
F6-iSC;,\1\--i01 

049  0 2, 04. 2014 

Provincie Utrecht
	

Vos en 
t.a.v. college van Provinciale Staten

	 M.H. Vos-Stoof 
Postbus 80300
	

Talma-lanen 6 
3508 TH Utrecht
	

3445 TK Woerden 

Woerden, 22 maart 2014 

Onderwerp: 
Transparantie verkoop onroerend goed Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 

Geacht college van Provinciale Staten, 

Onlangs hebben wij twee maal een aangetekend schrijven (bijlage 1 en 2) verstuurd naar het college van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, notaris mr. L.T. ter Wal en makelaar VeldhuizenKoot 

betreffende de verkoop van een onroerend goed, Breeveld 6 te Woerden. In dit schrijven geven wij 

aan dat wij onze twijfels hebben over de transparantie van de verkoop. Hierbij geven wij de punten 

aan op basis waarvan wij van mening zijn dat deze partijen te kort in hebben geschoten (bijlage 3 t/m 8). 

Tot twee maal toe hebben wij een reactie mogen ontvangen waarin wordt aangegeven dat ons 

schrijven geregistreerd is en dat er spoedig inhoudelijk zal worden gereageerd op ons schrijven. Voor 

de inhoudelijke vraagstukken verwijzen wij u naar ons schrijven welke u kunt vinden in de bijlagen. 

Op 15 maart jl. hebben wij een schrijven ontvangen van de Dijkgraaf en hoogheemraden. In dit 

schrijven geven zij aan dat de tekortkoming aan de gestelde voorwaarden geen reden zijn voor het 

ontbinden van de reeds uitgebrachte biedingen (bijlage 9). Vreemd, als wij als potentible kopers en 

gegunde bieders niet aan onze verplichtingen hadden kunnen voldoen waren wij wel (met recht) 

gewezen op de voorwaarden. Wij hebben immers een onherroepelijk bod uitgebracht op de 

onroerende zaak met inachtnerning van de daarbij behorende voorwaarden. Waarom mag een 

overheidsinstelling hiervan plots afwijken? Tevens vinden wij het uiterst merkwaardig dat een 

verkopende partij al goedkeuring verleend alvorens bezwaarmakers te hebben gefnformeerd. Typisch 

een geval 'men dempt de sloot als het kalf al verdronken is'. Al met al maakt dit deze kwestie nog 

minder transparant dan wij al hebben aangegeven. Hoe kan het dat een lokale overheidsinstelling zich 

vandaag de dag zo bureaucratisch opstelt? Wij sturen u dit schrijven met het verzoek of u zich wilt 

verdiepen in deze kwestie omdat eerder genoemde partijen blijkbaar geen juist antwoord kunnen 

geven. De transparantie waarmee wordt geschermd is verreweg transparant te noemen. Nogmaals 

zijn wij mening dat vandaag de dag een overheidinstelling zich dit niet kan permitteren.



M.H. Vos-Stoof 

Vanuit interne bronnen hebben wij inmiddels vernomen dat ook daar de vraag rijst waarom dit 

perceel op deze wijze is 'verkocht'. Binnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt een 

dergelijke verkoop altijd geregeld door een bepaalde afdeling. Deze afdeling is er niet bij betrokken en 

buitenspel gezet. 

Ons schrijven komt voort uit een onbevredigend gevoel. Door de inschrijving aan deze verkoop kwam 

de mogelijkheid van een ideëel beeld iets dichterbij. De kans om op een dergelijke locatie te kunnen 

gaan wonen leek tastbaar. Daarom waren wij erop gebrand om niets aan het lot over te laten en 

ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden werd voldaan. Als later blijkt dat deze voorwaarden dan 

niet van toepassing zijn op anderen gegadigden en de hoogste bieding ook nog minimaal scheelt met 

onze bieding is dat de bekende druppel. 

Voorwaarden worden niet voor niets opgenomen in een dergelijk proces. Ze zijn er om een ieder er 

van te doordringen dat het de spelregels zijn. Daar kan en mag niet, in welk belang dan ook, zo maar 

van afgeweken worden. Het laatste schrijven van de Dijkgraaf en hoogheemraden laat het hele 

gebeuren ons niet lekker zitten en krijgen wij indirect het gevoel dat wij in ons gelijk staan. Immers, als 

wij geen gelijk zouden hebben hadden wij toch wel een reactie mogen ontvangen voor 4 maart? 

Hierdoor blijven wij als aspirant kopers dan ook concluderen dat wij aan alle, ook de later gewijzigde 

voorwaarden hebben voldaan en recht hebben op de woning. Immers, recht is recht, krom is krom. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Met vriendelijke groet,

In afschrift aan	: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, mr. L.T ter Wal, makelaar VeldhuizenKoot 
Bijlage	 9
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6,7dele 1 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
t.a.v. college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
Postbus 550 
3990 al Houten

Woerden, 21 februari 2014 

Onderwerp: 
Inschrijving Breeveld 6 te Woerden 

Geachte heer Koot, 

Onlangs hebben wij vernomen dat het perceel, Breeveld 6 te Woerden, ons niet gegund is. Buiten het 

feit dat dit jammer is zet ik vraagtekens bij de transparantie van het inschrijvingstraject. 

Met ons waren twee andere gegadigden die de moeite hebben genomen om bij de bekendmaking van 

de gedane biedingen aanwezig te zijn. De inschrijftermijn sloot op 21 februari 2014 om 15:00 uur. 

Binnen een uur na het sluitingstijdstip werd bekend gemaakt of en zo ja aan wie het perceel werd 

gegund. Ook hierbij waren wij aanwezig omdat, conform de prospectus, de koopovereenkomst direct 

om 16:00 uur zou worden ondertekend. Hoe transparant kan het dan nog zijn als gegunde door 

vakantie niet aanwezig is en kan voldoen aan deze voorwaarden? Om het nog maar niet te hebben 

over het feit dat het hoogste bod niet automatisch zou betekenen dat dit de gunning zou bepalen, 

aldus de prospectus. Hierdoor geeft deze gunning een vertekend beeld op de procedure. 

Ter suppletie van ons eerder aangetekende schrijven d.d. 21 februari jl. wil ik nog opmerken dat 
procedureel de inschrijving op nog een punt niet correct is verlopen. Zo is in uw laatste e-mail d.d. 18 
februari jl. , de nota van inlichtingen, duidelijk aangegeven dat 'het inschrijfformulier (van de 
projectinformatie Breeveld 6, Woerden - Verkoop bij inschrijving) komt te 
vervallen. Het bijgevoegde inschrijfformulier komt daarvoor in de plaats'. Ik heb u direct na dit 

schrijven telefonisch benaderd waarin ik dit vraagstuk aan u heb voorgelegd. U gaf aan dat formeel 

een nieuw inschrijfformulier aan de orde was, maar dat een blanco meegenomen exemplaar kon 

volstaan en op de dag van gunning, lees ondertekening koopovereenkomst (21 februari 2014)zou 

voldoen , lk heb gekozen voor zekerheid en notaris mr L.T. ter Wal een aangetekende herziene versie 

gestuurd. lemand op vakantie heeft mijn inziens dit niet kunnen doen en voldoet dus uiteindelijk niet 

aan de voorwaarden van de procedure. Zo wel, dan is het de dagtekening/afstempeling van het 

aangetekende stuk dat leidend is. 

In afschrift aan	Dhr. J,H. Koot, mr. L.T. ter Wal



Al met al een hoop aandachtspunten waardoor één en ander bij ons de vraagtekens oproept of er wel 

zuiver gehandeld is. Ik wil u bij deze dan ook vriendelijk vragen om met een goede onderbouwing van 

uw procedure te komen. Indien de onderbouwing niet voldoende bevredigend is overweeg ik 

juridische stappen te ondernemen. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

A.J. Vos	 M.H. Vos-Stoof 

t■

In afschrift aan	 : dhr. J.H. Koot, mr. L.T. ter Wal



Niore 2 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	 A.J. Vos en 
t.a.v. college van Dijkgraaf en Hoogheemraden	 M.H. Vos-Stoof 
Postbus 550
	

Talma-lanen 6 
3990 GJ Houten
	 3445 TK Woerden 

Woerden, 2 maart 2014 

Onderwerp: 
Transparantie inschrijving Breeveld 6 te Woerden 

Geachte college van Dijkgraaf en Hoogheernraden, 

Onlangs hebben wij een schrijven (bljlage 1) van makelaar VeldhuizenKoot ontvangen waarin vermeld 

stond dat wij een proces-verbaal konden verwachten dat ons inzicht zou geven in de afhandeling van 

de biedingen. Tevens hebben wij van u een schrijven ontvangen (bljlage 2) waaruit blijkt dat wij zouden 

worden ge'informeerd over de inhoudelijke afhandeling van onze brief. Voor wat betreft dit laatste 

schrijven hebben wij tot op heden nog niets vernomen. Wel hebben wij vernomen dat u het besluit te 

gunnen voor één week heeft aangehouden en willen daarom nogmaals met dit schrijven uw aandacht 

vragen. Uit het proces-verbaal (b ij lage 3) opgesteld door de notaris mr. L.T. ter Wal komt geen 

antwoord op de door ons gestelde vragen uit ons eerder aangetekend schrijven d.d. 21 februari 2014 

(bijlage 4). Deze vragen waren als volgt: 

1. Hoe kan een vrijwillige verkoop bij inschrijving nog transparant zijn als van de voorwaarde 

(bijlage 5), opgesteld door de makelaar en notaris, "dat de koopovereenkomst zou worden 

ondertekend om 16:00 uur" plots kan worden gewijzigd i.v.m. de vakantie van de gegunde 

partij? 

2. Op 18 februari 2014 krijgen alle gegadigden een e-mail van de verkopende makelaar Koot. In 

de e-mail een aantal bijlagen waaronder een nieuw inschrijfformulier (bijlage 6) en de nota van 

inlichtingen (bljlage 7). Deze nota van inlichtingen vermeldt duidelijk dat 'het inschriffformulier 
(von de projectinformatie Breeveld 6, te Woerden — Verkoop bij inschrijving) komt te vervallen. 
Het bijgevoegde inschnifformulier komt daarvoor in de plaats'. Omdat wij aan de gestelde 

voorwaarden wilden blijven voldoen hebben wij direct telefonisch contact opgenomen met de 

heer Koot. Op onze vraag wat te doen gaf deze aan dat formeel een nieuw inschrijfformulier 

aan de orde was, maar dat een blanco meegenomen exemplaar kon volstaan en op de dag van 

gunning, lees ondertekening koopovereenkomst 21 februari 2014, zou voldoen. Wij hebben 

gekozen voor zekerheid en notaris mr. L.T. ter Wal een aangetekende herziene versie 

gestuurd. Na de sluiting van de inschrijving zijn wij aanwezig geweest bij het openen van de 

enveloppen. De dienstdoende notaris heeft één keer de opmerking gemaakt dat er in één



envelop een document aanwezig was dat als aanvulling moest worden gezien op een eerdere 

inschrijving. Deze envelop was onze envelop met het gewijzigde ondertekende formulier die 

wij aangetekend hebben verzonden. Door het onderteken van het inschrijvingsformulier 

wordt, aldus de prospectus door inschrijving akkoord gegaan (bljlage 8) met wijzigingen, 

opgegeven door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in de nota van inlichtingen 

d.m.v. het wijzigen van de inschrijvingsvoorwaarden inclusief bijlagen. 

Uit bovenstaande punten kunnen wij als aspirant kopers dan ook concluderen dat wij aan alle, ook de 

later gewijzigde voorwaarden hebben voldaan. Ook waren wij aanwezig op het moment van toewijzen 

van de woning terwijl de gegunde partij op vakantie was. Dat gegunde ervoor gekozen heeft om 

tijdens de toewijzing op vakantie te gaan is zijn probleem, maar niet dat van ons. Hiermee heeft hij 

dan ook formeel alle recht verspeeld, door niet te voldoen aan de voorwaarden, om aanspraak te 

kunnen maken c.q. rechten te kunnen ontlenen aan de gunning. 

Wij zijn daarom dan ook van mening dat de enigen die zich volledig gehouden hebben aan alle 

voorwaarden ondertekenden zijn. En dus recht hebben op de woning. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

A.J. Vos	 M.H. Vos-Stoof 

-go

In afschrift aan	: mr. L.T. ter Wal, makelaar VeldhuizenKoot 
Bijlage	 : 8
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/39/a,e 

Van:	"Arica) Vos1 Van Banningon Woerden" <adenvos*vanbunningen.nl> 
Datum:	dinsdag 25 rebruari 2014 17:23 
:Nan:	 <-.arjen wswoerden(Aginail.ct 
Cc:	 <invisibtornamii.zonnot, 01> 
Onderwcrp:	Breeveld 6. Wocrden(aibundclinghWingen) 

Bij deze 

Van; Ko Koot Onailto:kogoveldhuizenkoot.nli 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2011 14:29 
Aan: larjenvoswoerden@grnail.corn' 
Onderwerp.: Breeveld 6, Woerden (afbandeling biedingen)

s5lilat.wr.j 2.6 
::,:545 NA Utrecht 

Geachte heer Vos, 

Namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnianden, kunnen wij u mededelen dat wij u 
brief m.b.t. de transparantie van het inschrijitraject in goede orde hebben ontvangen. 

Het c011ege van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheernraadschap De Stichtse 
Rijnlanden hebben het besluit te guivien voor 1 week eangebouden. 

De notaris is bezig met het opstellen van een proces-verbaal van de afhandeling van de 

biedingen. Qit proces-verbaal zal u inzicht geven in de afhandeling van de. biedingen . 

Zodra wij het proces verbaal binnen hebben zutien wij u cen afschift mallen. 

Met vriende4jke groet 

J.H. Koot (Ko) 
Makelaar beedigd taxateur 
06-58813041



144/lÖye 

nift%*N% 
RIJNLANDEN 

S• 

veilige dijken • droge voeten • schoon water

De heer/Mevrouw A J Vos 
Talma-lanen 6 
3445 TK WOERDEN 

Datum 

25 februan 2014 

Uw brief d.d. 
21 februart 2014 

Onderwerp 

Ontvangstbevestiging Inschrijving Breeveld 6 te 
Woerden

Verantwoordelijke afdeling 

ICA

Telefoonnummer 

(030) 634 57 00 

Uw kenmerk	 Zaak kenmerk 

Geachte heer/mevrouw Vos, 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief inzake Inschrijving Breeveld 6 te Woerden, welke w 
hebben geregistreerd onder nummer 797529. 
Uw brief is in behandeling bij onze afdeling Informatiecentrum en Automatisering. 

Deze kennisgeving is van administratieve aard. U wordt zo snel mogelijk gefnformeerd over de 
inhoudelijke afhandeling van uw brief. 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
(030) 634 57 00 of per mail: post(nOdsr.nl . Wij verzoeken u hierbij vriendelijk ons registratienummer 
te vermelden voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw vraag. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gefnformeerd. 

Hoogachtend, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

DR document ts automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Poldermolen 2 

Postbus 550 

3990 GJ Houten 

T (030) 634 57 00 

F (030) 634 59 99 

post@hdsr n1 

www destichtserijnianden n1



.eVkye 

1.	Inleiding 

1.1.	vrijwillige verkoop bij inschrijving 

Het voormalige gemaal (buiten gebruik) met Machinistenwoning (bedrijfswoning), tuin , berging ondergrond en verdere 
toebehoren, gelegen aan de Breeveld 6 te Woerden. kadastraal bekend gemeente Woerden. sectie F. nummer 283 
bij inschrijving verkocht. 

ledereen die zich mede naar aanleiding van eerdere (pers) benchten als belangstellende heeft gemeld krijgt 
rechtstreeks bericht. Gegadigde kunnen geen rechten ontlenen aan eerdere correspondentie. 

1.2.	Planning verkoop

Van 14:30 tot 16:00 
Van 16:00 tot 17:00 
12.00 uur 
12:00 uur 
15:00 uur . 
16:00 uur 
16:00 uur. 
(10% van de koopsom) 

Kijkdagen: 
Extra kijkdag: 
Eventuele vragen / opmerkingen 
Eventuele nota van inlichtingen 
Einde inschnjving: 
Bekendmaking: 
Tekenen koopovereenkomst 
Bankgarantie of waarborgsom: 
Bieding gestand doen tot 
Levenng (uiterlijk):

vrijdag
	

17 en 24 januari 2014 
woensdag
	

12-feb-14 
Uiterlijk vrijdag

	
14-feb-14 

dinsdag
	

18-feb-14 
vnjdag
	

21-feb-14 
vrijdag
	

21-feb-14 
vrijdag	21-feb-14 

5 werkdagen na gunning 
woensdag	13 maart 2014 

Na sanerine 

Zo spoedig mogelijk nadat verkoper de in de paragraaf 3.7 genoemde verontreiniging op verkopers kosten heeft 
laten saneren conform wetgeving door een daartoe bevoegd bedrijf. 

1.3.	Open (dag(en) 

Er is gelegenheid tot bezichtiging op de kijkdagen. Nader informatie kan op de bezichtigingdagen verstrekt worden 
door de ter plaatse aanwezige vertegenwoordiger van VeldhuizenKoot makelaars of via email 
info@VeldhuizenKoot.n1 

Naast deze open dagen kan er ook een afspraak gemaakt worden met VeldhuizenKoot makelaars (Bereikbaar via 
telefoonnummer: 030-23067000).



Zyffe 

4.	Inschrijvingvoorwaarden 

4.1.	Begripsbepalingen. 

In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

4.2.	Inschrijving: 

De verkoop geschiedt door middel van vrijwillige inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig 
indienen van een inschrijvingsformulier bij: 

Notariskantoor Ter Wal & Partners, te Bodegraven. 

4.3.	Inschrijvingsformulier: 

Het formulier dat in de informatiebrochure is bijgevoegd Het inschrijvingsformulier dient of per aangetekende post te 
worden gezonden of persoonlijk te worden gebracht bij: 
Notariskantoor Ter Wal & Partners 
t.a.v. mr. LT. ter Wal 
Pastorieplein 4 
Postbus 250, 2410 AG Bodegraven 

onder vermelding van: "Inschrijving Breeveld 6 te Woerden." 

4.4.	Einde inschrijving: 

Zie planning verkoop paragraaf 1.2 

4.5.	Aflevering: 

De feltelijke ter beschikkingstelling van de onroerende zaak. 

4.6.	Onroerende zaak/ Registergoed: 

Molen, machinistenwoning en schuur 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding	. WOERDEN F 283 
Grootte	 . 9 a 64 ca 
CoOrdinaten	 . 122683-456334 
Omschrijving kadastraal object BOUWWERKEN - WATERWERKEN 
Locate	 Breeveld 6 3445 BA WOERDEN 

4.7.	Verkoper: 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Poldermolen 2 
3994 DD HOUTEN 

Postbus 550 
3990 GJ HOUTEN 

4.8.	Koper: 

Degene aan wie het verkochte wordt gegund.



1 

SV/23341

PROCES-VERBAAL VAN VERKOOP BIJ INSCHRLIVING  
de voormalige molen met machinistenwoning

aan Breeveld 6 te 3445 BA Woerden 

Op vijf en twintia februari tweeduizend veertien ben ik, 
mr Leendert Tennis ter Wal, notaris te Bodeuaven, gemeente Bodegraven-
Reeuwij k. op mijn kantoor aan het Pastorieplein 4 te Bodegraven. gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. overgegaan tot het opmaken van het onderhavige proces-
verbaal van het verloop van het openen van de enveloppen met biedingen. terzake van 
de openbare verkoop bij inschrijving van het hierna te omschrijven registergoed, te 
weten de voormalige molen met machinistenwoning aan Breeveld 6 te 
3445 BA Woerden, zulks op verzoek gedaan door de publiekrechtelijke rechtspersoon: 

Hooaheemraadschap De Stichtse Riinlanden, statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te 3994 GJ Houten, Poldermolen 2 (handelsregister 30276831), 
gemelde rechtspersoon hierna ook te noemen: "De Stichtse Rijnlanden". danwel 
"verkoper"; 

in samenwerking met VeldhuizenKoot Makelaars, gevestigd te 3545 NA Utrecht. 
Rijksstraatweg 26 (handelsregister 30269831). 
OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRLIVING VAN 

(het eigendomsrecht van) de voormalige molen met machinistenwoning aan 
Breeveld 6 te 3445 BA Woerden, met berging, erf en verder aan- en toebehoren, 
uitmakende een gedeelte, zoals schetsmatig aangegeven op de aan deze akte 
gehechte tekening, van het perceel kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie F. 
nummer 283, ter grootte als na kadastrale meting zal blijken (geschatte grootte 
negen are vier en zestig centiare); 
hierna ook te noemen: "het registergoed". 

BODEMONDERZOEK 
Ten aanzien van het registergoed is een verkennend bodemonderzoek gedaan 
(rapport 1312218-vkb-breed6Woerd-Koot(kk) door Kosterman Mi ieutechniek B.V. en 
een Nader bodemonderzoek en plan van aanpak verwijdering olieverontreiniging 
(rapport 140115-nov2-breed6Woerd-Koot(kk) door Kosterman Milieutechniek B.V. 
Verkoper verbindt zich jegens de koper van het registergoed om de in de hoofdstuk 6 
(plan van aanpak) van gemeld rapport genoemde verontreiniging op verkopers kosten 
te laten saneren conform wetgeving door een daartoe bevoegd bedrijf 
Het risico dat achteraf (na afronding van voormelde sanering) blijkt dat er tOch (of 
andere van genoemde) verontreiniging zich in het registergoed bevindt, komt voor 
rekening van de koper van het registergoed. 
ONDERZOEK BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving in de 
openbare register in Register Hypotheken 4 op achttien juni tweeduizend zeven, van 
een afschrift van een akte van ruilverkaveling (Herinrichting Driebruggen) op vijftien 
juni tweeduizend zeven voor mij. notaris, verleden. 
ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF



BIJZONDERE VERPLICHTINGEN/RECHTEN 
Voor dergel ij ke rechten/verplichtingen wordt verwezen naar voormelde akte de data 
vijftien juni tweeduizend zeven. waarin (na rectificatie ) woordelijk gel ij kluidend staat 
vermeld: 
"ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG, OM OP DE MINST BEZWARENDE WIVE 
TE KOMEN EN TE GAAN VAN EN NAAR KAVEL 050.026 EN TEN LASTE 
VAN KAVEL 050.025" 
DE INSCHRLIVINGSVOORWAARDEN 
Op deze openbare verkoop bij inschrijving zijn van toepassing de 
inschrijvingsvoorwaarden vastgesteld bij een onderhandse akte, opgesteld door 
Veklhuizen Koot Makelaars voornoemd, de data dertig januari tweeduizend veertien, 
die vooraf bekend zijn gemaakt en van welke voorwaarden een exemplaar aan deze 
minuut zal warden gehecht. Genoemde inschr ij fvoorwaarden hierna ook te noemen: 
"de voorwaarden". 
Ook in de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze 
voorwaarden. Door in te schrijven erkent de bieder met deze voorwaarden bekend te 
zijn en acht hij zich, evenals verkoper, daaraan onvoorwaardelijk gebonden. 
De voorwaarden warden door de bieder en de verkoper geacht woordelijk in deze akte 
te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken. 
DE INSCHRIJVING 
'Fer zitting, op vrijdag ét.'n en twintig februari tweeduizend veertien, am vijftien uur, 
verschenen voor een waarnemer van mij, notaris, de heer J.A. Koot, geboren te 
V inkeveen en Waverveen op vijf en twintig augustus negentienhonderd vijf en zestig, 
met kantooradres te Utrecht. Rijksstraatweg 26 werkzaam voor genoemde 
VeldhuizenKoot Makelaars, alsmede de heer Marinus Jan Willem Brederoo met 
kantooradres te Houten, Poldermolen 2, die verklaarde te handelen als gevolmachtigde 
voor en namens de verkoper. Verder waren ter zitting aanwezig de hierna sub 2 en 5 te 
noemen bieders. 
Een waarnemer van mij, notaris, heeft alle bij mij op kantoor ingeleverde enveloppen 
geopend en van de inhoud en geldigheid van de zich daarin bevindende 
inschrijfbiljetten kennisgenomen en vervolgens vastgesteld en aan de genoemde ter 
zitting verschenen personen medegedeeld dat er biedingen zijn gedaan door de 
volgende 
BIEDERS: 
I. de heer Martien Kool, geboren te Wilnis op negen augustus negentienhonderd zes 

en veertig, die bij de hieding verklaarde mede te handelen als bestuurder van en in 
die hoedanigheid voor en namens de statutair te Wilnis gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pomosa B.V.. kantoorhoudende te 
3648 NM Wilnis, Bovendijk 16; 

2. de heer Arjen Jaco Vos, geboren te Maassluis op zeven september 
negentienhonderd zeventig en mevrouw Magdalena Henricke Vos-Stoot 
geboren te Kamerik op dertig juni negentienhonderd zeventig, gehuwde 
echtgenoten; 

3. de heer Cornelis Leonardus Uijtewaal, geboren te Snelrewaard op vier april 
negentienhonderd vijf en dertig, die bij de bieding verklaarde mede te handelen als 
bestuurder van en in die hoedanigheid voor en namens de statutair te Woerden 
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:



Uijtewaal Beheer B.V., kantoorhoudende te 3446 CB Woerden. M.A. 
Reinaldaweg 2 D; 

4. de heer Tennis Boer, geboren te Woerden op één en twintig september 
negentienhonderd zeven en zestig; 

5. de heer Jan Cornelis kenning, geboren te Woerden op veertien december 
negentienhonderd vijf en tachtig. 

Na bekendmaking van de verschillende bieders door mijn waarnemer aan de ter zitting 
verschenen personen hebben de hiervoor sub 2 en 5 genoemde aanwezige bieders de 
zitting verlaten. Mijn waarnemer heeft toen de inschrijfbiljetten overhandigd aan de 
heer Brederoo voornoemd , die direct na het overhandigen daarvan beraad heeft 
gepleegd met de verkoper. T ij dens dit overleg heeft verkoper de heer Brederoo 
toestemmin g gegeven om de hoogste bieder uit te nodigen voor het tekenen van de 
koopovereenkomst. 
Voorgaande conform de bepalingen in artikel 4.9 van de voorwaarden. 
DE BIEDINGEN 
De bedragen van de biedingen zijn als volgt: 
1. voor wat betreft de hiervoor sub 1 genoemde bieder, een hod ad een honderd 

negen en tachtig du izend vijf honderd een euro	189.501,00); 
2. voor wat betreft de hiervoor sub 2 genoemde bieders, een bod ad een honderd een 

en tachtig duizend vi] honderd vijf en twintig euro (€ 181.525,00); 
3. voor wat betreft de hiervoor sub 3 genoemde bieder, een bod ad een honderd vijf 

en twintig duizend euro (F. 125.000.00); 
4. voor wat betreft de hiervoor sub 4 genoemde bieder, een bod ad een honderd 

duizend euro (_€. 100.000,00); 
5. voor wat betreft de hiervoor sub 5 genoemde bieder, een bod ad dertig duizend 

euro (E 30.000,00). 
Alle inschrijfbiljetten worden aan deze akte gehecht. 
1-10OGSTE BIEDING 
Door m ij n waarnemer is vastgesteld dat de inschrijving heeft geleid tot de volgende 
hoogste bieding: 

het bedrag van de hoogste inschrijving voor het registergoed is: 
een honderd negen en tachtig duizend vijf honderd een euro (€ 189.501,00). 
dat blijkens het inschrijIbiljet is geboden door de heer Martien Kool, voornoemd. 
voor en namens de besloten vennootschap Pomosa B.V. voornoemd, alsmede en 
voor zover nodig namens zich in privé. 

De heer Koot voornoemd heeft direct na de voornoemde toestemming van verkoper de 
hiervoor sub 2 tot en met 5 genoemde bieders (telefonisch) laten weten dat zij niet het 
hoogste bod hebben uitgebracht en dat verkoper voornemens is om aan de hoogste 
bieder te gunnen. Vervolgens heeft de heer Koot voornoemd de hoogste bieder 
telefonisch laten weten dat h ij het hoogste hod heeft uitgebracht en dat de 
koopovereenkomst (na een laatste onderzoek daarvan door de verkoper) kan warden 
aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden zoals gemeld in de nota van toelichting. 
Voorgaande conform het bepaalde in artikel 4.9 van de voorwaarden. 
GUNNING 
Blijkens de voorwaarden waaronder deze verkoop bij inschrijving plaatsvindt , zal 
gunning geschieden ander uitdrukkelijk voorbehoud van verkoper. Door gunning door



de verkoper komt een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en degene aan 
wie gegund is. Zulks conform artikel 4.10 van de voorwaarden. 
Na verloop van drie dagen bedenkt ij d worden de hoogte en de voorwaarden van de 
izedane biedingen voor degenen die aan de inschrijving hebben meegedaan ter inzage 
L:elegd ten kantore van de verkopende makelaar, zulks conform artikel 4.9 van de 
voorwaarden. 
WAARVAN DIT PROCES-VERBAAL. is verleden te Bodegraven-Reew ij k op de 
datum in het hoofd van deze akte vermeld.
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5 • . Inschrijfformulier voor de verkoop bij inschrijving 

Betreft inschrijving op de onroerende zaak : de Breeveld 6 te Woerden, Kadastraal bekend 
Gemeente : Woerden: Sectie : F; Nummer : 283: Groot: 964 m2 

Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner Ondergetekende(n) : 
Naam 
Voornamen 
Geboorteplaats 
Geboortedatum 
Beroep 
Straat 
Postcode 
Woonplaats 
E-mailadres 
Telefoon thuis 
Telefoon mobiel 
Telefoon werk 
Burgerlijke staat 
Huwelijksgoederenrecht 
Legitimatie: 

(Indien rechtspersoon) als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon 
Naam 
Kantoorhoudende te 
Nummer KvK 

Hierna (samen) te noemen bieder 

Brengt op de bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit: 

In totaal prijs van EURO:	€	 kosten koper. 

Zegge:	 (voluit) 

Datum overdracht:	Uiterlijk 15 werkdagen nadat verkoper de in de paragraaf 3.7 
genoemde verontreiniging op verkopers kosten heeft laten 
saneren conform wetgeving door een daartoe bevoegd bedrijf. 

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren voorts bekend te zijn en in te stemmen met: 
Projectinformatie.	 Akte van levering 
Inschrijvingsvoorwaarden.	 Milieuinformatie 
Inschrijfformulier.	 Publiekrechtelijke informatie 
Kadastrale informatie	 Privaatrechtelijke informatie 
Technische informatie	 Nota van toelichting



Deze bieding dient te zijn vergezeld van: 
- kopie geldig legitimatiebewijs (natuurlijk persoon) (Paspoort / ID kaart). 
- ook een recente inschrijving van de KvK. (indien de bieder een rechtspersoon is). 

Verklaring van gegoedheid 
De gegoedheid van de inschrijver dient op eerste verzoek van en ten genoegen van verkoper te 
worden aangetoond middels een recent, originele verklaring van een door een in Nederland 
gevestigde bankinstelling. 

Milieu 
Verkoper en koper zijn bekend met het verkennend bodemonderzoek (rapport 1312218-vkb-
breed6Woerd-Koot(kk) van Kosterman Milieutechniek B.V. Verkoper verbindt zich jegens koper 
om de in de hoofdstuk 5 (samenvatting, conclusie, aanbevelingen) van gemeld rapport genoemde 
verontreiniging op verkopers kosten te laten saneren conform wetgeving door een daartoe 
bevoegd bedrijf. Het risico dat achteraf (na afronding van voormelde sanering) blijkt dat er tOch (of 
andere van genoemde) verontreiniging zich in het registergoed bevindt, komt voor 
rekening van koper. 

Datum:	 Plaats: 
Handtekening:	 Handtekening: 

Koper(s)	 Echtgeno(o)t(e) of partner



nota van inlichtingen 
Breeveld 6 
Woerden 

Veld huizen koot

Rijksstrdatweg 26

3545 NA Utrecht

030 - 236 7001)

infrikveldhhizenkoo1.01 

www.veld huizenkoot.n1 

NVM 

Datum: 18 februari 2014 

Dit is de toelichting bij de projectinformatie Breeveld 6, Woerden - Verkoop bij inschrijving 

3.7. Milieu informatie 

Aanleiding: 
Verkoper heeft in vervolg van een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek laten verrichten. 

Met betrekking tot dit nader bodemonderzoek wordt verwezen naar hetgeen in vermeld in het rapport 
uitgevoerd door Kosterman Milieutechniek B.V. te Breukelen. Een kopie van dit rapport is bijgevoegd. 

Wijziginq:  

De tekst van Paragraaf 3.7 (van de projectinformatie Breeveld 6. Woerden - Verkoop bij inschrijving) komt te 
vervallen. De volgende tekst komt daarvoor in de plaats. 

3.7. Milieu informatie 

Verkoper en koper zijn bekend met het verkennend bodemonderzoek (rapport 1312218-vkb-breed6Woerd-
Koot(kk) van Kosterman Milieutechniek B.V. en met Nader bodemonderzoek en plan van aanpak verwijdering 
olieverontreiniging (rapport 140115-nov2-breed6Woerd-Koot(kk) van Kosterman Milieutechniek B.V. 

Verkoper verbindt zich jegens koper om de in de hoofdstuk 6 (plan van aanpak) van gemeld rapport genoemde 
verontreiniging op verkopers kosten te laten saneren conform wetgeving door een daartoe bevoegd bedrijf. 

Het risico dat achteraf (na afronding van voormelde sanering) blijkt dat er toch (of andere van genoemde) 
verontreiniging zich in het registergoed bevindt, komt voor rekening van koper 

Wijziqing: 

Het inschrijfformulier (van de projectinformatie Breeveld 6, Woerden - Verkoop bij inschrijving) komt te 
vervallen. Het bijgevoegde inschrijfformulier komt daarvoor in de plaats.

Kyk: 30269831
Rabo hank: NL03RA 800152699341

BTW: 8212.43.147



Veldh uizen hoot

Rijksstruatsseg 26

3545 NA titreelll

030 - 236 70 00

infoi*veldhuizenkootul

ww.veldhuizenkoot.n1 

NVM 

Datum:	18 februari 2014, blad 2 van 2 

Onderwerp: nota van inlichtingen, Breeveld 6 te Woerden 

Aanleiding:  
In het concept van de leveringsakte staan tegenstrijdigheden met de projectinformatie. 

- De kavelaanduiding op de eerste pagina is gewijzigd in sectie F nummer 283. 
- Artikel 5 g is gewijzigd het betreft een beschermd stads- of dorpsgezicht. 
- Artikel 5 i Op het perceel is volgens het bouwkundig rapport asbest aanwezigheid. 

Een kopie van de gewijzigde akte van levering is bijgevoegd. 

Ontbindende voorwaarden college van Dijkgraaf en Hoogheemraden:  
De ondertekening van de koopovereenkomst vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het college 
van Dijkgraaf en Hoogheemraden. Deze besluiten hierover in hun vergadering van 25 februari 2014. 

Einde.

kyK: 30269831

Ra boba n k: 15.26.99.341

BIN% : 8212.43.147



Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner 

5.	Inschrijfformuher voor de verkoop bij inschrijving 

Betreft inschrijving op de onroerende zaak : de Breeveld 6 te Woerden, Kadastraal bekend 
Gemeente : Woerden: Sectie F: Nummer 283: Groot: 964 m2 

Ondergetekende(n) : 
Naam 
Voornamen 
Geboorteplaats 
Geboortedatum 
Beroep 
Straat 
Postcode 
Woonplaats 
E-mailadres 
Telefoon thuis 
Telefoon mobiel 
Telefoon werk 
Burgerlijke staat 
Huwelijksgoederenrecht 
Legitimatie: 

(Indien rechtspersoon) als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon 
Naam 
Kantoorhoudende te 
Nummer KvK 

Hierna (samen) te noemen bieder 

Brengt op de bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit: 

In totaal prijs van EURO:	€	 kosten koper. 

Zegge:	 (voluit) 

Datum overdracht:	Uiterlijk 15 werkdagen nadat verkoper de in de paragraaf 3.7 
genoemde verontreiniging op verkopers kosten heeft laten 
saneren conform wetgeving door een daartoe bevoegd bedrijf. 

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren voorts bekend te zijn en in te stemmen met: 
Projectinformatie.	 Akte van levering 
lnschrijvingsvoorwaarden.	 Milieuinformatie 
Inschrijfformulier.	 Publiekrechtelijke informatie 
Kadastrale informatie	 Privaatrechtelijke informatie 
Technische informatie	 Nota van toelichting



Deze bieding dient te zijn vergezeld van: 
- kopie geldig legitimatiebewijs (natuurlijk persoon) (Paspoort / ID kaart). 
- ook een recente inschrijving van de KvK. (indien de bieder een rechtspersoon is). 

Verklaring van gegoedheid 
De gegoedheid van de inschrijver dient op eerste verzoek van en ten genoegen van verkoper te 
worden aangetoond middels een recent, originele verklaring van een door een in Nederland 
gevestigde bankinstelling. 

Milieu 
Verkoper en koper zijn bekend met het verkennend bodemonderzoek (rapport 1312218-vkb-
breed6Woerd-Koot(kk) van Kosterman Milieutechniek B.V. en met Nader bodemonderzoek en 
plan van aanpak verwijdering olieverontreiniging (rapport 140115-nov2-breed6Woerd-Koot(kk) 
van Kosterman Milieutechniek B.V. 

Verkoper verbindt zich jegens koper om de in de hoofdstuk 6 (plan van aanpak) van gemeld 
rapport genoemde verontreiniging op verkopers kosten te laten saneren conform wetgeving door 
een daartoe bevoegd bedrijf. 

Het risico dat achteraf (na afronding van voormelde sanering) blijkt dat er tOch (of andere van 
genoemde) verontreiniging zich in het registergoed bevindt, komt voor rekening van koper. 

Datum:	 Plaats: 
Handtekening:	 Handtekening: 

Koper(s)	 Echtgeno(o)t(e) of partner



Bi/709t2 iff? 

4.17. Voorwaarden: 

1. Ge'interesseerden worden uitgenodigd een onherroepelijk bod uit te brengen op de onroerende zaak 
2. Verkoper behoudt zich het recht voor om de onroerende zaak/registergoed wel of niet te gunnen. 
3. Verkoper behoudt zich het recht voor om de onroerende zaak/registergoed niet zonder meer te gunnen aan de 

hoogste bieder. 
4. Biedingen dienen te worden uitgebracht met een bewijs van financiële gegoedheid 
5. Indien de bieding gedaan wordt door iemand die niet handelt ter uitvoering van een beroep of bedrijf zal de 

wettelijke bedenktijd gaan werken na gunning. Indien degene aan wie is gegund een beroep doet op de wettelijke 
bedenktijd kan de verkoper "terugvallen" op een andere bieder. 

6. De bieding dient vergezeld te gaan van: 
• kopie geldig legitimatiebewijs (natuurlijk persoon) 
• Indien de bieder een rechtspersoon is dient er tevens een uittreksel van de Kamer Koophandel overlegd te 

worden. 

4.18. Vragen, melding onjuistheden en/of onduidelijkheden alleen vooraf. 

Geinteresseerden worden in de gelegenheid gesteld vragen en/of opmerkingen over het project en/of de 
inschrijvingsprocedure te maken. 

Vragen kunnen worden gesteld/opmerkingen kunnen worden gemaakt aan de betrokken makelaar. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Alle verstrekte informatie is met zorg samengesteld Mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of 
onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de makelaar hiervan op de hoogte te worden gesteld. Dit dient te 
geschieden voor de uiterlijke datum genoemd in paragraaf 1.2. 

Indien dit naar beoordeling van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden nodig en haalbaar is, zullen vragen 
inclusief de antwoorden uiterlijk op datum genoemd in paragraaf 1.2 geanonimiseerd worden toegestuurd. 

De nota van inlichtingen maakt deel uit van deze inschrijving. Middels de Nota van Inlichtingen kan de 
Hoogheemraadschap de Stichtse Riinlanden tevens punten in de inschrijvingsvoorwaarden (inclusief bijlagen) 
wijzigen. Door inschrijving wordt hier mee akkoord gegaan. 

I ndien naderhand blijkt dat deze Inschrijvingsleidraad met alle bijbehorende bijlagen tegenstrijdigheden en/of 
onvolkomenheden bevat en deze niet door de inschrijver zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. Bij 
gebreke van een dergelijke melding kan de inschrijver na inschrijving op onjuistheden en/of onvolkomenheden geen 
enkel beroep meer doen. 

	

4.19.	Aansprakelijkheid bieder: 

1. Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen van de verkoop. 
2. Hij is vanaf het moment waarop hij zijn inschrijfformulier inlevert, tot en met datum genoemd in paragraaf 1 2 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden. 
3. Personen die gezamenlijk een bod hebben gedaan, zijn ieder voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk. 

	

4.20.	Aansprakelijkheid: 

VeldhuizenKoot noch diens opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mededelingen of 
inlichtingen die niet in deze aankondiging of in de hierbij gevoegde ontwerp akte van levering zijn opgenomen.
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Onderwerp	 Bipage(n) 
Uw brief inzake de openbare verkoop van Breeveld	 1 
6

Géachte heer en mevrouw Vos . 

Ons college heeft kennis genomen van uw bedenkingen bij het proces inzake de openbare verkoop 
van Breeveld 6 te Woerden. Op basis van uw schrijven heeft het college op 25 februari jl. besloten 
de goedkeuring van de koopovereenkomst aan te houden in afwachting van het proces verbaal van 
de openbare verkoop. 
In de brochure die u is verstrekt staan zowel de planning van activiteiten als de voorwaarden voor 
inschrijving vermeld. De planning zelf vormt echter geen onderdeel van de 
inschrijvingsvoorwaarden. In deze voorwaarden staat onder 4.9 vermeld dat de overeenkomst tot 
stand komt door de gunning. Het ter plekke onmiddellijk tekenen van de overeenkomst is daartoe 
geen noodzakelijke voorwaarde. Evenmin leidt een aanpassing in het biedingenformulier tijdens de 
inschrijvingsperiode tot het ongeldig zijn van reeds uitgebrachte biedingen. Er zijn dan ook geen 
onregelmatigheden geconstateerd die in de weg staan aan gunning aan de hoogste bieder. 
Als bijlage bij deze brief vindt u het proces verbaal van openbare verkoop van notaris Ter Wal. 

Op 4 maart 2014 heeft ons college goedkeuring verleend aan de inmiddels ondertekende 
koopovereenkomst en daarmee besloten over te gaan tot gunning aan de hoogste bieder. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinfomeerd te hebben.

Peldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten 

T (030) 634 57 00 
F (030) 634 59 99
post@hdsr.nl 

Wil( u bij beantwoorchng van deze brief de datum en ons kenmerk vermelden,	 www.destichtsed(nlanden,n1 



SV/23341

PROCES-VERBAAL VAN VERKOOP BIJ INSCHRLIVING  
de voormalige molen met machinistenwoning

aan Breeveld 6 te 3445 BA Wocrden 

Op vijf en twintig februari tweeduizend veertien ben ik, 
mr Leendert Tennis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, op mijn kantoor aan het Pastorieplein 4 te Bodegraven, gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, overgegaan tot het opmaken van het onderhavige proces-
verbaal van het verloop van het openen van de enveloppen met biedingen, terzake van 
de openbare verkoop bij inschrijving van het hierna te omschrijven registergoed, te 
weten de voormalige molen met machinistenwoning aan Breeveld 6 te 
3445 BA Woerden, zulks op verzoek gedaan door de publiekrechtelijke rechtspersoon: 

Hoogheemraadschap De Stiehtse Riinlanden, statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te 3994 GJ Houten, Poldermolen 2 (handelsregister 30276831), 
gemelde rechtspersoon hierna ook te noemen: "De Stichtse Rijnlanden", danwel 
"verkoper"; 

in samenwerking met VeldhuizenKoot Makelaars, gevestigd te 3545 NA Utrecht, 
Rijksstraatweg 26 (handelsregister 30269831). 
OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN 

(het eigendomsrecht van) de voormalige molen met machinistenwoning aan 
Breeveld 6 te 3445 BA Woerden, met berging, erf en verder aan- en toebehoren, 
uitmakende een gedeelte, zoals schetsmatig aangegeven op de aan deze akte 
gehechte tekening, van het perceel kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie F, 
nummer 283, ter grootte als na kadastrale meting zal blijken (tzeschatte grootte 
negen are vier en zestig centiare); 
hierna ook te noemen: "het registergoed". 

BODEMONDERZOEK 
Ten aanzien van het registergoed is een verkennend bodemonderzoek gedaan 
(rapport 1312218-vkb-breed6Woerd-Koot(kk) door Kosterman Milieutechniek B.V. en 
een Nader bodemonderzoek en plan van aanpak verwijdering olieverontreiniging 
(rapport 140115-nov2-breed6Woerd-Koot(kk) door Kosterman Milieutechniek B.V. 
Verkoper verbindt zich jegens de koper van het registergoed om de in de hoofdstuk 6 
(plan van aanpak) van gemeld rapport genoemde verontreiniging op verkopers kosten 
te laten saneren conform wetgeving door een daartoe bevoegd bedrijf. 
Het risico dat achteraf (na afronding van voormelde sanering) blijkt dat er Och (of 
andere van genoemde) verontreiniging zich in het registergoed bevindt, komt voor 
rekening van de koper van het registergoed. 
ONDERZOEK BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving in de 
openbare register in Register Hypotheken 4 op achttien juni tweeduizend zeven, van 
een afschri II van een akte van ruilverkaveling (Herinrichting Driebruizgen) op vijftien 
juni tweeduizend zeven voor mij, notaris, verleden. 
ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF

1 



2 

BLIZONDERE VERPLICHTINGEN/RECHTEN 
Voor dergelijke rechten/verplichtingen wordt verwezen naar voormelde akte de dato 
vijftien juni tweeduizend zeven, waarin (na rectificatie) woordelijk gelijkluidend staat 
vermeld: 
"ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG, OM OP DE MINST BEZWARENDE WIJZE 
TE KOMEN EN TE GAAN VAN EN NAAR KAVEL 050.026 EN TEN LASTE 
VAN KAVEL 050.025" 
DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 
Op deze openbare verkoop bij inschrijving zijn van toepassing de 
inschrijvingsvoorwaarden vastgesteld bij een onderhandse akte, opgesteld door 
VeldhuizenKoot Makelaars voornoemd, de dato dertig januari tweeduizend veertien, 
die vooraf bekend zijn gemaakt en van welke voorwaarden een exemplaar aan deze 
minuut zal worden gehecht. Genoemde inschrijfvoorwaarden hierna ook te noemen: 
''de voorwaarden". 
Ook in de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze 
voorwaarden. Door in te schrijven erkent de bieder met deze voorwaarden bekend te 
zijn en acht hij zich, evenals verkoper, daaraan onvoorwaardelijk eebonden. 
De voorwaarden worden door de bieder en de verkoper geacht woordelijk in deze akte 
te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken. 
DE INSCHRIJVING 
Ter zitting, op vrijdag én en twintig februari tweeduizend veertien, om vijftien uur, 
verschenen voor een waarnemer van mij, notaris, de heer J.A. Koot, geboren te 
Vinkeveen en Waverveen op vijf en twintig augustus negentienhonderd vijf en zestig, 
met kantooradres te Utrecht . R ij ksstraatweg 26 werkzaam voor genoemde 
VeldhuizenKoot Makelaars, alsmede de heer Marinus Jan Willem Brederoo met 
kantooradres te Houten, Poldermolen 2, die verklaarde te handelen als gevolmachtigde 
voor en namens de verkoper. Verder waren ter zitting aanwezig de hierna sub 2 en 5 te 
noemen bieders. 
Een waarnemer van mij, notaris, heeft alle bij mij op kantoor ingeleverde enveloppen 
geopend en van de inhoud en geldigheid van de zich daarin bevindende 
inschrijibiljetten kennisgenomen en vervolgens vastgesteld en aan de genoemde ter 
zitting verschenen personen medeeedeeld dat er biedingen zijn gedaan door de 
volgende 
BIEDERS: 
1. de heer Martien Kool, geboren te Wilnis op negen augustus negentienhonderd zes 

en veertig, die bij de bieding verklaarde mede te handelen als bestuurder van en in 
die hoedanigheid voor en namens de statutair te Wilnis gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pomosa B.V., kantoorhoudende te 
3648 NM Wilnis, Bovendijk 16: 

2. de heer Arjen Jaco Vos, geboren te Maassluis op zeven september 
negentienhonderd zeventig en mevrouw Magdalena Henricke Vos-Stoof, 
geboren te Kamerik op dertig juni negentienhonderd zeventig, gehuwde 
echtgenoten; 

3. de heer Cornelis Lconardus Uijtewaal, geboren te Snelrewaard op vier april 
negentienhonderd vijf en dertig, die bij de bieding verklaarde mede te handelen als 
bestuurder van en in die hoedanigheid voor en namens de statutair te Woerden 
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
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Uijtewaal Beheer B.V.. kantoorhoudende te 3446 CB Woerden, M.A. 
Reinaldaweg 2 D; 

4. de heer Tennis Boer, geboren te Woerden op édn en twintig september 
negentienhonderd zeven en zestig; 

5. de heer Jan Cornelis Kenning, geboren te Woerden op veertien december 
negentienhonderd vijf en tachtig. 

Na bekendmaking van de verschillende bieders door mijn waarnemer aan de ter zitting 
verschenen personen hebben de hiervoor sub 2 en 5 genoemde aanwezige bieders de 
zitting verlaten. Mijn waarnemer heeft toen de inschrijfbiljetten overhandigd aan de 
heer Brederoo voornoemd, die direct na het overhandigen daarvan beraad heeft 
gepleegd met de verkoper. Tijdens dit overleg heeft verkoper de heer Brederoo 
toestemming gegeven om de hoogste bieder uit te nodigen voor het tekenen van de 
koopovereenkomst. 
Voorgaande conform de bepalingen in artikel 4.9 van de voorwaarden. 
DE BIEDINGEN 
De bedragen van de biedingen zijn als volgt: 

voor wat betreft de hiervoor sub 1 gcnoemde bieder, een bod ad een honderd 
negen en tachtig duizend vijf honderd een euro (€ 189.501,00); 

2. voor wat betreft de hiervoor sub 2 genoemde biedcrs, een bod ad een honderd een 
en tachtig duizend vijf honderd vijien twintig euro (€ 181.525,00); 

3. voor wat betreft de hiervoor sub 3 genoemde bieder, een bod ad een honderd vijf 
en twintig duizend euro (€ 125.000,00); 
voor wat betreft de hiervoor sub 4 genoemde bieder, een bod ad een honderd 
duizend euro (£ 100.000,00); 

5. voor wat betreft de hiervoor sub 5 genoemde bieder, een bod ad dertig duizend 
euro (€ 30.000,00). 

Alle inschrijibiljetten worden aan deze akte gchecht. 
HOOGSTE BIEDING 
Door mijn waarnemer is vastgesteld dat de inschrijving heeft geleid tot de volgende 
hoogste bieding: 

het bedrag van de hoogste inschrijving voor het registergoed is: 
een honderd negen en taelttig duizend vijf honderd een euro (E 189.501,00). 
dat bl ij kens het insehrijibiljet is geboden door de heer Martien Kool, voornoemd, 
voor en namens de besloten vennootschap Pomosa B.V. voornoemd, alsmede en 
voor zover nodig namens zich in privé. 

De heer Koot voornoemd heeft direct na de voornoemde toestemming van verkoper de 
hiervoor sub 2 tot en met 5 genoemde bieders (telefonisch) laten weten dat zij niet het 
hoogste bod hebben uitgebracht en dat verkoper voornemens is om aan de hoogste 
bieder te gunnen. Vervolgens heeft de heer Koot voornoemd de hoogste bieder 
telefonisch laten weten dat hij het hoogste bod heeft uitgebracht en dat de 
koopovereenkomst	een laatste onderzoek daarvan door de verkoper) kan worden 
aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden zoals gemeld in de nota van toelichting. 
Voorgaande conform het bepaalde in artikel 4.9 van de voorwaarden. 
GUNNING 
Blijkens de voorwaarden waaronder dcze verkoop bij inschrijving plaatsvindt, zal 
gunning geschieden onder uitdnikkelijk voorbehoud van verkoper. Door gunning door



de verkoper komt een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en degene aan 
wie gegund is. Zulks conform artikel 4.10 van de voorwaarden. 
Na verloop van drie dagen bedenktijd worden de hoogte en de voorwaarden van de 
gedane biedingen voor degenen die aan de inschrijving hebben meegedaan ter inzage 
gelegd ten kantore van de verkopende makelaar, zulks conform artikel 4.9 van de 
voorwaarden. 
WAARVAN D1T PROCES-VERBAAL, is verleden te Bodegraven-Reewijk op de 
datum in het hoofd van deze akte vermeld.
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