen van de Leveringsakte te inspecteren. 

8. Verkoper draagt, onder opschortende voorwaarde van de levering van het Verkochte, aan Koper 
over alle aanspraken, die Verkoper nu of te eniger tijd uit hoofde van overeenkomsten, 
onrechtmatige daad of anderszins kan doen gelden ten aanzien van derden, waaronder 
begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers rechtsvoorganger(s), de architect(en), de 
constructeur(s), de bouwer(s), de aannemer(s), de onderaannemer(s), de installateur(s) en/of de 
leverancier(s) van het Verkochte en de eventueel meeverkochte roerende zaken, of gedeelte(n) 
daarin/daarvan, alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen, garantieregelingen en 
garantiecertificaten, alles voor zover deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder tot enige 
vrijwaring gehouden te zijn. 

 Verkoper verplicht zich de hem bekende desbetreffende gegevens en documenten aan Koper te 
verstrekken. 

 Koper zal eerst na de overdracht van het Verkochte en de eventueel meeverkochte roerende 
zaken, bevoegd zijn om de overdracht van de betreffende rechten te bewerkstelligen, door 
mededeling te doen aan de personen jegens wie de rechten kunnen worden uitgeoefend. 

9. De overdracht van het Verkochte zal plaatsvinden door de (digitale) inschrijving in de openbare 
registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers van een afschrift van de 
Leveringsakte. 

 
Overmacht, risico, verzekeringen 
Artikel II 
 
1. Het risico van het Verkochte en de eventueel meeverkochte roerende zaken gaat over bij het 

ondertekenen van de Leveringsakte. 
2. Verkoper is verplicht voor zijn rekening de tot het Verkochte behorende opstallen bij een solide 

verzekeringsmaatschappij op de bij Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen 
gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde te verzekeren en tot de ondertekening van de 
Leveringsakte verzekerd te houden, bij gebreke waarvan Koper bevoegd is bedoelde verzekering 
voor rekening van Verkoper en in diens naam te sluiten, dan wel de bestaande verzekering uit te 
breiden en/of tot herbouwwaarde te verhogen. Koper heeft het recht van Verkoper inzage van de 
desbetreffende polis en premiekwitanties te verlangen. Verkoper geeft Koper volmacht om aan 
de verzekeringsmaatschappij inlichtingen te vragen. 

3. Indien een van de partijen tengevolge van een aan hem niet toerekenbare tekortkoming 
(overmacht), anders dan binnen afzienbare tijd, zijn verplichtingen in het geheel niet kan 
nakomen, is de Koop na een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de wederpartij 
ontbonden. De verklaring dient de reden van de tekortkoming te bevatten. 

4. Indien Verkoper wegens andere dan geringe schade aan het Verkochte zijn verplichtingen 
slechts gedeeltelijk kan nakomen, is Verkoper verplicht Koper daarvan onverwijld per 
aangetekend schrijven in kennis te stellen, met toezending van een kopie van het betreffende 
schrijven aan de Notaris. Bij deze kennisgeving dient een kopie van de toepasselijke 
verzekeringspolis met de verzekeringsvoorwaarden te worden gevoegd. Indien Verkoper deze 
kennisgeving niet tijdig doet, kan Koper de Koop vóór de Leveringsdatum per aangetekend 
schrijven ontbinden binnen vier weken nadat de schade ter kennis van Koper is gekomen. 

5. Verkoper dient binnen twee weken nadat Koper de kennisgeving als bedoeld in lid 4 heeft 
ontvangen, doch uiterlijk vóór de Leveringsdatum, bij aangetekend schrijven aan Koper te 
verklaren of hij het Verkochte zal (doen) herstellen in de toestand waarin het zich ten tijde van het 
sluiten van de Koop bevond en zo ja, binnen welke termijn het herstel zal plaatsvinden. Verkoper 
zendt gelijktijdig een kopie van het betreffende schrijven aan de Notaris. 

6. Indien Verkoper de verklaring als bedoeld in lid 5 niet of niet tijdig aflegt, of indien Verkoper 
verklaart dat hij het Verkochte niet vóór de Leveringsdatum zal (doen) herstellen, kan Koper de 
Koop per aangetekend schrijven ontbinden binnen vier weken na ontvangst van de verklaring van 
Verkoper, of indien geen verklaring is ontvangen, binnen vier weken na de datum van de in lid 4 
bedoelde kennisgeving. Koper kan de Koop op gelijke wijze ontbinden indien Verkoper niet heeft 
voldaan aan zijn verplichting op grond van lid 4. De termijn van vier weken loopt in dat geval 
vanaf de dag dat de schade ter kennis van Koper is gekomen. 

7. Indien Verkoper verklaart het Verkochte te zullen (doen) herstellen binnen een termijn die afloopt 
na de Leveringsdatum en Koper de Koop niet op grond van het bepaalde in lid 6 heeft 
ontbonden: 
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 a. zal Koper opteren voor de betaling van de koopprijs tegen overdracht van het Verkochte in 
de (beschadigde) staat waarin dit zich bevindt, inclusief overdracht van alle rechten die 
Verkoper ter zake van de schade hetzij uit hoofde van de verzekering, hetzij uit andere 
hoofde jegens derden toekomen. Het risico dat de overdracht gevolgen heeft voor de hoogte 
van de verzekeringsuitkering is in dat geval voor rekening van Koper. Verkoper dient al het 
mogelijke te doen om Koper de informatie te verstrekken die nodig is om zich over dit risico 
een oordeel te vormen; of 

 b. zal de levering worden opgeschort tot de werkdag na de laatste dag van de termijn die 
Verkoper voor het herstel heeft opgenomen in de verklaring als bedoeld in lid 5, echter met 
een maximum van vier weken na de Leveringsdatum, tenzij partijen anders overeenkomen. 
Verkoper is verplicht de schade binnen deze termijn volledig te herstellen voor zover het 
schade betreft waartegen verzekering bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij 
gebruikelijk is. 

8. Verkoper is in geval van het voorgaande lid 7 sub b tevens verplicht de schade die Koper door 
het uitstel van de Leveringsdatum lijdt, uiterlijk per de datum van ondertekening van de 
Leveringsakte van het herstelde Verkochte aan Koper te vergoeden. 

 
Overneming van verplichtingen 
Artikel III 
 
1. Indien op Verkoper verplichtingen van persoonlijke aard zijn gelegd, die hij op zijn beurt van 

Koper dient te bedingen en zo vervolgens (kettingbedingen), is Koper gehouden die 
verplichtingen op zich te nemen (mits hij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard conform artikel 6 van 
de bijzondere bepalingen), na te komen en die ook van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel 
te bedingen, een en ander zoals in de Leveringsakte nader te omschrijven. 

2. Koper is niet verplicht door Verkoper gesloten verzekeringsovereenkomsten over te nemen. 
3. Voorzieningen die van overheidswege zijn voorgeschreven na ondertekening door Koper en 

Verkoper van dit koopcontract en niet voordien schriftelijk aangekondigd, komen voor rekening 
van Koper. Indien de voorzieningen vóór het ondertekenen van de Leveringsakte dienen te 
worden getroffen dan zal Verkoper ter zake van de uitvoering met Koper in overleg treden. 

 
Betaling en verrekening 
Artikel IV 
 
1. De baten en lasten van het Verkochte zijn met ingang van de dag van het ondertekenen van de 

Leveringsakte voor rekening van Koper. 
 De tot en met de dag van het ondertekenen van de Leveringsakte opeisbare huren dienen tot dan 

door Verkoper en voor diens risico te worden geïnd. 
 Voor zover er met betrekking tot het Verkochte belastingen en/of heffingen ten laste van de 

gebruiker worden geheven zullen deze niet tussen partijen worden verrekend. 
 Verkoper is gehouden om de lasten, belastingen en heffingen ten laste van de eigenaar of 

zakelijk gerechtigde over de ten tijde van het ondertekenen van de Leveringsakte lopende 
perioden geheel te voldoen, onverminderd de verrekening tussen partijen. 

2. Indien door huurders waarborgsommen zijn gestort, worden deze, met de eventueel lopende 
rente, bij het ondertekenen van de Leveringsakte tussen Verkoper en Koper verrekend. 

 Indien ten behoeve van huurders jegens Verkoper bankgaranties zijn gesteld zullen de 
desbetreffende documenten bij het ondertekenen van de Leveringsakte door Verkoper aan Koper 
worden overhandigd; Verkoper zal alles in het werk stellen om te bereiken dat deze garanties ten 
gunste van Koper worden gesteld. 

3. De betaling van de koopprijs en eventuele omzetbelasting en de verrekening van de door 
Verkoper tijdig vóór het ondertekenen van de Leveringsakte aan de Notaris op te geven baten, 
lasten, eventueel over de baten en lasten in rekening gebrachte omzetbelasting en 
waarborgsommen geschieden - overeenkomstig deze opgave - via de nota’s van afrekening van 
de Notaris. 

 Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de Leveringsakte door 
creditering van de Kwaliteitsrekening, uiterlijk per de dag van het ondertekenen van de 
Leveringsakte per valuta van die dag. 

4. Verkoper bedingt ten behoeve van schuldeisers die - in verband met de correcte afwikkeling van 
de Koop en levering van het Verkochte overeenkomstig de voor de Notaris geldende beroeps- en 
beleidsregels - uit de koopprijs voldaan behoren te worden, de garantie dat hun vorderingen door 
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de Notaris rechtstreeks uit de koopprijs worden voldaan en daartoe van de Kwaliteitsrekening 
worden overgemaakt naar hun bank- of girorekening, zodat de Notaris aan Verkoper zelf slechts 
het daarna overblijvende restant van de koopprijs verschuldigd is. Verkoper onderwerpt zich aan 
de vaststelling door de Notaris, welke van de door Verkoper tijdig op te geven schuldeisers aan 
voormelde maatstaf voldoen en tot welke bedragen. De garantie strekt zich niet mede uit tot het 
aan Verkoper toekomende restant. 

 Verkoper, voor het hem toekomende en de hiervoor in dit lid bedoelde schuldeisers, ieder voor 
het hun toekomende, alsmede Koper hebben jegens de Notaris pas recht op uitbetaling zodra de 
Notaris uit schriftelijk onderzoek in de openbare registers is gebleken, dat de overdracht is 
geschied overeenkomstig het bepaalde in artikel I lid 1 vermeld en door de Notaris is voldaan aan 
de voor de Notaris geldende beroeps- en beleidsregels. 

 Verkoper en Koper zijn ermee bekend, dat - in verband met dit onderzoek - tussen de dag van 
het ondertekenen van de Leveringsakte en het uitbetalen één of meer werkdagen zullen 
verstrijken. 

5. De partij, die volgens dit koopcontract de overdrachtsbelasting verschuldigd is, is verplicht deze 
bij het ondertekenen van de Leveringsakte bij de Notaris in depot te geven ter voldoening aan de 
ontvanger van de belastingen. 

 In het geval, bedoeld in artikel 1 lid 3 bijzondere bepalingen, is Koper verplicht het daar bedoelde, 
aan Verkoper te vergoeden, bedrag bij het ondertekenen van de Leveringsakte bij de Notaris in 
depot te geven ter uitbetaling aan Verkoper, zodra naar het oordeel van de Notaris het werkelijk 
aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag vaststaat. 

 Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is voor de tot de datum van ondertekening van de 
Leveringsakte opeisbare lasten, belastingen, heffingen als bedoeld in de laatste zin van lid 1 van 
dit artikel, is Verkoper verplicht, ingeval Koper dit vordert, de betreffende lasten, belastingen en 
heffingen aan de Notaris te voldoen ter betaling aan de betreffende rechthebbende(n) bij het 
ondertekenen van de Leveringsakte. 

6. Ingeval omzetbelasting verschuldigd is, draagt Verkoper er zorg voor dat aan Koper tijdig een 
factuur in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt afgegeven. Koper zal een kopie 
van bedoelde factuur eveneens tijdig afgeven aan de Notaris. 

7. Voor het geval de koopprijs aan Koper gerestitueerd moet worden, bedingt Koper ten behoeve 
van hen, die (een gedeelte van) de koopprijs rechtstreeks naar de Kwaliteitsrekening hebben 
overgemaakt, de garantie dat die bedragen door de Notaris gerestitueerd worden door 
overmaking naar de rekening waarvan zij zijn afgeschreven, zodat de Notaris aan Koper slechts 
de door hem zelf overgemaakte bedragen verschuldigd is. De garantie strekt zich niet mede uit 
tot de door Koper zelf overgemaakte bedragen. 

 
Waarborg 
Artikel V 
 
1. Indien is overeengekomen, dat Koper tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn 

verplichtingen een waarborgsom stelt, moet deze worden voldaan door storting op de 
Kwaliteitsrekening; over een waarborgsom wordt de door de Notaris van zijn bank ontvangen 
rente aan Koper vergoed. 

 De Notaris bevestigt schriftelijk aan Verkoper of diens makelaar onroerend goed dat de 
waarborgsom dan wel bankgarantie door hem is ontvangen. 

2. De door Koper gestelde waarborgsom zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval Koper, 
na in gebreke te zijn gesteld op de in artikel VI omschreven wijze, gedurende het daar gemelde 
tijdvak in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet. 

 Ingeval Verkoper uitvoering verlangt van de Koop zal het vorenstaande (telkens) slechts gelden 
voor dat gedeelte van de waarborgsom dat Koper aan de onder artikel VI lid 2 onder a bedoelde 
dagboete is verschuldigd. 

3. De Notaris keert de waarborgsom aan Verkoper uit na het ondertekenen van de Leveringsakte op 
de wijze als hiervoor in artikel IV vermeld, dan wel indien Koper - na in gebreke te zijn gesteld op 
de in artikel VI omschreven wijze - gedurende het daar gemelde tijdvak in de nakoming van zijn 
verplichtingen tekortschiet, eventueel naar rato van de door Koper verbeurde dagboete. 

 In het eerste geval komt de waarborgsom, voor zover niet eerder aan Verkoper uitgekeerd, in 
mindering op dat gedeelte van de koopprijs en dat gedeelte van de door Koper op grond van het 
bepaalde in dit koopcontract verschuldigde kosten en belastingen, dat niet door of namens Koper 
uit andere middelen wordt voldaan. 
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 Na het ondertekenen van de Leveringsakte, met overeenkomstige toepassing van artikel IV lid 4, 
tweede zin, keert de Notaris aan Koper uit het niet aan Verkoper uitgekeerde gedeelte van de 
waarborgsom, alsmede de eventuele rente over de waarborgsom, alles voor zover deze 
bedragen niet nodig zijn ter betaling van door Koper verschuldigde kosten en rechten. 

4. De Notaris restitueert de waarborgsom aan Koper, indien Verkoper - na in gebreke te zijn gesteld 
op de in artikel VI omschreven wijze - gedurende het daar vermelde tijdvak in de nakoming van 
zijn verplichtingen tekortschiet, alsmede indien de Koop anders dan door toerekenbare 
tekortkoming (wanprestatie) van Koper is ontbonden. 

5. Indien beide partijen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen of indien de Notaris 
niet kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten, 
houdt de Notaris - behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide partijen - de 
waarborgsom onder zich, totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij 
voorraad verklaard vonnis is beslist, aan wie hij de waarborgsom moet afdragen. 

 Een gestelde bankgarantie dient gedurende die tijd te worden verlengd bij gebreke waarvan de 
Notaris verplicht is de bankgarantie te innen. 

6. Indien is overeengekomen, dat Koper een bankgarantie zal doen stellen, dient deze 
bankgarantie: 

 a. onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot ten minste één maand na de overeengekomen 
datum van ondertekenen van de Leveringsakte; 

 b. afgegeven te zijn aan de Notaris door een kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij met 
een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht of door een te goeder naam 
bekend staande buitenlandse bank, zulks ter beoordeling van de Notaris; en 

 c. de clausule te bevatten, dat op eerste verzoek van de Notaris het bedrag van de garantie 
aan de Notaris wordt uitgekeerd. 

 Indien het bedrag van de garantie aan de Notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen 
als hiervoor bepaald. 

7. Partijen verlenen de Notaris hierbij volmacht om de door hem gemaakte kosten op de 
waarborgsom dan wel de uitkering krachtens de bankgarantie, vermeerderd met de daarover 
gekweekte rente, in te houden. 

8. Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de Notaris of de Koop is 
nagekomen, of één van de partijen dan wel of beide partijen tekortschiet(en) dan wel tenslotte of 
hij, Notaris zelve, niet kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet, een en ander met dien 
verstande dat partijen gedurende een maand nadat de Notaris het vorenstaande schriftelijk heeft 
verklaard, het recht hebben zich voor beslechting van het geschil te wenden tot de bevoegde 
rechter. 

9. Partijen vrijwaren de Notaris voor alle gevolgen voortvloeiende uit het overeenkomstig dit lid 
onder zich houden van de waarborgsom dan wel de uitkering krachtens de bankgarantie. 

 
Tekortkoming (wanprestatie) 
Artikel VI 
 
1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de Koop anders dan door niet toerekenbare tekortkoming 

(overmacht) is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade 
met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het volgende lid. 

2. Indien één van de partijen, na bij deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht 
dagen, na de dag waarop het deurwaardersexploot is uitgebracht, tekortschiet in de nakoming 
van één of meer van haar verplichtingen - daaronder begrepen het niet tijdig betalen van de 
waarborgsom of het niet tijdig doen stellen van een correcte bankgarantie - is deze partij in 
verzuim en heeft de wederpartij de al dan niet subsidiaire keus tussen: 

 a. uitvoering van de Koop te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim is na afloop van 
voormelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van 
nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie pro mille van de 
koopprijs; of 

 b. de Koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden en betaling van een onmiddellijk 
opeisbare boete te vorderen van tien procent van de koopprijs. 

3. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde 
schadevergoeding met rente en kosten. 

4. Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin begrepen. 
5. De in lid 2 van dit artikel omschreven wijze van ingebrekestelling alsmede de daar omschreven 

boeteregeling hebben geen toepassing meer nadat aan de Notaris uit schriftelijk onderzoek in de 
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openbare registers is gebleken, dat de overdracht is geschied overeenkomstig het bepaalde in 
artikel I lid 1 vermeld en nadat Verkoper, voor het hem toekomende en eventuele in artikel IV lid 4 
bedoelde schuldeisers, ieder voor het hun toekomende, en Koper door de Notaris zijn betaald. 

 
Ontbindende voorwaarden 
Artikel VII 
 
De tussen Verkoper en Koper eventueel overeengekomen ontbindende voorwaarden zullen na het 
ondertekenen van de Leveringsakte geen werking meer hebben. 
 
Kosten bij ontbinding 
Artikel VIII 
 
Ingeval van ontbinding van de Koop in onderling overleg zijn de kosten wegens de werkzaamheden 
van de Notaris ter zake van dit koopcontract en de uitvoering daarvan voor rekening van Verkoper en 
Koper, ieder voor de helft. 
Ingeval van ontbinding van de Koop door het in vervulling gaan van een 
ontbindende voorwaarde zijn bovenbedoelde kosten voor rekening van de partij die op de 
ontbindende voorwaarde een beroep doet of ten behoeve van wie de ontbindende voorwaarde was 
opgenomen. 
Ingeval van ontbinding van de Koop op grond van tekortkoming van een van de partijen komen 
bovenbedoelde kosten voor diens rekening. 
Ingeval van ontbinding door Koper wegens het aan Koper toekomende wettelijk recht de Koop binnen 
drie dagen nadat een afschrift van dit koopcontract aan Koper ter hand is gesteld te ontbinden, komen 
bovenbedoelde kosten voor diens rekening. 
 
Slotbepalingen 
Artikel IX 
 
1. Partijen kiezen ter zake van de Koop en haar gevolgen, tot de Leveringsakte is ondertekend, 

woonplaats ten kantore van de Notaris, alwaar dit koopcontract blijft berusten. 
2. Ingeval twee of meer personen (Ver)Koper zijn, geldt het volgende: 
 a. (Ver)Kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit de Koop voortvloeiende rechten 

uitoefenen, met dien verstande dat: 
  - Kopers elkaar hierbij onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te 

werken aan de levering en overdracht van het Verkochte; 
  - Verkopers elkaar hierbij onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te 

werken aan de levering en overdracht van het Verkochte; 
 b. Verkopers zijn hoofdelijk verbonden voor de voor hen uit de Koop voortvloeiende 

verplichtingen; 
 c. Kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de voor hen uit de Koop voortvloeiende verplichtingen. 
3. Verkoper en Koper zijn verplicht elkaar en de Notaris terstond te informeren, indien zich 

omstandigheden voordoen die voor de Koop of de uitvoering daarvan relevant kunnen zijn, 
waaronder begrepen een verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of opheffing van 
de gemeenschap waartoe het Verkochte behoort. Verkoper en Koper zijn verplicht ter zake van 
die omstandigheid met elkaar in overleg te treden alvorens enige maatregel en/of 
(rechts)handeling te verrichten, tenzij redelijkerwijs geen uitstel mogelijk is. 

4. Waar in dit koopcontract wordt gesproken over “betaling aan de Notaris" of "in depot geven aan 
de Notaris" wordt bedoeld storting op de Kwaliteitsrekening. 

5. Verkoper en Koper geven de Notaris hierbij opdracht om die werkzaamheden te verrichten die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Koop. 

 Verkoper en Koper geven de Notaris hierbij volmacht om in geval de Koop wordt ontbonden of 
door de inwerkingtreding van een ontbindende voorwaarde eindigt, de doorhaling te 
bewerkstelligen van de inschrijving van de Koop in de openbare registers. 

6. Door zijn mede ondertekening van dit koopcontract verklaart de Notaris de uit de Koop voor hem 
voortvloeiende verplichtingen op zich te nemen en de aan hem verstrekte volmachten en 
bevoegdheden aan te nemen. 
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Getekend te         
op           
verkoper: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getekend te         
op           
koper: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid 

 
Artikel 1  
Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke 
notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met 
hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.  
Artikel 2  
De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:  

· verzekerde som: EUR  25.000.000,- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;  
· jaarmaximum: EUR  50.000.000,- per verzekeringsjaar en per notaris;  
· verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en 

erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.  
Artikel 3  
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven 
opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de 
opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de 
aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten 
laste van de verzekeraar(s) is.  
Artikel 4  
De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris 
aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk 
functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, 
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.  
Artikel 5  
De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte 
zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.  
Artikel 6  
De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is 
mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam 
zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.  
Artikel 7  
Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is 
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Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 
Nederlandse rechter.  
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den 
Haag en de griffie van de Rechtbank te Den Haag.  
 
 
 


