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AKTE VAN LEVERING/6103088/NV
Heden drie mei tweeduizend en zeven verschenen voor mij, mr. Peter Johannes
Anthonie den Braven, Kandidaat Notaris, hierna te noemen: notaris, waarnemende de
afwezige mr. Nico Cusell, notaris gevestigd te Leiden:
1. mevrouw Pieternella Henderica Offereins-Noort, werkzaam op het notariskantoor

Teekens Karstens, geboren te Leiden op vijftien januari negentienhonderd
zesentachtig, gedomicilieerd Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, handelend als
gevolmachtigde van:
a. mevrouw drs Cornelia Catharina PAAUW, geboren te Rijnsburg op dertien

oktober negentienhonderd negenenzeventig, legitimatie: paspoort met nummer
NC9359247, geldig tot vijf augustus tweeduizend en zeven, afgegeven te
Rijnsburg, wonende Kaiserstraat 21, 2311 GN Leiden;

b. de heer Reinout Gideon DE RUITER, geboren te Katwijk op achtentwintig april
negentienhonderd tweeëntachtig, legitimatie: paspoort met nummer
NPF0JLCL6, geldig tot elf oktober tweeduizend en elf, afgegeven te Leiden,
wonende Kaiserstraat 21, 2311 GN Leiden;

in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd;
hierna tezamen genoemd: verkoper;
c de heer Johannes Arie TURK, geboren te Leiden op vijfentwintig april

negentienhonderd eenenvijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 3175622190,
geldig tot veertien april tweeduizend en tien, afgegeven te Leiden, wonende
Molensteeg 14, 2311 RB Leiden, onder het maken van huwelijksvoorwaarden
gehuwd met mevrouw Lena Frederica Maria Brandwijk;

2. de heer Johannes Theodorus TURK, geboren te Leiden op twaalf mei
negentienhonderd drieëntachtig, legitimatie: rijbewijs met nummer 3204961964,
geldig tot achtentwintig februari tweeduizend en twaalf, afgegeven te Leiden,
wonende Molensteeg 14, 2311 RB Leiden, ongehuwd en niet geregistreerd als
partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
hierna genoemd: koper.

De verschenen personen verklaarden het navolgende:
LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK
Verkoper heeft blijkens een op vijfentwintig oktober tweeduizend en zes schriftelijk met
de sub 1.c genoemde heer Johannes Arie Turk gesloten koopovereenkomst het hierna te
omschrijven registergoed verkocht. 
In de koopovereenkomst is bepaald dat de sub 1.c genoemde heer Johannes Arie Turk
heeft gekocht voor zich of een nader te noemen meester. 
Vervolgens heeft de sub 1.c genoemde heer Johannes Arie Turk de koper aangewezen
als koper.
Ter uitvoering van de koopovereenkomst levert verkoper bij deze aan koper, die bij deze
in eigendom aanvaardt:

het woonhuis met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, aan de
Kaiserstraat 21, 2311 GN Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie F
nummer 442, groot eenendertig centiare;

hierna ook te noemen het verkochte, door koper te gebruiken als woonhuis.
Het is verkoper niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is
toegestaan.
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Het verkochte is door verkoper verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers te Zoetermeer in register hypotheken 4 op
twee maart tweeduizend en vier in deel 40301 nummer 56 van een afschrift van een akte
van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op een maart tweeduizend en vier
verleden voor mr. W. van den Eijkel, notaris gevestigd te Rijnsburg.
Ten tijde van voormelde verkrijging waren de verkopers ongehuwd en niet geregistreerd
als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, daarna zijn de verkoper met
elkaar in het huwelijk getreden.
KOOPPRIJS, VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN
De koopprijs bedraagt TWEEHONDERD DRIEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 233.500,00), welk bedrag is voldaan door storting op een kwaliteitsrekening van
TeekensKarstens Notarissen te Leiden.
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende termijnen.
Verkoper verleent koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs en vorenbedoelde
lasten.
Voormelde koopovereenkomst is gesloten onder de volgende:
BEPALINGEN
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kosten en belastingen
Artikel 1
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het

kadastrale recht, zijn voor rekening van koper.
2. Wegens de levering van het verkochte is geen omzetbelasting verschuldigd.
Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat
Artikel 2
1. Verkoper levert bij deze aan koper de eigendom van het verkochte:

a. onvoorwaardelijk;
b. niet bezwaard met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
c. niet bezwaard met kwalitatieve verplichtingen;
d. niet bezwaard met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden;
e. niet belast met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst.

2. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte of de verdere omschrijving van
het verkochte niet juist of niet volledig zijn, kan dit geen aanleiding geven tot
vermeerdering of vermindering van de koopprijs noch tot enige andere
rechtsvordering. Dit lijdt uitzondering, indien en voor zover de vermelde grootte en/of
omschrijving door de wederpartij is gegarandeerd, danwel niet te goeder trouw is
geschied.

3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van het
sluiten van de koopovereenkomst bevond, geheel ontruimd, vrij van huur of pacht of
ander gebruiksrecht.

4. Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van aflevering wordt geacht,
behoudens normale slijtage, geen wijziging te hebben gebracht in de staat van het
verkochte.

Tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico
Artikel 3
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats terstond na de
ondertekening van deze akte.
Vanaf dat tijdstip komen de baten de koper ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en
draagt hij het risico van het verkochte.
Titelbewijzen en bescheiden, aanspraken
Artikel 4
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in
artikel 7:9 Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover verkoper deze in zijn bezit had en niet meer
van belang zijn, aan koper afgegeven.
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen
gelden tegenover derden, waaronder begrepen 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
verkochte mochten bestaan aan koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is om
deze ten name van koper te doen stellen.
Garanties van verkoper
Artikel 5
Verkoper garandeert het navolgende:
1. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte.
2. Het verkochte wordt overgedragen geheel vrij van huur of pacht en/of van andere

aanspraken tot gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd. Het verkochte is evenmin
zonder recht of titel in gebruik bij derden.

3. Het verkochte is niet opgenomen in een aanwijzing of een voorstel als bedoeld in de
Wet Voorkeursrecht Gemeenten, er is geen sprake van leegstand noch van een
vordering krachtens de Huisvestingswet en er zijn van overheidswege geen
verbeteringen of herstellingen ten aanzien van het verkochte voorgeschreven.

4. Voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van
een voorkeursrecht of optierecht.

5. Op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen
termijnen zijn voldaan.

6. Er is verkoper betreffende het verkochte geen (lopende adviesaanvraag voor)
aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving bekend als
beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; met
dien verstande dat het verkochte is gelegen in een gebied dat is aangewezen tot
beschermd stads- of dorpsgezicht.
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KOOPOVEREENKOMST
Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen
gelden hetgeen in de koopovereenkomst (en ook overigens) tussen hen is
overeengekomen, met dien verstande dat geen beroep meer kan worden gedaan op een
overeengekomen ontbindende voorwaarde.
VOLMACHT
Van voormelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten, die aan deze akte zullen
worden gehecht.
De krachtens artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming tot verkoop van het
verkochte blijkt eveneens uit de aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht.
HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING(EN)
Met betrekking tot voor heden gevestigde hypotheek- en/of beslagrechten wordt door
partijen de afstand respectievelijk het aanbod tot het beëindigen van dit recht door de
betreffende hypotheeknemer of beslaglegger aangenomen, waartoe aan ieder van de ten
kantore van TeekensKarstens notarissen werkzame personen volmacht wordt verleend
om zonodig namens hen deze afstand bij notariële akte aan te nemen. In verband
daarmee worden de verschuldigde bedragen uit de op de voormelde kwaliteitsrekening
gestorte koopsom aan de betreffende hypotheeknemer of beslaglegger uitbetaald,
waarna het restant van de koopsom aan de verkoper toekomt.
OVERDRACHTSBELASTING
Terzake van deze overdracht is aan overdrachtsbelasting verschuldigd zes procent (6%)
over tweehonderd drieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 233.500,00) is veertienduizend
tien euro (€ 14.010,00).
Bij deze overdracht worden geen roerende zaken verkocht en overgedragen.
WOONPLAATSKEUZE
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
SLOT AKTE
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen
meegedeeld en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen personen
ondertekend. 
Onmiddellijk is daarna deze akte om vijftien uur en tien minuten door mij, notaris,
ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
(getekend:)
P.J.A. den Braven

De ondergetekende, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, Kandidaat Notaris, 
waarnemende het kantoor van mr. Nico Cusell, notaris te Leiden, verklaart, dat het 
registergoed bij bovenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex artikelen 2 of 8 noch in een voorstel 
ex artikel 6 of artikel 8a van die Wet.

(getekend:)
P.J.A. den Braven

De ondergetekende, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, Kandidaat Notaris, 
waarnemende het kantoor van mr. Nico Cusell, notaris te Leiden, verklaart dat dit 
afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk 
waarvan het een afschrift is.



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers op 04-05-2007 om 
09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 52209 nummer 154.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
x00CE234ECBF66D46218E61A17682D28ADD toebehoort aan Braven den 
Peter Johannes Anthonie.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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