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LEVERING

Heden, dertig maart tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, m¡. Elbert Jan

Veldjesgraa{ notaris met plaats van vestisins Woudenbere:
1. d

geboren re Numegen op octttts vruùrr€f n,¡lgfif,lsruur¡dvrcl tweeënvijftig, houder van -
Nederlands paspoort, nummer N , ongehuwd en niet als partner
geregistreerd
hierna genoemd: verkoper;

2, mevrouw , geboren te Rhenen op tweeëntwintig oktober -
negentienhonderd tachtig te dezen woonplaats kiezende ten kantore van genoemd

notaris Veldjesgraaf te 3931 ES Woudenberg, Stationsweg V/est 32;
ten deze handelend als sckifteliik gevolmachtigde van:

- oeboren te 's-Hertogenbosch op twaalf april 

-
negentienhonderd zeventig, houder van Nederlands rijbewijs, numme, ), blj -

het verstrekken van de volmacht handelende in haar hoedanigheid van Hooftl
Grondzaken in de regio West' of
de ì geborente Hilversum op negen februari -
negentienhonderd negenenv{jflig, houder van Nederlands paspoort, bij het

verstrekken van de volrnacht handelende in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend 

-Hoofcl Grondzaken in de regio West;
beiden Îe dezer zake woonplaats en adres kiezende op het kantooradres van na te 

-
melden rechtspersoon;
gelet op het bepaalde in het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij thans genaamd: EconomischeZaken, Landbouw en Innovatie van drie april -
tweeduizend (Staatscourant 2000, 69),laatstelijk gewijzigd bij besluit van achttien april -

tweeduizend drie van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, thans --
genaamd: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Staatscourant 

-20A3,77) en gelet op het bepaalde in het besluit van drieëntwintig februari tweeduizend
vijf (Staatscourant 2005, 39) van de Directeur van het Bureau, de publiekrechtel¡ke 

-rechtspersoon BUREAU BEFIEBRLANDBOUWGRONDEN, gevestigd te 's- 

-
Gravenhage en kantoorhoudende te 3511 EW Utrecht, Herman Gorterskaat 5, 

-
(correspondentieadres : Postbus 85 20, 3 5 03 RM Utrecht) (subjectnummer
(West/Utrecht) 6605029391), bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Midden -
Nederland bekend onder dossiernummer 30277010, het Bureau rechtsgeldig

vertegenwoordþende;
hierna genoemd: het Bureau en/ofkoper;

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het volgende:

Verkoper heeft blijkens een met koper aangegane koopovereenkomst aan koper verkocht en -

levert op grond daarvan aan koper, die blijkens voormelde overeenkomst heeft gekocht en -
bij deze in eigendom aanvaardt:

een perceel cultuurgrand, gelegen nabii de Verlengde Slotlaan te Zeist, þafl$trssl 

-belænd gemeente Zeist, sectie C nummer 959, groot viiftig we (50a) viiftig centiare 

-(50ca),
hierna ook te noemen: het verkochte,
Het vorkochte is door verkoper gebruikt ten behoeve van bos en recreatie aanleg corridor en -

zal door het Bureau worden gebruikt ten behoeve van bos en aanleg corridor
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Ten aanzien van het hiervoor gemelde gebruik van het verkochte heeft verkoper het 

-
volgende meegedeeld

dat hem niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is 

-
toegestaan.
EIGENDOMSVERKRIJGING
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschriiving bij het

voormalige kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in 
-het register hypotheken 4 op drieëntwintig juni tweeduizend vier in deel 13154 nummer 145,

van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de

koopsom en afstanddoening van de rechten ontbinding, op tweeëntwintig juni tweeduizend -
vier verleden voor mr. R.J.Holtman notaris te Utrecht.
KOOPPRIJS
De totale koopprijs van verkochte bedraagt:
VIJF"|IGDLTIZEND EURO (€ 50.000,00).
De zakelijke belastingen zijn niet venekend voor wat betreû de lopende termijnen.

Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens het koopcontract en deze akte -
verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van

Derdengelden Notarispraktijk Veldjesgraaf en Korlaar, ter uitbetaling op de wijze als is 

-vermeld in het koopcontract.
Verkoper kwiteert koper voor die betaling
BEPALINGEN EN BEDINGEN
Artikel t Bevoegdheid verkoper
De verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigensdomsoverdracht ten 

-tijde van het passeren van de akte van levering.
Artikel2 Kosten en BTW
1. De kosten van overdracht waaronder begrepen het kadastraal recht en de kosten van -

de akte van levering zijn voor rekening van koper.

2. Koper doet een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel -
15, lid 1, letter m van de Wct op Belastingen van Rechtsverkeer.

3. De kosten van royement van hypotheken, verdeling van gemeenschappen, machtigingen

van de kantonrechter alsmede daarmee vergelijkbare kosten, zijn voor rekening van de -
verkoper

4. De koopprijs is inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting (BTW) en zal worden -

voldaan door storting op de rekening van de notaris, voor welk bedrag de verkoper 

-kwijting verleent.
5. De eventueel verschuldþde omzetbelasting (BTW) is geheel voor rekening van de 

-verkoper
Art¡ke ¡ 3 Feitetijke leverins/inbezitstel I ¡nE

l. Onder feitelijke levering wordt in deze overeenkomst verstaan het verschaffen van het -
algeheel gebruik van en de algehele feitelijke beschikkingsmacht over het verkochte.-

2. De feitelijke levering van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat waarin -
het zichbij het ondertekenen van de koopovereenkomst door de verkoper þsv6¡d. 

-Verkoper verplicht zich voor het verkochte zotg te dragen als een zorgvuldig

schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering'

3. De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden bij de

ondertekening van de notariële akte van levering. Indien de feitelijke levering op een -

ander tijdstip plaatsvindt dan bij de ondertekening van de notariële akte van levering, -

eindþ de zorgplicht van de verkoper per het tijdstip van feitelijke levering.
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4, De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden geheel ontruimd, vrij van 

-pacht, huur, jacht en andere gebruiksrechten.

Artikel 4 Verplichtineen vcrkoper
Verkoper is verplicht aan koper eigendom te leveren die:

l. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan welke vernietiging dan ook;
2, niet bezwaard is met beslagen err/of hypotheken of met ínschrijvingen daarvan;

3, niet bezwaard is met kettingbedingen en/of kwalitatieve verplichtingen, andets dan -
hierna vermeld;

4. niet bezwaard is met beperl<te rechten, behoudens erfdienstbaa¡heden zoals hierna 
-vermeld

Artikel 5 Garanties verkoper
Verkoper garandeert koper dat:

L hem vanwege de overheid erlof nutsbedrijven met betrekking tot het verkochte tot op -
heden geen (nog niet uitgevoerde) verbeteringen enlofherstellingen zijn
voorgesckeven en hem (schriftelijk) geen daartoe strekkend voorschrift is

aangekondigd;
2. geen onteigening van het verkochte ís aangezegd;

3. op het verkochte de gebruikelijke zakelijke lasten rusten, w€ìarvan de verschene

termijnen zijn voldaan;
4. er geen bijzondere zakelijke lasten op het verkochte rusten'

Anikel6 Risico
L Het verkochte komt eerst voor risico van koper, zodra de feitelijke levering plaatsvindt, -

in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper

2. Indien de zich tot het verkochtc behorende opstallen vóór het tijdstip van risico-
overgang anders dan door toedoen van het bureau ofkopeq geheel ofgedeehelijk 

-
verloren gaan of in meer dan geringe mate worden beschadigd, is verkoper verplicht het

bureau onverwijld daarvan in kennis te stellen. Het bureau stelt vervolgens onverwijld -
koper in kennis. De overeenkomst is in dat geval van rechtswege ontbonden tenzij 

-partijen alsdan anders overeenkomen.
Artike I 7 Bodemonderzoek en bodemverontrein igin g,

Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak rvordt het 

-volgende bepaald.

l. Van bodemverontreiniging is sprake indicn zich op erlof in de bodem van de

onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op Brond -van natuurlijk voorkomen is te verwachten gelet op de Achtergrondwaarden v¿¡ þsf 

-Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vast bodem betreft en gelet -
op de Streefuaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering2D09, voor zover het-

rondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen 

-gangbare kwalite itseisen.

2. Er zal een vooronderzoek worden verricht naar de aanwezigheid van

bodemverontreiniging respectievelijk waterbodemverontreiniging in de onroerende zaak

conform N VN5 72 5 -2 009 respect ie ve lijk NEN 5 720.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden vastgelegd in een rapportage die aaî 

-partijen ter beschikking zal worden gesteld en waarvan een gewaarrnerkt exemplaar aan

de akte zal worden gehecht.

3. Koper kan verlangen dat vóór de aktepassering een verkennend ondeuoek (conform --
NEN 5740 enlof NEN 5720 en/ofNTA 5727 eniof NEN 5897) en zonodig nader 

-onderzoek wordt uitgevoerd, Het verkennend onderzoek zal zo spoedig mogelijk, doch -
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uiterlijk binnen fwee maanden na de ondertekening door verkoper van de

koopovereenkoms! op kosten van koper worden uitgevoerd. De resultaten van het 

-bodemonderzoek worden vastgelegd in één of meerdere rapportages die aan partljen ter -

beschikking worden gesteld en waarvan (een) gewaarmerkt(e) (exemplaren) aan de akte

zal(zullen) worden gehecht. De akte passering vindt niet plaats voordat de resultaten van

het bodemonderzoek bekend zijn. Mochten de resultaten van het bodemonderzoek op de

geplande datum van aktepassering niet bekend zijn, dan wordt de aktepassering

uitgcsteld zonder dat partijen aanspraak kumen maken op verrekening van wettelijke -
rente ofwelke schadevergoeding dan ook'

4. Mochten de resultaten van het in lid 2 bedoelde vooronderzoek koper geen aanleiding -
geven tot verdere onderzoek, dan vindt de aktepassering in beginsel op de in de 

-
overeenkomst genoemde datum plaats. Op basis van de resuhaten van het

vooronderzoek gaan beide partijen er van uit dat de bodem niet verontreinigd is.

5. Mocht in de in lid 2 en 3 genoemde onderzoeksrapportages melding zijn gemaakt van -
eenverontreinigingindeonroerendezaakdieisgesaneerdopbasisvaneen-
goedgekeurd saneringsplan of een rechtsgeldige melding op grond van artikel 39b lid 3 -
van de Wet Bodembescherming (BUS-melding), dan maken de volgende stukken

eveneens deel uit van de overeenkomst en worden de afschriften van deze stukken aan -
de koopovereenkomst en notariöle akte van levering gehechl het saneringsplan of de 

-BUS-melding, het evaluatieverslag of -rapport van de sanering en de officiele reactie 
-van het bevoegd gezag op dat evaluatieverslag- ofrapport. Beide partijen gaan er van uit

dat geen verdere sanering noodzakelijk is.

6. Indien uit de resultaten van de in lid 2 en 3 bedoelde onderzoeken blijkt dat zich één van

de navolgende situaties voordoet, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden: -a. De bodem van de onroerende zaak is geheel of gedeeftelijk vcrontreinigd na een 
-januari negenticnhonderdzevenentachtig;

b. In de bodem van de onroerende zaak bevindt zich een verontreiniging welke is 

-ontstaan vóór eenjanuari negentienhonderdzevenentachtig en die als een ernstig 
-geval van bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming moet -

worden aangemerkt;
c. In de bodem van de onroerende zaak bevindt zich een niet ernstige verontreiniging -

welke is ontstaan vóór eenjanuari negentienhonderdzevenentachtig en die 

-
gebruiksbeperkingen met zich brengt voor het gebruik van de onroerende zz'2þ 

-zoals in de koopovereenkomst is vermeld,

Indien uit de resultaten van de lid 2 en 3 bedoelde onderzoeken blijkt dat minder dan 
-vijfentwintig (25) kubieke meters van de bodern ernstig is verontreinigd voor één 

-
januari negentienhonderd zevenentachtig kan de koper de overeenkomst voor de datum -

van aktepassering per aangetekende briefaan de verkoper ontbinden. Er wordt dan 

-opnieuw onderhandeld over de koopsom waarbij de eventuele waardevermindering van-

de grond ofde kosten van sanering worden verrekend.

Bijìntbinding als bedoeld in het vorige lid kunnen partijen overeenkomen dat de koop -
alsnog doorgang zal vinden onder wijziging van de koopovereenkomst' Partijen ziin 

-gehouden met elkaar in overleg te treden ovef een mogelijke wijziging van de

overeenkomst. In het geval partijen overeenkomen dat de koop alsnog doorgang kan 
-vinden wordt de aktepassering opgeschort tot een nader door partijen te bepalen tijdstip -

zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op verrekening van wettelijke rente of 

-welke schaàevergoeding dan ook. Partijen zullen in dat geval afstand doen van het recht

op ontbinding van de overeenkomst vanwege de gebleken aanwezigheid van 

-

HyPotheken 4
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bodemverontreiniging
8. In het geval bedoeld in het vorige lid dat partijen overeenkomen de koop alsnog

doorgang te laten vinden sluiten parlijen een overeenkomst waarin in aanvulling op de -
algemene voorwaarden bijzondere voorwaarden over bodemverontreiniging wortlen 

-opgenomen.
9, Anders dan vermeld in artikel6 in samenhang met artikel 7 Iid3 van de algemene 

-voorwaarden komen de kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen,

sanering en waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging voor rekening -
van de verkoper indien blijkt dat, in afuijking van de aannames in het vierde en vijfde -
lid, op het tijdstip van de risico-overgang toch verontreiniging in de onroerendezaa'k-
aanwezig is, waarover de verkopcr koper verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft 

-
geurformeerd

10. Wanneer binnen een periode van tien jaar, ingaande op datum aktepassering, indien 

-alsdan de rechtsvordering van het bureau niet reeds op grond van de wet is vervallen of -
verjaard, door het bevoegd gezag krachtens de \üet bodembescherming \¡/ordt 

-

vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een partijen ten tijde van de

akfepassering niet bekend geval van ernstige bodemverontreiniging en door het bureau -
aannemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van de akte passering

in de onroerendezaakaanwezig was en ook onder dc heden geldende noffnen moest 
-worden aangemerkt als een geval van ernstige bodemverontreiniging, worden de 

-
eventueel door het bureau gemaahe kosten van maatregelen in het belang van de

bescherming van de bodem alsmede het wa¿rdedrukkend effect van de verontreiniging -
door de verkoper vergoed. Indien het bureau bovendien aannemelijk maakt dat in het 

-kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van de

aktepassering, en voorts uitgaande van het gebruik van de bodem ten tijde van de 

-
ondertekening van de akte, ten aatløien van dit geval van ernstige bomveroutreiniging -
sprake is van spoed om het betreffende geval te saneren, komen de eventuele door het -
bureau gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijk beveiligingsmaatregelen, -
maatregelen in het belang in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en -

nazorg, alsmede het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging voor 

-rekening van de verkoper
11. Behoudens omstandigheden genoemd in lid 9 komen de kosten van onderzoek, 

-
tijdelijke beveiligingsmaatregelen, sanering en waardedrukkend effect van eventuele 

-(rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen -
op het moment van de aktepassering voor rekening van koper indien na tien jaar of 

-langer zal blijken van een aan partiien ten tijde van de overdracht van de sn¡ss¡snds 
-zaak onbekende verontre inig ing

Artikel 7A Asbest in de fwater)bodem. puin. verhardingsmateriaal in wegen. paden en erven

en dempingen.
i. Indien het bureau de onroerende zaak verdacht acht op de aanwezigheid van asbest in de

(water)bodern, puin, verhardingsmateriaal in één of meer wegen' paden of erven of-
dempingen wordt vooronderzoek vericht conform NEN 5707. De resultaten vân het 

-onderzoek zullen worden vastgelegd in een rapportage die aan partijen ter beschikking *
zal worden gesteld en waarvan een gewaannerkt exemplaar aan de akte zal worden 

-gehecht.

2. Het bureau kan verlangen dat vóór de aktepassering een verkennend asbestonderzock -
wordt uitgevoerd in de (water)bodem, puin, verhardingsmateriaal in één of meer ì¡/egen,

paden of erven of dempingen conform NTA 5727, respectievelijk NEN 5707 of NEN -
Hypotheken 4
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5897 en zo nodig nader onderzoek wordt uitgevoerd
3. Het verkennend onderzoek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden

na de ondertekening van de koopovereenkomst door beidc partijen, in opdracht en op -
kosten van het bureau worden uitgevoerd door een gecertificeerde, erkende en van beide

partijen onafhankelijke instelling. De resultaten van het ondezoek worden vastgelegd in
één of meer rappofiages die aan partlien ter beschikking wordcn gesteld cn w¿rarvan 

-(een) gewaarmerkt(e) exempla(a)r(en) aan de akte zal (zullen) worden gehecht. De 

-aktepassering vindt niet plaats voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. 

-Mochten de resultaten van het onderzoek op de geplande datum van aktepassering niet -
bekend zi.jn, dan wordt de aktepassering uitgesteld zonder dat part[jen aanspraak kunnen

maken op verrekening van wettelijke rente of welk schadevergoeding dan ook, 

-
4, Mochten de resultaten van het in lid I bedoelde vooronderzoek het bureau geen 

-
aanleiding geven tot verder onderzoek, dan vindt de aktepassering in beginsel op de in -
de overeenkomst genoemde datum plaats. Op basis van de resultaten van het

vooronderzoek gaan beide partijen er van uit dat asbest aanwezig in de (water)bodem, -
puin, verhardingsmateriaal in één of meer wegen, paden of erven of dempingen is dat op

gtond van wet- of regelgeving moet worden gesaneerd of dat gebruiksbeperkingen rnet-
zich brengt voor het gebruik van de onrosrende zaak zaals in de koopovereenkomst is -
vermeld.

5. Indien uit de resultaten van de in lid I en 2 bedoelde onderzoeken blijkt dat in of op de -
onroerende zaak asbest aanvtezig is dat op grond van wet- ofregelgeving moet worden -
gesaneerd of gebruiksbeperkingen met zich brengt voor het gebruik van de onroerende -
zaakzoals in de koopovereenkomst is vermeld, dan is de overeenkomst van rechtswege -

ontbonden.
6. Bij ontbinding als bedoeld in het vorige lid kunnen partijen overeenkomen dat de koop -

alsnog doorgang zal vinden onder wijziging van de koopovereenkomst. Partijen ziin 
-gehouden met elkaar in overleg te treden over een mogelijke wijziging van de

overeenkomst. In het geval partijen overeenkomen dat de koop alsnog doorgang kan 
-vinden wordt de aktepassering opgeschort tot een nader door partijen te bepalen tijdstip -

zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op verrekening van wettelijke ¡s¡lç ef 

-welke schadevergoeding dan ook. Partijen zullen in dat geval aßtand doen van het recht

op ontbinding van de overeenkomst vanwege de gebleken aanwezigheid van asbest. 

-7. In het geval bedoeld in het vorige lid dat partijen overeenkomen de koop alsnog

doorgang te laten vinden, sluiten partijen een overeenkomst waarin in aanvulling op de -
in afivijking van de algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden over asbest

worden opgenomen.
8, Anders dan vermeld in artikel 6 komen de kosten van onderzoek, sanering en

waardedrukkend effect van eventuele (rest)asbestverontreiniging in de (water)bodem, -
puin, verhardingsmateriaal in één of meer wegen, paden of erven of dempingen voof 

-rekening van de verkoper indien blijkt dat, in afuijking van de aannames in het vierde -
lid, op het tijdstip van de risico-0vergang toch asbest in de (water)bodem, Puh, 

-
verhardingsmateriaal in één of meer wegen, paden of erven of dernpingen in ofop de 

-
ornoerende zaak aanwezig is, waarover de verkoper het bureau verwijdbaar onjuist of -
onvolledig heeft gerrformeerd.

g. Wanneer binnen een periode van tien jaar, ingaande op de datum van aktepassering, 
-indien alsdan de rechtsvordering van het bureau niet reeds op grond van de wet is 

-
vervallen of verjaard, wordt vastgesteld dat er in of op de onroerendezaaksprake is 

-asbest dat partijen ten tijde van de aktepassering niet bekend was en dat op grond van -
Hypotheken 4
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wet- en rcgclgeving moet worden gesaneerd en door het bureau aannernelijk \¡/ordt 

-gemaakt dat dit asbest ook ten tijde van de aktepassering in of op de orroerende zaak -
aanwezig was en ook onder de heden geldende normen moet worden gesaneerd, worden

de eventuele door het bureau gemaakte kosten van onderzoek en sanering alsmede het -
waardedrukkend eflect van deze (rest)asbestverontreiniging door de verkoper vergoed.-

10. Behoudens omstandigheden genoemd in lid 8 komen de eventueel door het bureau te 
-

maken kosten van onderzoek, sanering en waardedrukkend efÊect van

(rest)asbestverontreiniging in de (water)bodem, puin, verhardingsmateriaal in één of 
-meer wegen, paden of erven of dempingen voortvloeiende uit de van toepassing zijnde -

wettelijke bepalingen op het moment van de aktepassering voor rekening van het bureau

indien na tien jaar of langer zal blijken van een aan partijen, ten tijde van de overdracht -
van de onroerende zaak, onbekende aanwezigheid van asbest in de (water)bodem, puin, -

verhardingsmateriaal in één of meer wegen, paden of erven of dempingen.

A*ikel 8 Over-. ondermaat
Over- ofondermaat van het verkochte zalaangeen van partijen enig recht verlenen.

Artikelg Baten. lasten en belastingen
Alle baten, lasten en belastingen met betrekking tot het verkochte komen ten gunste dan wel -

voor rekening van koper met ingang van de dag waarop de alcte van levering zal worden 

-ondertekend, danwel met ingang van de dag waarop de feitelijke levering plaatsvindt indien -
deze op een andere dag geschiedt
Bedoelde baten, lasten en belastingen zullen op die datum tussen partijen worden verrekend.-

Artikel l0 Verzekering
Door koper worden generlei verzekeringen van de verkoper overgenomen. Verkoper dient -
op eigen kosten de aanwezige verzekeringen te beëindigen met ingang van de dag waarop -
het risico op koper overgaat. Koper dient een regeling te treffen voor dekking van risico's die

hij met betrekking tot het verkochte aanvaardt met ingang van de dag waarop deze risico's -
op hem overgaan.
Artikel I I Informatieplicht verkoper
Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met betrekking tot -
het verkochte die informatie te hebben verstrekt die naar geldende verkeersopvattingen door -

hem ter kennis van koper behoort te worden gebracht.

Koperaanvaardtnadrukkelijkdatfeitenenomstandighedendienaargeldende-
verkeersopvattingen tot het onderzoeksgebied van koper behoren, voor risico van koper 

-komen.
Artikel 12 Titelbewiþen en b€scheiden

De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel -
9 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in zijn bezit had, -
aan koper afgegeven.

Artikel I 3 Hosftlelijke qebondenheid verkopers

In geval sprake is van meerdere verkopers verbinden deze zich hoofctelijk tot naleving van -
alle verplichtingen welke uit de overeenkomst voorWloeien, Alle verplichtingen

verkopérs zijn ondeelbaar. In geval sprake is van meerdere kopers verbinden deze zich 

-hoofdelijk tot naleving van alle verplichtingen welke uit de overeenkomst voortvloeien. Alle

verplichtingen van kopers zijn ondeelbaar

Artikel 14 Wet voorkeursrecht gemeenten

De overeenkomst is ontbonden, als er tussen het tijdstip van het sluiten van de

koopovereenkomst en het tijdstip van de juridische levering ten aanzien van één of meerdere

van de betrokken percelen ecn aanwijzing op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeente is

HYPotheken 4
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geschied.

Artikel l5 Archeologische waarden

Het is verkoper niet bekend ofzich in het verkochte archeologische waarden bevinden. 

-B i izondere voorwaarden
In de lijst van bijzondere voorwaarden bij aankoop door bureau staat onder meer nog

woordelijk vermeld het navolgende:

"Bijzondere vootwaarden welke van toepassing zijn op de koopovereenkomst tussen 

-wrlroper en het bureau.
Artikel l, Goedkeu'ìng
Onderhavige transactie wordt geacht niet te zijn aangegaan indien het bureau geen 

-toestemming verkrijgt van Provincie {Jtrecht de hierbij verhandelde onroerende zaak aan

te kopen.

Artikel 2. Vergaeding bükomende kosten
Het bureeu zal, per datum aktepassering vía de nota vqn afrekzning van de notaris, adn -
verkoper een bedrag vergoeden ad zeventienduizend viiftonderd euro (€ 17.500,00) 

-inclusie/'BTW. Dit be*eft een onderdeel van de schadeloosstelling zijnde de biikomende -
schadeposten (onder andere herbeleggingskosten, deskundigenkosten, advacaatkosten en -

averige kasten).

Ártikel 3. uitstelÍeitelüke levering gebouwen (met olzonder g'andt welke zullen worden -
sesloopl. on niet
I. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 3 eerste volzin van de algemene

voorwqarden zal feitelijkz levering van de percelen ksdastraal bekend gemeente Zeist,

sectie C, nî,tmmel 959 geschieden op één mei tweeduizend dertien. Voor het gebruik -
tot aan deze datum zal verkoper geen vergoeding, in welke vorm dan ook, qqy þs¡ 

-bureauverschuldigd zijn. Enkzl de kostenvoor het gebruikvan gas, elektriciteit, 

-water, teleþon, intemet, centrale antenne/kabel, stookolie en dieselolie ziin voor 

-rekening van verkoper, die daartoe zelf overeenkomsten met de betrokken

nutsbedrijven zal aangaan.
2. In afwijking van artikel 6 van de algemene voorwaarden kamen partiien overeen dat, -

indien tussen de tJalum van juridische lettering en de datum vanþiteliike levering, het

verkachte geheel af gedeeltelijk tenie, gsot of in meer dan geringe rnate wordt

beschadigd, verktper verplicht is het bureau onverwiild dqqrvan in lænnis te stellen. *
Beídepartijenhebbenalsdanhetrechtdefeitelijkeleveringzospoedigals-
redelijkerwijs mogelijk te doen plaatsvinden. Ðe andere part$ is gehouden hieraan -
mee te werken.

3. Partijen verklaren uildrukkel$k dat met het voortgezet gebruik geenszins beoogd is 
-een huur- of pachtovereenkomst aan te gaan. Ðe we$eliike regelgeving lnet 

-

betrekking tot huur- ofpachtovereenkomslen is derholve niet van taepassing.

4. Verkoper is en btij/t te allen t$de zelf verøntwoordelijk voor het zoeken naar 

-

vervangende woonruimle en/of bedrijfshuisvesting, Het bureau kan niet worclen

aangesprolæn op het aanbieden van vervangende woonruimte en/of 

-

b e dr ijfshuisv e sting, ho e o o k genaamd.

i. Het bepaalde in tid 4 geldt onverkort indien het verkochte door een calamiteit geheel -
of gedeeltelijk teniet gaat of in meer dan geringe mate wordt beschadigd.

Artikpl 4. Oplevering erf en gebouwen

Het verkochte dient uitertijk op één mei tweeduizend dertien ontruimd te worden

opgeleverd. Onder ontruiming wordt verstaan: het verwíideren/afvoeren van alls 

-
ãanwezige roerende zaken, zowel inpandig als wel op hef krrein zelf met uitzonderíng 

-
HYPotheken 4
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vqn de eventueel aanwezige caravan(s).
In overleg met het bureau heeft verkoper de mogeliikheid om zaken te verwijderen en de -
eventueel aanwezige caravan(s) afte voeren,
Indien het verkochte niet voor voormelde datum ontruimd is, zal ontruiming plaatsvinden
door het bureau voor rekeníng van verkoper, Kosten van ontruirning worden verrekend -met de hierna omschreven waarborgsom.
ArtÍkcl 5. ll/aarborgsom / aplevering
Indien niet of slechts ten dele aan het bepaalde in de bijzondere voorwaarde nummer drie
en vier is voldaan, zal het bureau voor rekening van verkoper de in deze voorwaarden 

-genoemde werkzctamheden cssu quo de genoemde ontruiming uitvoeren of doen
uitvoeren. Bij het passeren van de akte van levering wordt als waarborgsom voor
voldoening aan bovengenoemde voorwaarden een bedrag van hvintigduizend euro
(€ 20.000,00) op de koopsom ingehouden. Deze waarborgsom zal bij de notarís worden -
gestorÍ en is rentedragend voor de verkoper. Deze waarborgsom zal worden uitbetaald -inclusieJ'rente índienvoldaan is aan het gestelde in de hierboven cangegeven bijzondere -
vootwaarden, onder aftrekvan de door her bureau gemaakte of nog te maken kasTen. De -
waarborgsom zal niet eerder door de nateris worden vrijgegeven dan nadat het bureau -schriftel$k heeft verklaard hiermee in te stemmen,
Artikel 6. Bademonderzoek
Als aanvulling op artikel 7 van de algemene voorwaarden alsmede als aanvulling op de -
bijgevoegde vragenlijst bodem verklaart verkoper dat hij opdracht heeft gegeven aan een

erkend bodemonderzoeksbureau om een verkennend bodemonderzoek ait te voeren. Ðe -resultaten zullen naar velwachting eindfebruari tweeduizend twaalf beschikbaar zijn en -
zullen door verlroper direct worden doorgezonden asn het bureau."
Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten
die aan hem bekend zijnaf aanhem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, 

-
voorzover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd -
mag worden
OMSCHRITVING ERFDIENSTBAARHEDEN. KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF -
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Verkoper zijn - me1 betrekking tot het verkochte - geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

-bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.

OVERIGE BEPALINGEN
Voorts bhjft al hetgeen tussen partijen in de tussen hen gesloten overeenkomsten is 

-

overeengekomen en voor zover daaraan bij deze akte geen uitvoering is gegeven onverkort -
van kacht, de lijst met bijzondere voorwaarden bij aankoop zal n kopie aan deze akte

worden gehecht.

ONTBINDENDE VOORV/AARDEN
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomsten of in 

-nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch 

-verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende 
-voorwaarde beroepen.

VOLMACHTIEN)
l. Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van mij, notaris, werkzame 

-personen om zonodig namens hen de afstand van hypotheekechten aan te nemen, voor -
zover deze nog ten laste van anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het 

-
verkochte.
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2. Blijkende van voormelde volmachtgeving(en) uit een onderhandse akte(n)

volmacht, welke aan deze akte is gehecht.

WOONPLAATSKEUZE
Tcr zake van de uitvOering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt 

-
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van de akte van levering.

PARTNERBEPALING
Waar in deze akte staat vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, dan wordt daaronder 

-tevens verstaan niet geregistreerd of geregistreerd geweest als parlner in de zin van 

-

geregistreerd partnerschap

WAARVAN AKTE is verleden te Woudenberg op de datum in het hoofd van deze akte 

-vermeld
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen

opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing-
van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akle te

hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen personen en

door mij, notaris, ondertekend, om dertien uur en tweeënvijftig minuten.
(volgt ondertekening)
Uitgegeven voor aßchrift: E.J. Veldjesgraaf
De ondergetekende, E.J. Veldjesgraaf, notaris te Woudenberg, verklaart, dat op de bij
vorenstaande akte betrokken onroerende zaaklzaken geen aanwijzing of voorlopige
aanwijzing in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is, hetzij dat

de verweemding niet in strijd is met deze wet.

E.J. Veldjesgraaf
De ondergetekende, mr. Elbert Jan Veldjesgraa{ notaris te Woudenberg, verklaart dat dit
aßchrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk
waarvan het een afschrifr is.

Hypotheken 4
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Verklaring l

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kêntore van de

Dienst voor het Kadaster en de openbare Registers op

30-03*2012 om 14:1? in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel- 61298 nummer 7l-.
Een elektronlsch document met voornoemde inhoud was

gewaarmerkt met een digitale handtekening, dì-e blijkens
bijbehorend certlficaat van Getronics CSP organisatj-e cA

- G2 met nurr\ner 66B55E64659AI.5D2CBCFB2564AE1l-8EL

toebehoort aan Elbert Jan Veldjesgraaf.
Naam bê!.¡aarder: Mr. B.H.J. Roes.

On¡oerende Zaken Hyp4 ;61298171 30-A3'2012 14:17
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5260s4
LEVERING (deet 9 l2Aß)

Heden, één mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Elbert J¿n 

-

Veldjesgraa{ notaris met plaats van vestiging Woudenberg:
mevrout¡/ Adriana -.' geboren te Rhenen op tweeëntwintig 

-oktobernegentienhonoerd tachtlg tc dezen woonplaats kiezende ten kantore van 

-genoemde notaris Veldesgraaf te 3931 ES Woudenberg, Stationsweg West 32; 

-ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde var:
1. de heer Johannes Cornelis Jan van Wijgerden, woonplaats kiezende ten --

kantore van het nagemelde Bureau Beheer Landbouwgronden, geboren te 

-Brakel op dertig mei negentienhonderd vierenzeventig, houder van
Nederlands rijbewijs, num
te dezenhandelende als gevolmachtigde van
de te 's-Gravenhage gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon: Bureau 

-Beheer Landbouwgronden. Resio West. kantoorhoudende te 3511 BT 

-Utrecht, St, Jacobsstraat 200 (postadres: Postbus 8520, 3503 RM Utrecht), 
-ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 302774T0;

hiema genoemd: Bureau Beheer Iøndbouwgronden;
2. de publiekrcchtelijke rechtspersoon: de @!!, gevestigd te 

-
Utrecht, Archimedeslaan 6,3584 BA Utrecht, te dezen krachtens volmacht -
van de waarnemend Commissaris van de Koning de heer Willibrord
Ildefonsus lgnatius van Beck rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

de heer Robartus Willem K¡ol. gedeputeerde van de provincie Utrecht,
geboren op vijftien juli negentienhonderd vierenzestig te Midwolda, wonende
Ls v , v. -,, )1, t houder van Nederlands paspoort, nuÍlmer -
l\ ' '- -uÐurJ)
te dezen nzijnhoedanigheid van gedeputeerde, handelend ter uitvoering van

het besluit van Gedeputeerde Staten van de dato eenentwintig januari

tweeduizend veertien, nuîlmer 80F2 1 FC9 ;
hiema genoemd: de Provincie

De verschenen pefsoon, handelende als gemeld, verklaarde het navolgende: 

-
,'OgRÁF'
Mede in verband met de opheffing van het Bureau Beheer Landbouwgronden zullen

de navolgende registergoederen worden overgedragen aan de Provincie. Hiervan 
-bldkt uit een vaststellingsovereenkomst, de dato vijf februari tweeduizend veertien. -

LEVERING REGISTERGOEDEREN
Bureau Beheer Landbouwgrrcnden heeft derhalve blijkcns een met de Provinsie 

-aangegane overeenkomst aan de Provincie verkocht en levert op grond daarvall ¿tan *
deProvincie,dieblijkensvoormeldeovereenkomstvanBureauBehecr-
Landbouwgronden heeft gekocht en bij deze aanvaardt:

BIok 1.
* het terein (grastand) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Benschop, -

Benedeneind ZZ, kadastraal bekend gemeente Lopik sectie E nummer 27, graot

tvvaalf are (l 2a) negentig centiare (90ca)'

Hypotheken 4
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 1) zijn door het Bureau þshss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-rcgister hypotheken 4 op acht november tweeduizend twee in deel 12903 numlner 1,

van het afsch¡ift van een alfe van ruilverkaveling, op zeven november tweeduizend -
twee verleden voor mr Anne Jacobus Blokhuis, notaris te lJsselstein.

Blok 2
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te Monfoort, -

bij Maúwijkerdijk 57, kodastraql bekend gemeente Linschoten sectie D nummer

453, groot vijf lzectare (Sha) nuintig are (20a) viif centiare (5ca).

VOORAFCAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 2) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoo¡ van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hypotheken 4 op zeven november tweeduizend twee in deel \2904 nrllnmer *

49, van het aßchrift van een akfe van ruilverkaveling, op zes november fweeduizend

twee verleden voor mr Bart van der Wilt, notaris te lJtrecht.
Blok 3.
* het terrein (grasland) rnet aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Abcoude, -

Winkeldiik, kadestraal bekend gemeente Abcaude sectie D nummer 1075, groot
vijf hectare (5ha) achtenzeventig are (78a) viifiig centiare (50ca),

belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 tid 3 onder B van de

Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de 

-nøamloze vennaotschap N.V. Sted¡n Netten Utrecht, gevestigd te 3011 TA-
Ratterdam, Blaak B;

belast met een opstalrecht nutsvoorzieningert ten behoeve vqn is 

-

naamloze vennootschap N.V. Stedin Netten Utrecht, gevestiSd te i0l I TA 

-
Rotterdam, Blaak 8,

belast met een tweetaí opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het

pereeel ten behoeve van de naamlozevennootschap N.V. Stedin Netten Utrecht, -

gevestigd te 3011 TA. Rotterdam, Blask 8.

VOOI{r\TIGA.ANDE VERKzuJGTNG
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 3) zijndoor het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom in eigendom verkregen door de inschrijving bij het -
kantoor van de Dienst voor het kadaster cn de openbare registers in het register 

-h1'potheken 4 op dertig novernber tweeduizend negen in deel 57525 ilünmer 16, van

het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de -
koopsom en afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op defig
november tweeduizend negcn verleden voor mr hene Leonie Nijsen, notaris te 

-Haarlem.
Blok 4
* het terreín (natuur) met aan- en taebehoren, plaatselijkbekend te Achterveld, -

Hessenweg, kadastreal bekend geneente Sîoutenburg sectie B nummer 3065, -
groot vierenzestig are (64a) vi1'fenzestig centiare (65ca);

belc¿st rnet een opstalrecht nußvoorzieningen ten behoeve van de 7¿qsmlsTs 

-
Hypotheken 4
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vennootschap l¡itens N.Y., gevestigd te 6825 MJ Arnhem, Meander 1l0I; 

-belast met een opstalrecht n.utsvoorzieníngen ten behoeve van de Ç¿a¿snls 

-Leusden, gevestígd te 3831 NA Leusden, 't Ed l;
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok a) zijn door het Bureau Beheer
Landbouwgronden in eigendom in eigendom verkregcn door de inschrijving bij het -
voormalige kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 

-Utrecht in het register hypotheken 4 op vierentwintig november tweeduizend drie in
deel 13059 nummer 155, van het afschrift van een akte van ruiling en levering, 

-houdende kwrjting voor de betaling van de koopsom en afstanddoening van cle 

-rechten ontbinding te vorderen, op éénentwintþ november tweeduizend drie 

-
verleden voor mr Arend Dangremond, notaris te Bameveld.
BIok 5.
* het terreín (natuur) met aan- en toebehoren, kadastraal bekend gemeente Zeist-

sectie C nummer 980, groot vijfiien are (I5a) negentig centiare (90ca).

VOORAIIGA,ANIÐE VERKRUGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 5) zijn door het Bureau BeheeÍ 

-

Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
zestien april trveeduizend twaalf in deel 6 I 3 5 5 nuûìmer 102, van het afssluift van 

-een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op zestien april tweeduuend-
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 6.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te Hais ter 

-Heide, J Stichtíngslaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie Ç n¡17n7¡¿v 

-9B l, groot vi¡'fiien are (I5a) drieëndertig centiare (33ca).

VOOtu{IìGA.r{NDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 6) zijn door het Bureau þsfiss¡ 

-

Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoorvan -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registen in het register hypotheken 4 op -
dertien augustus tweeduizend twaalf in deel 61833 nummer 78, van het afschrift van
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertien augustus

tweeduizend twaalf ve¡leden voor genoemde notaris Veldjesgraaf'
Blok 7,

* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te Zeist,

Yerlengde Slotlaan, kadustraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 983, 
-groot zeventien are (17a) nvintig centiare QAcd;* het terrein (natuur) met çan- en toebehoren, plaøtselijk bekend te Huß ter 

-Heide, bíj Zandbergenlqan 2, kadqstraal bekend gemeente Zeist sectie C 

-
nulnmer 1134, groot zeventien are (17a) negenennegentig centiare (99ca); 

-* het terrein (natuw) met a.qn- en toebeharen, plqatseliilc bekend te Huis ter 

-Heide, Ericaweg, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nurnmer I 157' 

-groot zeventien are (17a) wintig eentiare (20ca).
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 7'¡ ziin door het Bureau Beheer 

----Landbouwgronden in eigendom verkegen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hlpotheken 4 op -
één augustus tweeduizend twaalf in deel 61804 nummer 44,vanhet afschrift van een

akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één augustus tweeduizend

twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
Blok 8.
* het terrein (natuur) met adn- en toebehoren, plaatseliik bekend te Zeist,

Gezichtslaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 992, groot 
-éënentwintig are (2 I a).

VOORJAIìGÀ{NDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 8) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgtonden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twee september tweeduizend elf in deel 60419 nulnmer l{,vanhet afschrift van een

akte van levering, houdende kwrjting voor de betaling van de koopsom en

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één september-
tweeduizend elf verleden voor een waarnemer van genoemde notaris Veldjesgraaf. -
Blok 9,
* het terrein (natuur) met asn- en toebehoren, plaatselíjk bekend te Huis ter 

-Heide, Gezichßlaarc, lødastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 1011,

groot tvveeëntvvintig are (22a) dertig centiare p0ea).

VOORAFGAANDE VERKRIJGT{G
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 9) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register h¡potheken 4 op -
zesentwintig april tweetluizend ¡vaalf in deel 61401 nummer 42,vanhet afschrift-
van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op zesentwintig april
tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notmis Veldjesgraaf
Blok 10.
* het terrein (natuur) rnet aan- en îoebehoren, plaatselijkbekend te l{uis ter 

-Heide, Ericaweg, ftadastraql bekend gemeente Zeist sectie C numrner I130, 

-groot vierentwintig are (24a) tachtig centiare (80ea)

VOORAFGAANDE VERKzuJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 10) zijn door het Bureau S,ghss¡-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
één augustus tweeduizend dertien in deel63161 nummet 62,vanhet afschrift

een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op éen augustus tweeduizend

dertien verleden voor genoemde notaris Veldesgraaf.
Blok 11.
* het terrein (natuur) Ínet aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huß ter 

-
Hypotheken 4
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Heide, Gezichßlaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 892, -
groot tweeëndertig are (32a).

VOORAITGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoedcren (Blok 11) zijn door het Bureau flsþs6¡ --=_
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
zes maart tweeduizend twaalf in deel 61213 nurìmer 38, van het afschrift van een 

-akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en

afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op vijf maart h¡¡ssdul2snd 
-twaalf verleden voor gcnoemde notaris Veldjesgraaf

Blok 12
* ltef. terrein (g¡øslønd) met aan- en toebehoren, plaatselìjk bekend te Zeist, 

-
Verlengde Slotlaan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 882, 

-groot tweeënveertig centiøre (4 2ca) ;
* wegen met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Zeisl, Verlengde Slotlaan,

kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 885, groot øcht are (8") 

-ze s env ijfti g c ent iar e þ 6 ca).

VOORAIIGAÁ.NDE VERKRIJGTNG
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 12) zijndoor het Bu¡eau Beheer-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
elf november tweeduizend dertien in deel 63541 nummer 10, van het aßchrift van -
een akte van levering, houdende kwrjting voor de betaling van de koopsom en-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op acht november 

-

tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf'

Blok 13.
* het terrein (natuur) met aqn- en toebehoren, plaatselijk bekend te f{Yfu l¿7 

-
Heide, Gezichßløan, kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 874, -
groot zestien are (l6a) één centiare (Ica).

VOORAIIGAÂNDE VERKRTJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 13) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
tweeëntwintig juli tweeduizend negen in deel 56951 nummet 182, van het afschrift -
van een akte van levering, houdende kvijting voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te vordcren, op éénentwintig juli 

-

tweeduizend negen verleden genoemde notaris Veldjesgraaf.

Blok 14
* het terrein (natuur) met ean- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-Heide, Arnersþortseweg , kadastraal bekend gerneente Zeßt sectie A nummer -
4228, groot drie hectare (3ha) negenenveertig are (49a)

VO ORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 14) zijndoor het Bureau Beheer

Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoorvan -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hlpotheken 4 op -
twee november tweeduizend elf in deel 60689 nrrrnmer Z4,vanhet afschrift van een

Hlpotheken 4



blad -6-

akte van levering, houdende k*rjting voor de betaling van de koopsom en 

-

afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op één november
tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf,
Blok 15.
* het terrein (natuur) met aan- en toebeltoren, plaatseliik bekend te Huis ter 

-
Heíde, Dolderseweg , kndastraal bekend gemeente Zeíst sectie A nummer 4308,

groot zes hectare (6ha) zeven are (7a) tien centiare (10ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen @lok 15) zijn door het Bureau flsþes¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
cle Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
negenentwintig december tweeduizend elf in deel 60952 nummer 148, van het 

-
afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de beøling van de

koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op
negenentwintþ decembe¡ tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris
Veldjesgraaf.
Blok 16.
* het terrein (nahur) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te Huis ter 

-Heide, Ericaweg , kndastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 1154, 

-groot eenendertig are (3Ia) twintig centiare (20ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 16) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving btj het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
óén juni fweeduizend elf in deel 60032 nummer 91, van het aßchrift van een akte 

-van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en afstanddoening

van de rechten ontbinding te vorderen, op éénjuni tweeduizend elfverleden voor 
-genoemde notaris Veldjcsgraaf.

Blok 17
* het terreín (natuur) rnet aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te Huis ter 

-Heide, Ericaweg , kadastraal belænd gemeente Zeíst sectie C nummer I152, 
-graot negenendertig are (39a).

VOORAFGAANDE VERKzuJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 17) zijn door het Bureau Beheer -._*-_
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijvìng bij het kantoor van -
de Disnst voor het kadaste¡ en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
twaalf mei tweeduizend negen in deel56637 nulnmer 92, vanhet afschrift van een -
alle van levering, houdende kw¡ting voor de betaling van de koopsom en 

-

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op twaalf mei twecduizend -
negen verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 18,
* bedrijvigheid (agrarisch) terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatseliik*

bekend te Huís ter Heíde, Ericaweg , kadastrqal bekend gemeente Zeist sectie C
nurnmer 1146, groot tweeënzestig are (62a).

VOORAFGAANDE VERKzuJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 18) zijn doorhet Bureau Beheer-

Hypotheken 4
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Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertig maart tweeduizend twaalf in deel 61298 nuÍrmer 69, van het af'schrift van een

akte van levering, houdende kwrjtLng voor de betaling van de koopsom en 

-

afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig maart tweeduízend -
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 19.
* het terrein (natuur) met een- en toebehoren, plaatseliik bekend te Huß ter 

-Heide, Ericaweg, kadastraql bekend gemeente Zeist seetie C nummer 1132, 

-groot drieëntwintig are (23a) vijfenwintig centiare (25ca);

VOORAIìGAÂNDE VERKRUGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 19) zijn door het Bureau þsþss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hlpotheken 4 op

tweeëntwintig juli tweeduizend negen in deel 56951 nummet I82, van het afschrift-
van een akte van levering, houdende kttlti"g voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te votderen, op éénentwintig juli 

-

tweeduizend negen verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 20.* het terrein (natuur) met asn- en toebehoren, plaatseliik bekend te Zeist, 

-
Yerlengde Slotlaan , kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 959, -groot vüftig are (50a) vijftig centiare (50ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 20) ziin door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertig maart tweeduizend twaalf in deel 61298 nutfiner 7l,van het aßchrift van een

akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-

aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig maart tweeduizend -
twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 21.* het lenein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatselíik bekend te Huß ter 

-Heide, Gezìchtslaan , kadastreal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 944, -
groot vijJtien are (l 5a);

* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatseliikbekend te Huß ter 

-Heide, Gezichtslaan , kßdastraçl bekend gemeente Zeist sectie C numn'ter 1002,

groot zeven are (7a) twintig centiare (20ca);

VOORAFGAANDE VERKzuJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 21) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register h1'potheken 4 op -
veefüen december tweeduizend twaalf in deel 62304 nummer 106, van het afschrift -
van een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op veertien december 

-
tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.

Blok 22

Hypotheken 4
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* wegen met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Soesterberg,

Sterrenbergweg , kndastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 931, groot
twintig are (20a)

VOOR.AIIGA"{NDE VERKzuJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 22) zijndoor het Bureau flsþss¡-
Landbouwgronden in eigendom verlregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
vijftien augustus tweeduizend twaalf in deel 61833 nìrnmer 161, van het afschrift 

-van een akte van levering, houdende kwrjti"g voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op vijftien augustus

tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 23.
* het terrein (natuur) met aãn- en toebehoren, plaatselijk bekend te Huis ter 

-
Heide, Gezichtslaan , kadastraal bekend gemeente Zeíst sectie C nummer 923, -
groot negenenveertig are (49a) twintig centiare (20ca);

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 23) ziþ door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertig november tweeduizend fwaalf in deel62235 nuÍtmer IJZ,vanhet aßchrift 

-van een akte van levering, boudende kwijting voor de betaling van de koopsom en -
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op dertig ¡1ovemþs¡ 

-

tweeduizend twaalf verleden voor genoemdc notaris Veldjesgraaf.
Blok 24.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend te Zeist,

Verlengde Slotlaan , kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 903, -groot drieëntwintig are (23a) vierentwintig centiare (24ca);
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 24) zijn doo¡ het Bureau Bsþss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
éénentrvintig januari tweeduizend dertien in deel 62491 nummer 25,van het afschrift
van een akte van levering, houdende kwrjting voor de betaling van de koopsom en -
aßtanddoening van de reohten ontbinding te vorderen, op achttien januari 

-

tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 25.
* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, plaatseliik bekend îe Huis ter 

-Heide, Gezichtslaan , kadastraal bekend gemeente Zeist sectie C nummer 893, -
groot zestien are (l6a);

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Dezc bovengemelde registergoederen (Blok 25) zijndoor het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden ln eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register h¡rpotheken 4 op -
twee juli tweeduizend twaalf in deel 61699 nuûlmer 74,van het aßchrift van een 

-akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom
afstanddoening van de rechten ontbinding te vordeten, op twee juli tweeduizend 

-
Hypotheken 4
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twaalf verleden voor een wa¿ìrnemer van genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 26.
* het terrein (natuur) mel aan- en toebehoren, kadastraal bekend gemeente Zeíst -

sectíe C nummer 890, groot veertig are (40a) vijfentwintig centiare (25ca); 

-* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, lødastraal bekend getteente Zeist -
sectie C nummer 900, groot achtenhvintig are (28a) vtifenzeventig centiare 

-(75ca).
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 26) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
drie september tweeduizend dertien in deel 63280 nummer 71, van het afschrift van -
een akte van lever:ing, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op drie sÇptember-
tweeduizend dertien verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 27
* het terrein (akkerbouw) met qan- en toebehoren, kndqstraal bekend gemeente -

IJsselstein sectie D nummer 86, groot één hectare (Iha) wee are (2a) vUîtiç-
centiare (50ca);

* het terrein (natuur) met aan- en toebehoren, lcadastraal bekend gemeente 

-
IJsselstein seclíe D nummer 1185, groot drieënveertig are (43a).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 26) zijn door het Bure¿u þsþss¡ 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bd het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hlpotheken 4 op acht maart tweeduizend zes in deel 13446 nummer 165, 
-van het afschrift van een akte van ruiling en levering, houdende kwijting ves¡ ds 

-betaling van de koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, -
op zeven maart tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf. 

-Blok 28.
* het terrein (teelt-kweek) met aan- en toebehoren, pløatselìik bekend te

IJsselstein, Noord IJsseldijk, kndastraal bekend gemeente IJsselstein sectie D -
nummer I184, groot étín hectare (lha) eenentachtig are (8la) nuintig centiare -
(20ca).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 28) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voormalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht i¡ þs1 

-register hypotheken 4 op dertig mei tweeduizend zes in deel 13485 nummer 38, van
het afschrift van een akte van ruiling cn levering, houdende kwijting voor de betaling
van de koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding te vorderen,

negenentwintig mei tweeduizendzes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf. -
Blok 29.
* het terrein (grasland) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te IJsselstein, -

Noord IJsseldijk, kadastraal bekend gemeente IJsselstein sectie D nuvnmer 

-2945, groot vijfhectare (Sha) zesenzeventig are (76a) tachtig centíare (80ca). -
Hypotheken 4
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VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 29) zijn door het Bureau þ6þss1-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaste¡ cn de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
negen december fweeduizend vier in deel 13227 nìrnmer 185, van het aßchrift van -
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
aßtanddoening van de rechten ontbinding te vonleren, op acht december
tweeduizend vier verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 30.
x het terrein (grasland) met aon- en toebehoren, plaalselijk bekend te lJsselstein, -

Noord lJsseldíjk, kadastrael bekend gemeente lJsselstein sectie D nummer 

-2943, groot één hectare (lha)
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 30) zijn door het Bureau Beheer 

-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het kantoor van -
de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het register hypotheken 4 op -
dertien september tweeduizend zes in deel 50600 nummer 113, van het afschrift van
een akte van levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en 

-
afstanddoening van de rechten ontbinding te vorderen, op twaalf september

tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf.
Blok 31.
* het terrein (akkerbouw) met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te

IJsselstein, Noord IJsseldijk, kadastrøal bekend gemeente IJsselstein sectie D -
nummer 85, groot zevenennegentig are (97a) negentig centiare (90ea);

* het terreín (aklcerbouw) met aan- en toebehoren, pløatseliik bekend te

IJsselstein, Noord IJsseldijk, kndçstraal bekend gemeente lJsselstein sectie D -
nummer 87, groot één hectare (Lha) achtentãchtíg are (88a) zestig centiare 

-(60ca);
* het terrein (akikerbouw) met aøn- en toebehoren, plaatseliik þsftsnfl ¡s 

-

IJsselstein, Noord lJsseldíjk, kadastraal bekend gemeente lJsselstein seetie Ð -
nurnmer I 16l, groot ëén hectare (Iha) achtentachtig are (88a) negent

centiare (90ca);
* het terrein (grasland) met oøn- en toebehoren, plaatselijk bekend te Ilsselstein, -

Noord lJsseldijk, kadasnaal bekend gemeente lJsselstein sectie þ nva¡n7nsv 

-4190, groot tvvee hectare (2ha) acht are (8a).

VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Deze bovengemelde registergoederen (Blok 3l) nin door het Bureau Beheer-
Landbouwgronden in eigendom verkregen door de inschrijving bij het voonnalige -
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht in het 

-register hlpotheken 4 op vijftien april tweeduizend vijf in deel13287 nuÍlmer 79, -
van het afschrift van een akte van ruiling en levering, houdende kwijting voor de 

-betaling van de koopsom en aßtanddoening van de rechten ontbinding, op veertien -
april tweeduizend vijf verleden voor genoemde notaris Veldjesgraaf
Blok 32.s het terrein (nøhur) met aan- en toebehorm, plaaßeliik bekend te Rhenen, 

-
(Jtrechßestraatweg, kadastraal bekend gerrteente Rhenen sectie I nummer 961, -

Hypotheken 4




