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CJ/2021.06473.01/JA/JA 

 

AKTE VAN LEVERING 

3 maart 2022  

 

 

Op @, verschenen voor mij, mr. Corien Elise Jonker, notaris te Hoorn: 

1. @ 

 ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BPD 

ONTWIKKELING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: IJsbaanpad 

1 A, 1076 CV Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 08013158, 

 hierna ook te noemen: ‘verkoper’; en 

2. @ 

en voornemens de hierna te omschrijven registergoed na oplevering te gaan 

bewonen, 

hierna @samen te noemen: ‘koper’. 

VOLMACHT 

Van de door de onder 1. genoemde verkoper verleende volmacht blijkt uit een akte 

verleden op negenentwintig december tweeduizend eenentwintig voor mr. C.E. 

Jonker, notaris te Hoorn. 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt. 

A. DOEL VAN DEZE AKTE 

Deze akte heeft ten doel koper het hierna te omschrijven registergoed te leveren en 

daarmee uitvoering te geven aan de tussen verkoper en koper gesloten schriftelijke 

koopovereenkomst. 

B. KOOPOVEREENKOMST 

Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse koopovereenkomst, hierna te 

noemen: ‘de koopovereenkomst’. 

Koper bevestigt een door beide partijen getekend exemplaar van de 

koopovereenkomst te hebben ontvangen. 

De bepalingen van de koopovereenkomst blijven van kracht voor zover daarvan in 

deze akte niet wordt afgeweken. 

C. LEVERING EN AANVAARDING 

Ter uitvoering van de koopovereenkomst levert verkoper aan koper, die aanvaardt @, 

ieder voor de onverdeelde helft: 

- het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op 

de @begane grond@ @ verdieping met aanbehoren en afzonderlijke berging op 

de begane grond, plaatselijk bekend @ @ te Blokker (bouwnummer @), 

kadastraal bekend gemeente Hoorn sectie K complexaanduiding @ 
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appartementsindex A-@, uitmakende het @ onverdeeld aandeel in de 

gemeenschap, die bestaat uit een gebouw dat in aanbouw is, ten tijde van de 

splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie K 

nummer @, groot (ongeveer) vijf are (5 a ), 

 welke perceel gedeeltelijk is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 

lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de 

naamloze vennootschap N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, 

 waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens- en oppervlakte is 

toegekend, 

verder ook te noemen: ‘het gekochte’. 

D. BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID VERKOPER 

1. Verkrijging door verkoper 

Het in de splitsing betrokken perceel is door de verkoper in eigendom verkregen door 

de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers 

op negenentwintig december tweeduizend eenentwintig, in register Onroerende 

Zaken Hypotheken 4, deel 83033 nummer 144, van het afschrift van een akte van 

verkoop, koop en levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstanddoening 

van de rechten om zich op een ontbindende voorwaarde te beroepen, op 

negenentwintig december tweeduizend eenentwintig voor mr. C.E. Jonker, notaris te 

Hoorn, verleden. 

2. Splitsing in appartementsrechten 

De gemeenschap waarvan het gekochte deel uitmaakt, is gesplitst in 

appartementsrechten bij akte van splitsing op @ verleden voor mr. C.E. Jonker, 

notaris te Hoorn, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers op @, in register Onroerende 

Zaken Hypotheken 4, deel @, nummer @ 

E. KOOPSOM 

1. De koopovereenkomst is aangegaan voor een koopsom van @, inclusief 

eenentwintig procent (21%) omzetbelasting. 

 De koopsom van het gekochte is door koper tezamen met de tot heden 

verschuldigde rente voldaan door storting op een derdengeldenrekening van de 

notaris. 

 Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de koopsom. 

2. De op het bij deze akte geleverde perceel nog te realiseren opstallen worden 

geacht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: B.V. 

AANNEMINGSBEDRIJF J. TH. KUIN, statutair gevestigd te Grootebroek, met 

adres: De Tocht 5, 1611 HT Bovenkarspel, correspondentieadres: postbus 74, 

1610 AB Bovenkarspel, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 36008595, hierna te noemen: ‘de ondernemer’, voor rekening 

van de koper te worden gebouwd op grond van een overeenkomst van 

aanneming van werk. 

 De betaling hiervan geschiedt op grond van een met de ondernemer getroffen 

regeling. 

3. Doorbetaling aan of ten behoeve van verkoper vindt plaats zodra de levering is 
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voltooid door de inschrijving van een afschrift van deze akte in de openbare 

registers van het kadaster en de verkrijging vrij van hypotheek en beslag 

overeenkomstig deze akte zeker is. 

F. OVERIGE KOOP- EN LEVERINGSBEPALINGEN 

Ter zake van de koop en levering gelden voorts de volgende bepalingen: 

1. Onbezwaarde levering. Bijzondere lasten/beperkingen. 

Verkoper levert een appartementsrecht dat: 

 a. onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging 

ook onderhevig is; 

 b. niet is bezwaard met beslagen of hypotheken of inschrijvingen daarvan, dan 

wel met andere beperkte rechten behoudens de eventueel in deze 

overeenkomst vermelde; 

 c. niet is bezwaard met kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 

Burgerlijk Wetboek, behoudens de eventueel in deze akte vermelde; 

 d. niet is belast met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de 

eventueel in deze akte vermelde. 

2. Over- of ondermaat. 

 a. Verschil tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven maat of grootte van 

de bijbehorende grond geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering tot 

vergoeding ter zake. 

 b. Verschil tussen de werkelijke en de blijkens de splitsingstekening(en) 

aangegeven maat of grootte van het terrein, behorende tot het 

appartementsrecht zelf geeft evenmin aanleiding tot enige rechtsvordering tot 

vergoeding ter zake. 

3. Feitelijke leveringsverplichting. Risico. 

Zodra door verkoper en koper geheel is voldaan aan de verplichtingen 

voortvloeiende uit de koopovereenkomst zal verkoper het gekochte (doen) 

afleveren aan koper, die het alsdan in eigen gebruik en genot zal kunnen 

aanvaarden.  

 Gedurende de (af)bouw is het gekochte voor rekening en risico van de 

ondernemer. De ondernemer is verplicht de opstallen van het gekochte tot de 

oplevering genoegzaam te verzekeren en verzekerd te houden. Op de dag 

waarop het gekochte met toebehoren aan koper wordt opgeleverd gaat het risico 

over op koper, onverminderd zijn aanspraken voortvloeiende uit de 

koopovereenkomst. Bij de oplevering van het gekochte kan koper een beroep 

doen op de opleveringsregeling als bedoeld in de aannemingsovereenkomst. 

4. Baten en lasten. 

De baten en lasten van het gekochte (daaronder begrepen de zakelijke lasten 

van het gekochte en eventuele bijdragen aan de vereniging van eigenaars) 

komen met ingang van heden voor rekening van koper. 

5. Juridische verklaring van verkoper. 

Verkoper zijn geen feiten of omstandigheden bekend zodanig dat hij de in de 

koopovereenkomst opgenomen garanties en verklaringen thans niet ongewijzigd 

zou hebben gegeven of afgelegd. 
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 Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers, is vandaag geen beperking bekend in de gemeentelijke 

beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. 

 Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit 

blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn 

ingeschreven. 

 Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond 

van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben 

voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderingen hebben 

overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de 

gemeentelijke beperkingenregistratie. 

 Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van koper, onverminderd 

de hierboven omschreven mededelingsplicht van verkoper. 

6. Overdracht van rechten. 

 Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het gekochte kan of zal kunnen 

doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen architect(en), 

constructeur(s), bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s) 

gaan hierbij over op koper. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als 

kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is verkoper 

verplicht op eerste verzoek van koper aan een overdracht mee te werken. 

Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het 

gekochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat nodig 

is om deze ten name van koper te doen stellen. 

7. Aandeel in aanwezige reserve- en onderhoudsfondsen. 

Onder het gekochte zijn ook begrepen de aanspraken van verkoper ter zake van 

het gekochte op de vereniging van eigenaars en/of op door die vereniging en/of 

derden ter zake van voormelde gemeenschap gehouden reserve- en/of 

onderhoudsfondsen. 

8. Overdrachtsbelasting, tarief en kosten. 

 De eventuele overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, notariskosten en overige 

aan de levering van het gekochte verbonden kosten, zijn voor rekening van 

verkoper. 

9. Ontbindende voorwaarden. 

 Alle eventueel ter zake van de koop overeengekomen ontbindende voorwaarden 

zijn thans uitgewerkt dan wel tenietgegaan. De bevoegdheid van beroep op die 

voorwaarden is zowel voor verkoper als voor koper vervallen. 

10. Bedenktijd 

Het recht van koper om gedurende de wettelijke termijn na de terhandstelling van 

de koopovereenkomst deze koop te ontbinden is vervallen door verloop van deze 

termijn. 

ERFDIENSTBAARHEDEN EN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 

Met betrekking tot bijzondere bepalingen die op het gekochte betrekking hebben en 

speciaal voor wat betreft de in de aanhef van dit artikel genoemde bepalingen wordt in 

deze verwezen naar de hiervoor onder ‘verkrijging door verkoper’ vermelde akte van 
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levering. 

In die akte is onder meer woordelijk vermeld: 

"HOOFDELIJKHEID 

ARTIKEL 6 

a. Indien meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon gerechtigd is tot het verkochte, 

zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 

verplichtingen die uit de bepalingen van deze akte voortvloeien. 

b. Eventuele latere verkrijgers, niet zijnde de uiteindelijke kopers van de te 

realiseren woningen, zijn eveneens hoofdelijk verbonden. 

BEBOUWING 

ARTIKEL 7 

a. BPD is verplicht om op het verkochte woningen te bouwen, zoals passend binnen 

het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan. Op het verkavelingsplan is het 

volgende bouwprogramma opgenomen: acht (8) woningen categorie Bebo's, 

vijfentwintig (25) woningen categorie middelduur laag, acht (8) woningen 

categorie middelduur hoog en zeven (7) woningen categorie duur. 

b. Het staat BPD volledig vrij om, met inachtneming van het toepasselijke 

publiekrechtelijke kader, af te wijken van het woningbouwprogramma met 

uitzondering van de categorie sociaal en (extra) goedkoop. 

RECHT OP TERUGLEVERING KAVELS 

ARTIKEL 8 

1. De gemeente heeft het recht, maar niet de verplichting, om iedere uitgegeven 

kavel die onderdeel uitmaakt van het verkochte en ten aanzien waarvan binnen 

anderhalf jaar na overdracht van het verkochte door de gemeente aan BPD nog 

geen start is gemaakt met de bouwwerkzaamheden, gedurende een periode van 

zes maanden  terug te kopen van BPD, of (in voorkomende gevallen) van zijn 

rechtsopvolger(s). 

 Indien de gemeente van dit recht gebruik maakt, zal zij voor de betreffende 

kavel(s) de door BPD aan de gemeente betaalde koopprijs vergoeden, welk 

bedrag niet zal worden vermeerderd met indexering, (wettelijke) rente of 

anderszins. 

2. BPD kan gemotiveerd de gemeente verzoeken om de termijn van anderhalf jaar 

te verlengen. De gemeente kan aan de verlening van haar medewerking hieraan 

voorwaarden stellen. 

3. Alvorens de gemeente besluit over te gaan tot het terug kopen van de grond zal 

de gemeente in overleg treden met BPD . Indien de gemeente tot het besluit komt 

dat de BPD de grond moet terug leveren wordt de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid: Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn B.V., gevestigd te 

Hoorn, (hierna te noemen: OMH) in de gelegenheid gesteld om binnen drie (3) 

maanden een participant aan te wijzen welke de gronden en alle daarbij 

behorende verplichtingen vanuit de Raam-, Bouwclaim-, en Koopovereenkomst 

van BPD overneemt. Wanneer binnen de drie (3) maanden de OMH geen 

participant heeft aangewezen en de gronden heeft overgenomen, worden de 

gronden door BPD overgedragen aan de gemeente conform het eerste lid. De 
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gemeente is dan vrij om over te gaan tot verkoop van de grond onder gelijke 

voorwaarden aan derden, maar tegen een prijs die gelijk is aan de prijs 

waartegen de BPD van de OMH de gronden heeft aangekocht. 

4. Wanneer de gemeente de grond gaat verkopen onder gunstigere voorwaarden, 

dan dient zij de grond eerst weer onder die gunstigere voorwaarden aan de OMH 

aan te bieden. De OMH dient binnen drie (3) weken haar besluit of en zo ja welke 

participant de grond tegen de gunstigere voorwaarden zal afnemen, kenbaar te 

maken aan de gemeente. De notariële levering van de gronden geschiedt binnen 

twee (2) weken na afloop van de drie (3) weken termijn. Indien de gemeente van 

de OMH geen besluit binnen de drie (3) weken termijn ontvangt, is zij geheel vrij 

de gronden aan derden over te dragen. 

VERPLICHTINGEN EN KOSTEN BIJ BEBOUWING 

ARTIKEL 9 

a. BPD is gehouden voor haar rekening: 

 1. slechts bouwketen te plaatsen en materiaal op te slaan in overleg met de 

gemeente, hetzij op het verkochte, hetzij op een andere in overleg met de 

gemeente bepaalde locatie; 

 2. ervoor te zorgen dat de kavels na bewerking in hoogte zullen aansluiten op 

het openbaar gebied; 

 3. voor een in- of uitrit naar of van de openbare weg, tijdig bij de gemeente een 

vergunning aan te vragen. 

b. Voor rekening van BPD komen onder meer: 

 1. de kosten verbonden aan de aansluiting op bouwstroom en bouwwater; 

 2. de kosten verbonden aan het herstellen van de schade toegebracht aan de 

openbare weg of andere gemeentelijke eigendommen; 

 3. de kosten verbonden aan het maken van in- of uitritten voor zover deze niet 

bij het woonrijp maken worden aangelegd; 

 4. de kosten van aanvraag en aansluiting op het gemeentelijk riool. Deze 

kosten bedragen vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€ 595,04) te 

verhogen met éénhonderdvierentwintig euro zesennegentig cent (€ 124,96) 

omzetbelasting, totaal derhalve zevenhonderdtwintig euro (€ 720,00) per 

woning; 

 5. de kosten verbonden aan verlening van ten behoeve van de bouw benodigde 

vergunningen; 

 6. de kosten van aansluiting op nutsvoorzieningen; 

 7. de bijdragen aan het kunstfonds. Deze bedragen in totaal 

tweehonderdzevenenveertig euro en drieënnegentig cent (€ 247,93) te 

verhogen met tweeënvijftig euro en zeven cent (€ 52,07) omzetbelasting, 

totaal derhalve driehonderd euro (€ 300,00) per woning. 

DRAINAGE 

ARTIKEL 10 

a. BPD is gehouden ter voorkoming van wateroverlast, zowel op het verkochte als 

naastgelegen grond, in de grond voor haar rekening een drainage aan te leggen 

overeenkomstig de eisen van de gemeente. 
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b. BPD casu quo de koper is gehouden de aangelegde drainage voor zijn rekening 

in goede staat te onderhouden en zonodig te vernieuwen. 

c. BPD casu quo de koper verbindt zich de aangelegde drainage niet te verwijderen. 

d. De gemeente verbindt zich de aangelegde drainage éénmaal voor haar rekening 

aan te sluiten op het openbaar (drainage) riool. 

PARKEERGELEGENHEID 

ARTIKEL 11 

a. BPD casu quo de koper verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met 

het gereedkomen van de bebouwing bij elke woning in de categorie duur op 

eigen terrein twee van de openbare weg af met een auto toegankelijke 

parkeerplaats(en) aan te leggen, in stand te houden en te onderhouden. 

 Elke parkeerplaats dient een minimale afmeting te hebben en te houden van vijf 

(5) meter bij twee en vijf tiende (2,5) meter (lengte x breedte). 

 Indien de parkeerplaats aan de zijkant wordt begrensd door een harde wand 

(muur, schutting enzovoorts) dient de breedte minimaal twee en vijfentachtig 

honderdste (2,85) meter te zijn. Het aantal verplicht te realiseren parkeerplaatsen 

per woning is/wordt per woningbouwcategorie aangegeven in de 

Parkeernormering Bangert en Oosterpolder. In het matenplan is dit reeds 

uitgewerkt, elke benodigde parkeerplaats is weergegeven met PEE. 

b. BPD casu quo de koper verbindt zich de in het vorige lid bedoelde 

parkeerplaats(en) niet te verwijderen, noch qua formaat te wijzigen, noch de 

parkeerplaats(en) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

burgemeester en wethouders anders dan als parkeerplaats te zullen gebruiken. 

c. Om het gebruik van de parkeerplaats als parkeerplaats te garanderen is het BPD 

casu quo de koper niet toegestaan de parkeerplaats geheel of gedeeltelijk - al 

dan niet tijdelijk - af te schermen en/of af te sluiten door middel van schuttingen, 

deuren en/of op andere wijze. 

WATERGANG 

ARTIKEL 12 

Indien en voor zover het verkochte is gelegen aan een watergang is BPD casu quo de 

koper ingevolge de keur van het hoogheemraadschap mogelijk: 

a. schouwplichtig; 

b. verplicht om te gedogen dat er ten behoeve van onderhoud aan de watergang, 

door of vanwege het hoogheemraadschap, baggerspecie wordt gestort op zijn 

grond; 

c. verplicht om bij de oprichting op de grond van een bouwwerk binnen een 

bepaalde afstand van de watergang, ongeachte of dit een wel of niet 

vergunningsplichtig bouwwerk is, over een ontheffing van het 

hoogheemraadschap te beschikken. 

Indien en voor zover het verkochte is gelegen aan een watergang is het BPD casu 

quo de koper niet toegestaan om op gronden in een zone van nul tot en met een en 

vijf/tiende (1,50) meter gerekend vanaf de grens van een bouwperceel ten behoeve 

van het wonen en een waterloop de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden uit te voeren: 
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1. het wijzigen en/of dempen van waterlopen; 

2. beschoeiingen aan te brengen met een bovenzijde hoger dan en drie/tiende 

(0,30) meter boven het polderpeil; 

3. het opwerpen van grond; 

4. het verhogen van het maaiveld van de gronden gelegen in de zone van nul  tot en 

met een en vijf/tiende (1,50) meter hoger dan en vier/tiende (0,40) meter boven 

het polderpeil. 

REVISIEGEGEVENS RIOLERING 

ARTIKEL 13 

BPD is verplicht om direct na oplevering van de woning(en) bij de afdeling 

Stadsbeheer van de gemeente, Ingenieursbureau revisiegegevens aan te leveren van 

de huisaansluitingen. Deze gegevens dienen te worden aangeleverd in digitale vorm 

van het formaat “Microstation.dgn”. Op de bedoelde tekening dient het volgende te 

worden opgenomen: 

- omschrijving van het werk; 

- de straatnaam en huisnummer van het werk; 

- datum aanleg van het werk; 

- aanduiding of het een werk- of revisietekening betreft; 

- de situering van het riool; 

- de exacte ligging van alle ontstoppingsstukken met afzonderlijke maatvoering; 

- de exacte ligging van alle knikpunten met afzonderlijke maatvoering; 

- maatvoering in zowel horizontaal als in verticaal vlak (betreft binnen onderkant 

buis); 

- de diameter van de leiding; 

- de rioolfunctie (hwa-, dwa- of drainageriool); 

- de plaats van aansluiting op het gemeenteriool met afzonderlijke maatvoering; 

- het materiaal van de leiding; 

- alle voorkomende bijzonderheden; 

- de maatvoering dient te geschieden vanuit een woning. 

AFSTEMMING MET GEMEENTE IN VERBAND MET WOONRIJP MAKEN 

ARTIKEL 14 

a. Vanaf de datum van ingebruikname tot aan de datum van oplevering van de te 

bouwen woningen zijn de bouwstraten gelegen langs de te bouwen woningen, 

voor risico van koper. Schade ontstaan aan de bouwstraten en het onderhoud 

van de bouwstraten is derhalve voor rekening van de koper. 

b. De gemeente streeft er naar het openbare gebied, gelegen nabij de te bouwen 

woningen, ten tijde van oplevering van de woningen, woonrijp te hebben 

gemaakt. Hierbij ligt de nadruk op de weg voor de woningen. Vanwege de hiertoe 

door de gemeente te verrichten werkzaamheden is de koper gehouden bij 

aanvang van de bouwactiviteiten de gemeente een bouwbloksgewijze 

opleverplanning te verstrekken. Daarnaast is de koper gehouden wijzigingen en 

vertragingen in deze bouwbloksgewijze opleverplanning zo spoedig mogelijk aan 

de gemeente te melden. Indien in geval van een uiteenlopende oplevering van de 

bouwblokken binnen een gebied / straat de gemeente de straten voor de 



9 

 

 

 

 

 

 

 

woningen niet gelijktijdig met de oplevering van de woningen woonrijp kan 

hebben gemaakt, zullen partijen in onderling overleg bepalen wat het meest 

geschikte moment hiervoor is. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente slecht één 

keer woonrijp maakt. 

c. De uitvoering van het woonrijp maken neemt ongeveer zes weken per bouwblok 

in beslag. Gedurende de tijd dat de gemeente de openbare ruimte woonrijp 

maakt, is de koper gehouden de openbare ruimte in goede staat ter vrije 

beschikking van de gemeente te stellen. 

GEDOOGPLICHT 

ARTIKEL 15 

a. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare 

voorzieningen op, in of boven het verkochte is aangebracht wordt onderhouden 

en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in 

of boven het verkochte in de toekomst zal worden aangebracht en onderhouden. 

b. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid a is aangebracht bevestigd te laten. 

c. Alle schade veroorzaakt door of vanwege de gemeente, welke een onmiddellijk 

gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid a 

bedoelde zaken door of vanwege de gemeente, zal door de gemeente op haar 

kosten worden hersteld of worden vergoed, ter keuze van de gemeente. 

d. De koper is gehouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden 

verlangd, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige 

zaken, omschreven in lid a van dit artikel. 

e. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging 

van de aanwezige zaken, zoals bedoeld in lid a, door zijn toedoen of nalaten 

worden veroorzaakt. 

f. Omtrent de plaats en wijze van het in lid a gestelde, wordt tevoren met de koper 

overleg gepleegd. De koper is gehouden al datgeen dat overeenkomstig deze 

bepaling is aangebracht te laten bestaan. Het verkochte zal na het verrichten van 

de in dit artikel bedoelde werkzaamheden, zoveel mogelijk weer in de toestand 

worden hersteld zoals die aanwezig was direct voordat de werkzaamheden een 

aanvang namen. 

VERPLICHTING ZELFBEWONING EN VERBOD DOORVERKOOP 

ARTIKEL 16 

1. BPD verplicht zich aan de eerste kopers van het verkochte ten aanzien van de 

categorie “extra goedkoop” (inclusief de subcategorie “starterswoning”) van de 

door haar te bebouwen casu quo bebouwde kavels de navolgende verplichting 

van zelfbewoning en verbod op doorverkoop op te leggen. In verband daarmee 

verplicht hij zich, om het hierna in lid 2 tot en met 7 van dit artikel bepaalde in de 

onderhavige akte van levering woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van 

een direct opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), ten 

behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast 

nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. Het niet terstond 

betalen van de hiervoor genoemde boete wordt aangemerkt als een toerekenbare 

tekortkoming van BPD en zal worden behandeld overeenkomstig artikel 5 van de 
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koopovereenkomst. 

 BPD is zelf eveneens bij verkoop van deze woningen gebonden aan de 

voorwaarden zoals genoemd in lid 3 van dit artikel. 

De Gemeente en BPD zijn in de koopovereenkomst het volgende overeengekomen, 

woordelijk luidend: 

"2. De koper verplicht zich, de op de gekochte grond te bouwen c.q. gebouwde 

woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele 

gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet 

aan derden te zullen doorverkopen zonder toestemming van de gemeente Hoorn. 

3. De gemeente Hoorn geeft uitsluitend toestemming voor verkoop wanneer wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarde: 

 a. de nieuwe koper koopt de woning voor zelfbewoning en starter is op de 

koopmarkt. 

 b. de nieuwe koper heeft een maximaal gezamenlijk huishoudeninkomen tot 1,2 

keer de DAEB-norm. De DEAB-norm is de inkomensgrens zoals bedoeld in 

artikel 48 lid 1 van de Woningwet. Voor 2021 is de DAEB norm vastgesteld 

op  € 40.024,-, waardoor voor 2021 het maximaal toegestane 

huishoudinkomen (1,2 x € 40.024) € 48.028,80,- bedraagt. 

 c. de verkoopprijs van de starterswoningen (gestapeld)/bebo's ligt lager dan de 

stichtingskostengrens € 173.900,- (prijspeil januari 2021) jaarlijks 

geïndexeerd met de BDB index eengezinswoning nieuwbouw, plus eenmalig 

verhoogd met maximaal € 15.000,-. 

 d. de verkoopprijs van een grondgebonden woning in de categorie extra 

goedkoop ligt lager dan de stichtingskostengrens € 203.300,00 (prijspeil 

januari 2021). Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. De verkoopprijs mag 

eenmalig worden verhoogd met maximaal € 15.000,00. Dit is van toepassing 

indien na het sluiten van onderliggende koopovereenkomst het product 

'starterswoningen (gestapeld)/bebo's als bedoel in lid 3 sub c van dit artikel in 

de categorie extra goedkoop wordt gewijzigd in 'grondgebonden woningen' 

als bedoeld in lid 3 sub d van dit artikel of andersom. 

4. De voorwaarden gesteld onder lid 3, sub a en b, komen te vervallen indien koper 

kan aantonen dat de woning langer dan 6 maanden te koop heeft gestaan en nog 

niet is verkocht ondanks aantoonbare actieve inspanning hiertoe. 

5. Bij niet- of niet tijdige nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit het 

onderhavige artikel verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de 

in deze ingebrekestelling genoemde termijn, ten behoeve van de gemeente 

Hoorn, een onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend 

euro). 

6. Het bepaalde in lid 2 tot en met 7 vervalt op 1 januari 2032. 

7. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente Hoorn, die dit voor zich 

aanvaardt, het in voorgaande leden bepaalde, bij overdracht van het eigendom 

van het geheel of gedeelte van de woning met de daartoe behorende grond, aan 

de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen. In verband daarmee 

verplicht koper zich, om het in deze leden bepaalde in de notariële akte of 
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verlening van een zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van 

een direct opeisbare boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro), ten 

behoeve van de gemeente Hoorn." 

KETTINGBEDING 

ARTIKEL 17 

a. BPD casu quo de koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit 

voor zich aanvaardt, het bepaalde in artikelen 6, 8, 10 leden a, b en c en 11, 12, 

15 en 16, alsmede dit artikel voor de kavels waarop de betreffende bepaling van 

toepassing is, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, 

alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, niet zijnde een recht van 

hypotheek, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen. In 

verband daarmee verplicht hij zich, om het in die artikelen bepaalde in de 

notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, casu quo 

daarnaar te laten verwijzen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete 

van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) ten behoeve van de gemeente, met 

bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer 

geleden schade te vorderen. 

b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt BPD casu quo de 

koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van 

de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in 

de in lid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b 

opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens 

rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. 

 Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de 

gemeente het beding aan op straffe van een direct opeisbare boete van 

vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) ten behoeve van de gemeente. 

KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 

ARTIKEL 17 

a. De bepalingen van de artikelen 10 lid c, 11 leden b en c en 15 blijven rusten op 

het verkochte en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het verkochte 

onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat 

mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot 

gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. 

b. De onderhavige bepaling behelst een kwalitatieve verplichting als bedoeld in 

artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek." 

Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die verkoper aan koper dient 

op te leggen, doet hij dat bij deze en worden deze verplichtingen door koper 

aanvaard, waaronder uitdrukkelijk begrepen de genoemde kettingbedingen.  

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden 

die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. 

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 

De gemeenschap (het complex), waarvan het gekochte deel uitmaakt, is gesplitst in 

appartementsrechten bij akte van splitsing op @ verleden voor mr. C.E. Jonker, 

notaris te Hoorn, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare 
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registers van het kadaster op @, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel @ 

nummer @. 

Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars, genaamd: Vereniging van 

Eigenaars "@" te Blokker, gevestigd te gemeente Hoorn, en zijn de statuten van die 

vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld. 

LIDMAATSCHAP, STATUTEN EN REGLEMENTEN 

Koper is ermee bekend dat hij op grond van zijn verkrijging van het gekochte van 

rechtswege lid wordt van voormelde vereniging van eigenaars. 

Hij is er voorts mee bekend dat hij is gehouden tot nakoming van de bepalingen van 

de statuten van die vereniging, de bepalingen van het reglement van splitsing, voor 

zover vastgesteld de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de door de 

vereniging genomen besluiten. 

Verkoper heeft koper daarover naar vermogen geïnformeerd terwijl koper de 

gelegenheid heeft gehad van de inhoud van de betreffende stukken kennis te nemen. 

Verkoper verklaart dat de vereniging van eigenaars nog niet actief is en geen bestuur 

heeft, dat er nog geen periodieke bijdragen zijn verschuldigd aan de vereniging van 

eigenaars en dat er nog geen reservefonds bestaat. Daarom is geen verklaring van 

het bestuur als bedoeld in artikel 5:122 Burgerlijk Wetboek beschikbaar. 

KWITANTIE 

Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van hetgeen hij per heden is 

verschuldigd. Voorts verlenen verkoper en koper elkaar voor zover van toepassing 

kwijting voor de overige ingevolge de koopovereenkomst en de onderhavige levering 

verschuldigde bedragen. 

TOESTEMMING VERENIGING (BALLOTAGE) 

De levering van het gekochte is op grond van de statuten of het reglement van 

splitsing niet afhankelijk gesteld van de toestemming van de vereniging van 

eigenaars. 

WONINGBORG-GARANTIE 

Het registergoed is in het project aangemeld onder plan registratienummer W 2021-

@-A@. Koper verklaart het betreffende waarborgcertificaat te hebben ontvangen. 

OMZETBELASTING 

Het gekochte is een bouwterrein als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter a sub 1 Wet op de 

omzetbelasting 1968, zodat omzetbelasting ter zake van de levering van het gekochte 

is verschuldigd. Het gekochte is niet als bedrijfsmiddel gebruikt. Partijen verklaren bij 

deze een beroep te doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting, als bedoeld in 

artikel 15 lid 1 letter a Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

WOONPLAATS- EN FORUM KEUZE 

Koper en verkoper kiezen ter zake van deze overeenkomst en haar gevolgen, 

waaronder de fiscale gevolgen, woonplaats op het kantoor van de bewaarder van 

deze akte. 

Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst 

en/of de koopovereenkomst ontstaan, is de rechter van de plaats, waar het gekochte 

geheel of grotendeels is gelegen, bij uitsluiting bevoegd. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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AAN TE HECHTEN STUKKEN 

Aan deze akte worden geen annexen gehecht. 

SLOT 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, 

aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld. 

DEZE AKTE is opgemaakt te Hoorn op de datum aan het begin van deze akte 

vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de 

verschenen personen hebben zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te 

hebben genomen. De verschenen personen hebben vervolgens verklaard op 

volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen 

en daarna door mij, notaris, ondertekend 

om: 


