
SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEfJ 

Le ldso S c h a n s , B lak D te Le lden 

Op zevenentwint ig juni 
tweeduizend veert ien, verschi jnt voor mi j , — — 
mr. Paul Hylke Asselbergs, kandidaat-notahs, hierna te noemen: "no lans" , als w/aar¬
nemer van mr Jan Cornelis Kuiken MRE, nuiaris Ee Rotterdam; -¬
mevrouw mr. Paulina Johanna Elisabeth Verschoor, werl<za3m bij het kantoor Hout-
hoff Bi iruma in de vestiging te (3013 AL) Rotterdam, Weena 355. geboren te Rotter-
dam op l ien april negent ienhonderd achtentachtig, le dezen handelend als schrifteli jk 
gevolmacht igde van' Gemeen te L e i d e n , een publiekrechtel i jke rechtspersoon, ge-
vestigd te Leiden en (onder meer) kanloorhoudende te (2311 EJ) Leiden, Stadhuis-
plein 1, ingeschreven in hel handelsregister onder nummer 27364192, voor de na te 
melden rechtshandel ing handelend ter uitvoering van het besluit van het Col lege van 
Burgemeester en Wethouders de dato eenentwint ig januari tweeduizend veertien met 
nummer 14,0072 en het besluit van de raad de dato dertien maart tweeduizend veer-

tien met Rv-nummer 14,0014 { "Gemeente "}. 
De comparant, handelend als vermeld, verklaarde: — — 
REGISTERGOED/VOORAFGAANDE VERKRIJGING 
1. De Gemeente is eigenaar van een perceel grond gelegen aan en nabij Lamb-

dakade 90 tot en met 96 (even nummers) en Sigmaplantsoen 59GT en 601 tot 
en met 773 [oneven nummers) te Leiden, kadastraal bekend gemeen t e Le i -
d e n , sec t i e O, n u m m e r s 5737, {ongeveer) groot vierendertig are eenenze-
ventig centiare (34a 71CÜ ) en 573B, (ongeveer) groot zeven are acht centiare 
{7a 8 ca), waaraan door het Kadaster vooriopige kadastrale grenzen en op-
pervlakten zijn toegekend bij het spl i tsingsverzoek met ordernummer 
6011685, bli jkens het kadastraal bencht ontleend aan. 75 LDNOl/2014 en 
v/elk perceel thans wordt gesplitst in ap par lementsrechten en waarvan de ve -
rif icatiekosten reeds in rekening zijn gebracht bij de akte van vest iging van 
opstalrecht warmte opwekkingsinstal lat ie als hierna omschreven en welk per-
ceel is belast met de navolgende opstalrechten: — - — 

het opstalrecht inhoudende het recht om in e igendom te hebben, te hou-
den, te gebruiken, te onderhouden en le vervangen een warmte opvi'ek-
kingsinstallatie ten behoeve van de V.O.F, De Leidse Schans, welk op-
stalrecht is gevestigd bij akte van vestiging opstalrecht warmte 
opwekkingsinstal lat ie mede op heden voor mij, notahs, ver leden, van 
welke akte een afschrift zal worden ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers; — 
het opstalrecht, inhoudende het recht om een transformatorstat ion in e i -



gendom (e hebben, te plaatsen, insland te houden, te wi jzigen, uit te 
breiden, te vervangen en te verwi jderen, welke opstalrecht is gevestigd 
bij akte van vestiging opstalrecht trafo mede op heden voor mij, notaris, 
ver leden, van welke akte een afschrift zal worden ingeschreven ten kan-
tore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers; 

("Perceel") , De voormelde twee opstalrechten maken uitdrukkeli jk géén on-
derdeel uit van het Perceel respectieveli jk de onderhavige splitsing In appar-
tem e n ts ree hte n. ~ ~ — ~ — 

2. Op hel Perceel zullen eenennegent ig (01) woningen met bi jbehorende voor-
z ieningen alsmede een parkeerter iein met eenennegentig (91) stal l ingplaat-
sen worden gerealiseerd ( "Gebouw") • 
Het Perceel en het Gebouw, hierna tezamen te noemen "he t Reg i s te rgoed " . 

3. Voormeld Perceel is door de Gemeente verkregen als volgt: 
voor zover afkomstig uit (een gedeelte van) he l vervallen perceel kadas-
traal bekend gemeente Leiden, sectie O, nummer 4441 door de inschri j-
ving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare regis-
ters op veertien december tweeduizend elf in register Hypotheken 4 deel 
60865 nummer 93 van een afschrif l van een akte van levenng, op veer-
tien december tweeduizend elf voor mr. E J. Moolenaar, notaris te Lei-
den ver leden; — — — 
voor zover afkomstig uit (een gedeelte van) het vervallen perceel kadas-
traal bekend gemeente Leiden, sectie O, rnummer 5532 door de inschri j-
ving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare regis-
ters op dertig september tweeduizend elf in register Hypotheken 4 deel 
60507 nummer 166 van een afschrift van een akte van lever ing, op ne-
genentwint ig september tweeduizend elf verleden voor genoemde nota-
ris M ooien aar. — — 

SPLITSING/OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN 
1. De Gemeente heeft besloten over te gaan tol splitsing van het Registergoed 

in appartementsrechten in de zin van artikel 5,106 en 5'107 Burgerüjk Wet -
boek en tot vaststell ing van een reglement, als bedoeld in artikel ö. l 11 sub d 

Burgerli jk Wetboek. — -
2. Het Registergoed is uitgelegd in een plan van alle lagen bestaande uit één 

tekening bestaande uit zeven (7) bladen ( "Tekening") . waarop de begrenzing 
van de onderscheiden gedeelten is aangegeven, die bestemd zijn om als af-
zonderl i jk geheel te worden gebruikt, zulks conform het bepaalde in artikel 
5.109 Burger l i jkWetboek. 
De begrenzing van de onderscheiden gedeel ten, die bestemd zijn om als af-
zondeNijk geheel te worden gebruikt, zijn met de Arabische cijfers 1 tot en 
met 182 aangegeven op de Tekening als bedoeld in artikel 5:109 Burgerlijk 

Wetboek. 
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3. De Tekening is goedgekeurd door de Bewaarder van de Dienst voor he l Ka-
daster en de openbare registers op drieëntwintig juni tweeduizend veert ien, 
die daarbij heeft vastgesteld de complexaandti lding: 5740-A. De Tekening is 
in depot genomen onder nummei 2014Ü620000299. De Tekening is aan deze 
akte gehecht 

4 Het Registergoed zal omvatten de navolgende eenhonderd tweeëntacht ig 
(182) appartementsrechten: — 
1. het ap par lementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 

complexaanduiding 5740-A, appa r iem entsindex 1, welk appar lements-

recht oinvat: ~ 
a. he l recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en verder aan- en toebehoren, plaatseli jk be-
kend als Sigmaplantsoen 601 te Leiden; en — ~ — ~ 

b. het eenendert ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(31/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; ~ 

2 het appartementarecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 2, welk appartements-

reoht omvat: -— ~ — — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 603 te Lei-
den; en —-

b. het achtenzestig/zeven duizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7 327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — ~ —— 

3. he l appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 3, welk appartements-

recht omvat 
a. het recht op he l uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 605 te Lel-

den, en — — 
b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(63/7,327'') onvenJeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — — 

4 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, seotte O, 
complexaanduiding 5740-A. a pp artements index 4, welk appartements-

recht omvat: ~ — — 
a. he l recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
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en toebehoren, plaatselijk bekend als SigniaplanTsoen 607 te Lei-
den; en — — — — 

b. het ac hte nzesligyzeuen duizend driehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — — 

b. het apparlementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaandi i id ing 5740-A, appartementsindew 5, welk appartements-
recht omvat: — ~ — ~ 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 609 Ee Lei-
den; en — — 

b. het zeven en zeventig/zeven duizend dr iehonderd zevenentwint igste 
[77/7 327'') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — 

6. he l appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, ap parte men Isind ex 6, welk appartements-

recht omvat. — — ~ 
a, het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatseli jk bekend als Lambdakade 96 te Leiden; en 

b. het eenenzes^g/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
[61/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed: —— 

7. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appa r iem entsindex 7, weik appartements-

recht omvat: — — — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Lambdakade 94 te Leiden; en 

b. het tweeënzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(62/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — - ~ 

e. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 8, welk appartements-
recht omvat: —— — ~ 
a het recht op het uitsluilend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend ais Lambdakade 92 te Lelden; en 

b. het tweeën tachtig/zeven duizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(82/7.327'') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
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het Registergoed; — ~ — 
Ö. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 9, welk appartements-

recht omvat. — ~ — — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de begane grond en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Lambdakade 90 le Leiden; en 

b. het negent ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 
(90/7 327'') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; ~ — - — — 

10. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 10, welk appartements-
recht omvat ' 
a hef recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

eerste verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 039 te Leiden; 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327*) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — 

11 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Lelden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appa r iem entsindex 1 1 , welk appartements-

recht omval : 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

eerste verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 635 l e Leiden; 
en — ~ — — 

b. he l achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327") onverdeelde aandeel irr de gemeenschap bestaande ui l 
het Registergoed; 

12. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 12, welk appartements-
recht omvat: — ~ -— 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

eerste verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigma plantsoen 631 te Leiden; 
en — — 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — — ~ 

13. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
I J 
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complexaardu id ing 5740-A, appartementsindex 13, welk appartements-
recht omvat. — — - — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

eerste verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 627 te Leiden; 
Q^•^ _ ____ 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
hef Registergoed; — — —-

14 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complex aanduiding 5740-A, appartementsindex 14, welk appartements-

recht omval: —-— ~ — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 641 le 
Leiden; en — — 

b. het zesenzest ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(66/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — ~ — 
15. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 15, welk appartements-

recht omvat: — — ~ — 
a. he l recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 637 te 

Leiden; en ~ — ~ 
b. het achtenzestig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwinl igste 

[6S/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — 

16. he l appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A. appartementsindex 16. welk appartements-

recht omvat: - — - — ~ — 
a. het recht op he l uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 633 te 
Leiden; en 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

17. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartemenls index 17, welk appartemenSs-
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rechl omvat: — — — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 629 te 
Leiden; en — — 

b. het zesenvi j f t ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(56/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — ~ — — 
18. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appa r iem entsindex 18, welk appartements-
recht omvat: — — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

eerste verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 625 le Leiden; 

en ,—_ ___ — -— 
b, het zevenenzevent ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 

(77/7.327*) onverdeelde aandeel In de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — ~ — 

i g het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 19. welk appartements-

recht omva l ——— —— 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

eerste verdieping en berging op de begane grond en verder aan - en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 611 te Leiden, 
en —— 

b. het dr ieënzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
he l Registergoed; — 

20. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 20, welk appartements-
recht omvat: — — — — 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 613 te 

Leiden; en — 
b. het dheénzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(73/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
het Registergoed; — 

2 1 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 2 1 , welk appartements-

recht omvat: -—-— — — — 
-]) 



a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 
op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigma plantsoen e i 5 te 

Leiden; en —— 
b, het drieönzeventig/z even dm zend dr iehonderd zevenentwint igste 

(73/7.327^) onverdeelde aandeel in de genieenschap beslaande uit 
het Registergoed; • — 

22. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 574Ü-A, appartemenls index 22, welk appartements-

recht omvat: — — — - — ~ — 
a. het recht op het uitsluilend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 617 te 
Leiden; en — — — — 

b. het d héén zeuen t ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
[73/7 327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 

het Registergoed; -— 
23. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindew 23, welk appartements-

recht omvat: — ~ 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 519 le 

Leiden; en — — -
b. het dr ieënzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwinl igste 

(73/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

24 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 24, welk appartements-

recht omvat: — — —— 
a. het recht op he l uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de eerste verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigma plantsoen 621 te 
Leiden; en 

b. het dneënzevent ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
[73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; -

25. het appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 25, welk appartements-

recht omvat: 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 



eersle verdieping en berging op de begane grond en verder san- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 623 te Leiden; 

en ~ " 
b het negenentacht ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(89/7 327"} onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

26 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 574D-A, appartementsindex 26, welk appartements-

recht omvat: ——— — " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en beiging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 673 te Lei-

den, en — " 
b. het achtenzest ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 

(63/7.327'') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — — — —• "— 

27. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A. appartementsindex 27, wetk appartements-
recht omvat: — — ' — " 
3 het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 669 l e Lei-
den; en 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7 327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

28 het appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 23, welk appartements-
recht omvat: — " " 
a, het recht op he l uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigma plantsoen 665 te Lei-
den, en ~ " 

b, het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed: ~ 

20 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 29, welk appartements-
recht omvat: — """ " — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
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en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 661 te Lei-

den; en ~ 

b. het achtenzest ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 
[6S/7.327') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

30. hel appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 30, welk appartements-
recht omvat. - • '— — " 
a. het recht op hef uitsluitend gebiu ik van de woning op de tweede 

verdieping en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als 

Sigmaplantsoen 659 te Leiden; en 
b het eenendert ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 

(31/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
he l Registergoed; • 

3 1 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 3 1 , welk appartements-

recht omvat: """ 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 675 te Lei-
den; en -— — 

b. het zesenzest ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(66/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
he l Registergoed; 

32. he l appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Lelden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 32, welk appartements-

recht omvat ' —— — 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 671 te Lei-

den; en 
b he l achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(68/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — — — — 

33. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartemenls index 33, welk appartements-

recht om vat • ~——— — " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 667 te Lei-
den; en — " 
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b. het achfenzest ia/zever duizend driehonderd zevenentwinl igste 
(65/7.327' ) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
34. het apparlementsrechT i^adastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 34, welk appartements-

recht omvat: " 
3. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigma plantsoen 563 te Lei-
den; en — — 

t) hel zesenvi j f t ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(56/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
35. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 35, welk appartements-

recht omval ' — —" 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 657 te Lei-

den; en ~ — — —— — " 
b. het zevenenzevent ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 

(77/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap beslaande uit 
het Registergoed; 

36. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 36, welk appartements-

recht omvat: — — ~ 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 643 te Lei-
den; en -— ~ 

b het drieënzeventig/zeven duizend driehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327' ) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
37. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 37, welk appartements-

recht omvat: 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-

en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen B45 te Lel-

den; en 
b, het dr ieënzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
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(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — — 
38, het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

compleKaandiilding 5740-A, appartements index 33, welk appartements-
recht omvat. •— " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 647 te Lei-
den; en - — —""" 

b. het dheènzevenf ig/zovenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
hef Registergoed; — ~ 

39. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 39, welk appartements-
recht omvat: — " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 649 te Lei-

den; en — 
b het dr ieënzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(73/7,327^) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — ~ — ~ ~—• — " 

40 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Lelden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 40 , welk appartements-
recht omvat: — — — " 
a. het recht op het uitsluilend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatseli jk bekend ais Sigmaplantsoen 651 te Lei-
den; en ~ ~ ~ — — 

b. het dheenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwinl igste 
(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — ~ — " 

4 1 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appa r iem entsindex 4 1 , welk appartements-
recht omvat: — — ~ " " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 653 te Lei-
den; en — — " 

b het dr ieënzevent ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
{73/7.327' ) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

m 
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het Regislergoed; 
42 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ic O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 42 , welk appartements-

recht omvat: — — —— " 
a het recht cp het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

tweede verdieping en berging op de begane grond en verder aan-
en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 655 te Lei-

den; en — — " 
b. het negenentacht ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

{89/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
hel Registergoed; — - — — - — — -

43 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindew 43. welk appartements-

recht omvat ' ~ — — — — ~ 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigma plantsoen 707 te Leiden; 

en ~ — ~ ~ —— 
b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwintigste 

(68/7.327*) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
44. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 44, welk appartements-

recht omval — ~ ~ — 
a hel recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigma plantsoen 703 te Leiden; 

ei^ _ __— -
b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

{68/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — - — — ~—""" 

45 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartements index 45 , we lk appartements-

recht omvat. — " " " 
a. he l recht op he l uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 699 te Leiden; 

en — 
b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(68/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
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46 . he l appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartemenls index 46 , welk appartements-

recht omvat: — —" 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

de ide verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend ais Sigmaplantsoen 695 te Leiden; 
eri - — — 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327*) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 

het Registergoed; 
47 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A. appartementsindex 47, welk appartements-

recht omvat: — — — 
a het rechl op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde 

verdieping en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als 
Sigmaplantsoen 693 te Leiden; en 

b. het eenendert ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(31/7.327' ) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

he l Registergoed, 
48 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartemenlsindex 48 . welk appartements-

recht omvat ' — - — ~ — 
a. het recint op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigma plantsoen 709 te Leiden; 

en __—— — -
b. het zesenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(66/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
het Registergoed; - — — — — " " 

49 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartemenls index 4S, welk appartements-
recht omvat: — — — - — " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning me i balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigma plantsoen 705 te Leiden; 

en ~ — " 
b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(68/7.327'') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Regislergoed, ~ • " 
50. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 50, welk appartements-
•D 
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rectit omvat: —— — " " " " " 
a, het recht op het uitsluitend geb^ui^^ van de woning met balloon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, pia^lselij^^ bekend als Sigmaplantsoen 701 te Lelden; 
QY\ _ __— —— — 

b. l iet ach ten zestig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(66/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap beslaande uit 
hot Registergoed; -— — — 

5 1 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartemenlsindex 5 1 , welk appartements-
recht oinvat; — " —"""" 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 697 te Lelden; 
eri — — ~ • 

b. het zesenvij f t ig/zeven duizend dhehonderd zevenentwint igste 
(56/7.327*) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
52. het appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 52, welk appartements-

recht omvat: - — ~ 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 691 te Leiden; 
gn ~ — — — 

b, het zevenenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
[77/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed, — - — " 
53. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A. appartements index 53, welk appartements-

recht omvat. — — 
a. het rechl op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 677 le Leiden; 

en —__ __ 
b. het dheènzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwinl igste 

(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; ~ — — • —" 

54. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartements index 54, weik appartements-
recht omvat: 
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3 het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 
derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 679 te Leiden; 
en — ~ — ~ 

b. het dr ieënzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327^) onverdeelde aandeel in de gemeenscl iap bestaande uit 

het Registergoed; 
55. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartemenlsindex 55, welk appartements-

recht omvat: 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 6S1 te Leiden, 
en — ~ — -—^— 

b, het dheenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327'') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; —^— ~ 

5e hel appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
compleKaanduiding 5740-A, appartements index 56, welk appartements-
recht omvat. ~ ~ " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 683 te Leiden; 

Êii —— ~ 
b. het dne&nzevent ig/zevenduizend dnehonderd zevenentwint igste 

(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

57. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 57, welk appartements-

recht omvat: 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 085 te Leiden; 
en ~ — — 

b het drieën zeven t ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327'^ onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
5B. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 53, welk appartements-
recht omvat ' ——— — — " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 
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derde verdieping en berging op de begane grond en uerder san- en 
toebehoren, p!aatselijl< beleend als Sigmaplantsoen 687 te Leiden; 

efi _ — 
b, het dr ieenzeventig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

[73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — — — 

59. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 59, welk appartements-

recht omvat. — 
a. he l recht op het LJitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

derde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 689 te Leiden, 
en ~ ~ — ~ 

b. het negenen tachtig/zeven duizend dnehonderd zevenentwintigste 
{89/7.327^) onvenJeeide aandeel in de gemeenschap bestaande Uit 

het Registergoed; 
60. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartements index 60, we lk appartements-

recht omvat: — 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend ats Sigmaplantsoen 741 te Lelden; 
en — — 

b. he l achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
{6S/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — —— 

61 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
compleKaandulding 5740-A, appartementsindex 6 1 , welk appartements-

recht omval , ~ — 
a. he l recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 737 te Leiden, 
en — ~ ~ 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(68/7.327") onverdeelde aandeel In de gemeenschap bestaande uit 

he l Registergoed, —— 
62 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Lelden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A appartementsindex 62, welk appartements-

recht omvat: — — 
a. het rechl op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 



toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 733 te Leiden; 

en - ~ ~ " 
b. het ac hte nzesljg/zev en duizend dhehonderd zevenentwinl igste 

(68/7.327') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
63. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

00mplexaanduid ing 5740-A, appartementsindey 03. vjelk appartements-

recht omval : — •— 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 729 te Leiden; 
en — — —— ~ — 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwinl igste 
(68/7.327') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — — 

64. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A. appartements index 64, welk appartements-

recht omvat: ~ — — — 
a. het recht op he l uitsluitend gebruik van de wonmg op de vierde 

verdieping en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als 

Sigma plantsoen 727 te Leiden; en 
b. het eenendert ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

[31/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; — 

65. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 65, welk appartements-

recht omvat. " 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en bergmg op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 743 te Lelden; 

efi _ — — 
b, het zesenzest ig/zeven duizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(66/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
hef Registergoed; — 

66 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 
complexaanduiding 5740-A, appar lemenfsindex 66 , welk appartements-

recht omvat; — — " " 
a, het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigma plantsoen 739 te Leiden, 
en — ' ~ 



b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
[68/7.327') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; -¬

67. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartements index 67, welk appartements-

recht omvat: — ~ 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 735 te Leiden, 
eri 

b het achtenzest ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(6S/7.3Z7") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
he l Registergoed; — — 

68. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartements index 68, welk appartements-

recht omvat; • — • 
a, het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 731 te Leiden; 
erj — —— 

b. het zesenvi j f t ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 

(56/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

69 . het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartements index 69. welk appartements-

recht omvat: — 
a. het recht op l iet uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 725 te Leiden, 
en ~ - — — — — 

b. het zevenenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(77/7 327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

70. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 70, welk appartements-

recht omvat: 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 711 te Leiden; 

eï, 
b. het dr ieënzevent ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
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[73/7.327") o rue idee lde aandeel in de gemeenscl iap bestaande uit 

tiet Registergoed; — ~ — ~ " 
71 liet appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartements index 71 . welk appartements-

recht omvat. ~ — 
a. hef recht op hel uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 713 te Leiden, 
en —— ~ — ~ 

b. he l dheÉnzeventig/zeuenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
{73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed. — — — -
72. he l appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartements index 72. welk appartements-

recht omvat: - — — — — "— 
a het rechl op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 715 te Leiden; 

en — " 
b het dheenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(73/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — — 
73. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 73, welk appartements-

recht omvat. — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 717 te Leiden; 
en ~ — ~ — — ~ 

b. het d héén zeventig/zevenduizend dnehonderd zevenentwint igste 
[73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 

het Registergoed; — 
74. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 574D-A, appartementsindex 74, welk appartements-

recht omvat: — • 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 719 te Leiden; 
en -——— ~ ~ — 

b. het dr ieënzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

[73/7 327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
ii> 
• O 
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het Registergoed; — 
75. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 75, welk appartements-

recht omvat 
a. het recht op he i uitsluitend gebruik van de w/oning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 721 te Leiden; 
ei i — — ~ 

b hef dr ieënzeventig/zevenduizend dnehonderd zevenentwinl igste 
(73/7 327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

76. het a p pa r iemen tsi echt kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding E740-A, appartements index 76, welk appartements-

recht omvat: — 
a. he l recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vierde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 723 te Leiden; 
en - — — ~ — 

b. het negenentacht ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(B9/7.327*) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed: 

77. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartemenls index 77, welk appartements-

recht omva l ' 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 771 te 

Leiden; en — 
b he1 achtentacht ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 

[38/7.327' ') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; ~ — 

78. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A. appartemenlsindex 70, welk appartements-

recht omvat: 
a he l recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 765 le 
Leiden; en — 

b. he l achtentacht ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwintigste 
[88/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed: — — ~ 
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79. tiet sppartementsrechl kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appa r iem entsindex 79, welk appartements-
recht omvat 
a het recht op he l uitsluitend gebruik van de vjoning met buitenruimte 

op de vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 761 te 

Leiden; en — 
b. het achtentachtig/zeven duizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(83/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
het Registergoed; ~ 

80. het appar lementsrecl i t kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex ÖO, welk appartements-

recht omvat: ~ — 
a het recht op hef uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder aan - en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 773 te Leiden; 

en __ __ —— — 
b. het zesenzest ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 

(66 /7 .327*) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

8 1 . het appartementsrecht kadast iaal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 8 1 , welk appartements-
recht omvat: — ~—— 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 769 te Leiden; 
en 

b. het achtenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
{68/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

82. het appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sect ie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartemenls index 82, welk appartements-

recht omvat: — 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 767 l e Leiden, 
en — — — 

b hef achtenzest ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
(68/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — — — -
83 het appartements ree hl kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
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complexaanduiding 5740-A. appartementsindex B3, well^ appartements-

reclit omvat ' — —— 
a het reclit op he l uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 763 te Leiden; 
en ———~ — — ~ 

b het zesenvi j f t ig/zeven duizend driehonderd zevenentwint igste 
(56/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed, — 
B4. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 84, welk appartements-
recht omvat: ——-—~ ~ 
a, het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 759 te Leiden; 
en ——— — — 

b. het zevenenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwin^gste 
(77/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
het Registergoed; • 

85. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O. 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 85, welk appartements-

recht omvat: 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 745 te 

Leiden; en —• — • — 
b. het eenenzest ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 

(S1/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; — 
86. het appartements iecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 86, welk appartements-
recht omvat: ~ — — 
a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de 

vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 747 te Leiden; 
en ~ 

b. het dheenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 
(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 

het Registergoed; 
87 hel appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 

complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 37, welk appartements-
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recht omvat: ——— — 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning inet balkon op de 

vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 749 te Leiden; 

en _ — — 
b het dheenzevent ig/zevenduizend dr iehonderd zeven ent wmtigsfe 

(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande ui l 
he l Registergoed, — — ~ 

S8. het appartementsrecht kadaslraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 574n-A, appartementsindex 88, welk appartements-
recht omvat: ~ 
a, het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de vijfde verdieping en bergmg op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatseli jk bekend ais Sigmaplantsoen 751 te 

Leiden; en ~ — — 
b. het eenenzestig/zeven duizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(01/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; 

89. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 89, welk appartements-

recht omvat: 
a het recht op hel uitsluitend gebruik van de v/oning met halkon op de 

vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 753 te Leiden; 
en — — — 

b. hel dheenzevent ig/zevenduizend driehonderd zevenentwint igste 

(73/7.327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed; ~ — — ~ 

90. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, 
complexaanduiding 5740-A, appai tementsindex 90, welk appartements-

recht omvat: — — 
a het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte 

op de vi j fde verdieping en berging op de begane grond en verder 
aan- en toebehoren, plaatseli jk bekend als Sigmaplantsoen 755 te 

Leiden; en — 
b. het eenenzest ig/zevenduizend dr iehonderd zevenentwint igste 

(61/7,327") onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
het Registergoed, — — 

9 1 . he l appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, 
complexaanduiding 5740-A, appartementsindex 9 1 , welk appartements-
recht omvat: — 

411 
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a. hel recht op het uitsluitend gebruik van de vi/oning met balkon op de 
vijfde verdieping en berging op de begane grond en verder aan- en 
toebehoren, plaatselijk bekend als Sigmaplantsoen 757 te Leiden; 
en — 

b. hel negenentacht ig/zevenduizend dhehonderd zevenentwint igste 
[89/7,327' ') onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit 
hel Registergoed, 

92. de eenennegent ig (91) appa dements rechten, kadastraal bekend ge-
meente Leiden, sectie O, complewaanduiding 574Ü-A. appadements indi-
ces 92 tot en met 132, ieder appartementsrecht afzonderli jk omvattende: 
a. hel recht op het uitsluitend gebruik van een stal l ingsplaats op de 

begane grond, plaatsetijk bekend als Lambdakade (ongenummerd) 
te Leiden; en — — — — — 

b. het el f /zevenduizend dhehonderd zevenentwintigste (11 /7.327") on-
verdeelde aandeel in de gemeenschap beslaande uit het Register-
goed. ~ — — — — 

De vorenbedoelde aandelen in de gemeenschap van de hiervoor omschieven appar-
tementsrechten zijn gebaseerd op het aantal vierkante meters gebruikersoppervlakte 
(GBO). afgerond, van de tot het privé gedeelte van een appartementsrecht behoren-
de woning, alsmede op het aantal v ierkante meters, afgerond, van de tot het phvè 
gedeelte van een appartementsrecht behorende berging en stal l ingplaats, één en 
ander conform de gegevens zoals deze thans bekend zijn en zoals deze op het aan 
deze akte gehechte overzicht zijn vermeld. — ~ ~ — 
De hiervoor omschreven appartements rechten zullen alle toebehoren aan de Ge-
meente — ^—— — - ~ 
SPLITSING/SPLITSINGSREGLEMENT 
De Gemeente gaat hierbij over tot vorenbedoelde spli tsing in appartementsrechten 
en tot vaststel l ing van het reglement als bedoeld in artikel 5.111 sub d Burgerlijk 
Wetboek, welk reglement is gebaseerd op het "Modelreglement bij splitsing in appar-
tementsrechten" van de Koninkli jke Notariële Beroepsorganisat ie, op zeventien Ja-
nuan tweeduizend zes voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam veheden, inge-
schreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 
Rotterdam op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 40895, 
nummer 134, welk reglement integraal luidt: — —— 
A. Definities en algemene bepalingen ~ — — 
Artikel 1. 
1,1. In het reglement wordt verstaan onder: — 

a. akte: de akte van spl i lsing, met inbegrip van de tekening als bedoeld In 
artikel 5:109 tweede lid Burgehljk Wetboek van het regiement, a lsmede 
de eventuele wi jzigingen en aanvul l ingen daarvan, 

b. appartementsrecht het appartementsrecht als bedoeld in artikel 5:106 
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vierde lid Burgerlijk Wetboek; — 
c. beheerder: een door de vergadering benoemd (rechts)persoon die na-

der le bepalen taken van het bestuur uitoefent, zoals het administra-
tief/f inancieel beheer, het technisch beheer of het bouwkundig beheer; ~ 

d bestuur, het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 5:131 Bur-
gehijk Wetboek, gevormd door één ot meer bestuurders; 

e. boekjaar; het boekjaar van de vereniging; - — — 
f. eigenaar: de gerecht igde tot een appartementsrecht als bedoeld in arti-

kel 5:106 vij fde lid Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen een erfpach-
ter, opstaller, vruchtgebruiker of gerechtigde krachlens een recht van 
gebruik en/of bewoning op een privé gedeelte respectieveli jk apparte-
mentsrecht. tenzij uit de tekst of de strekking van hel desbetref fende ar-

tikel anders blijkt; — 
g. gebouw hot gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn be-

trokken; — - — • — -
h. gebruiker, degene die als huurder of anderszins, anders dan krachtens 

een beperkt recht, het gebruik van het privé gedeelte heeft als bedoeld 
in artikel 5.120 Burgehljk Wetboek; 

i. gemeenschap: de in de splitsing betrokken goederen; 
] gemeenschappel i jke gedeelten: die gedeelten van het gebouw en/of 

de grond die bli jkens deze akte niet bestemd zijn of worden om als af-

zondedi jk geheel te worden gebruikt; 
k. gemeenschappel i jke zaken: alle zaken die bestemd zijn of worden om 

door alle eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars gebruikt te 
worden voor zover niet val lende onder j ; — — 

I. grond: (het recht op) de grond die in de splitsing is betrokken; 
m. huishoudeli jk reglement: het huishoudeli jk reglement als bedoeld in ar-

tikel 59 van hel reglement; 
n. Jaarrekening, de jaarrekening waarin is opgenomen een balans en een 

exploitat ierekening met toel ichting: ——— 
O Jaarverslag, het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de 

vereniging en het gevoerde beleid; ~ 
p. O n de rap parlementsrecht: een appartementsrecht onts laan bij een on-

derspl i tsing; 
q . ondereigenaar: de eigenaar van een onderappartementsrecht; —— 
r. onderspliteing: de splitsing in appartementsrechten als bedoeld in arti-

kel 5:106 derde lid Burgehljk Wetboek; 
s. privé gedeelte: het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en/of de 

grond dat/die blijkens deze akte bestemd is/zijn of worden om ais afzon-
dehijk geheel te worden gebruikt; — — — 

t. raad van c o m m i s s a r i s s e n de raad van commissahssen als bedoeld in 
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artikel 2:48 jui icto artikel 5:135 Burgerlijk Wetboek; 
u. reglement het reglement van splitsing als bedoeld in de art ikelen 5:111 

en 5 i 1 2 Burgedijk Wetboek, inhoudende onder meer de statuten van de 
vereniging en de rechten en plichten van de eigenaars; --

V . reglement van onderspl i tsing: het voor de ondersplitsing geldende re-
glement van splitsing; 

w reservefonds, het reservefonds als bedoeld in artikel 5 125 eerste lid 

Burgehi|k Wetboek; — 
X. tekenmg: de tekening als bedoeld in artikel 5:109 tweede lid Burgedijk 

Wetboek, 
y. vereniging: de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 

eerste lid onder e en arükel 5:124 Burgehljk Wetboek; 
7-. vereniging van onrfereigenaars: de vereniging van eigenaars ontstaan 

bij de onderspli tsing; 
aa. vergadering: de vergadenng van eigenaars als bedoeld In artikel 5 112 

tweede lid onder d en artikel 5:125 eerste lid Burgedijk Wetboek; 
bb. voorzitter de voorzitter van de vergadering. 

Ar t l ke ï2 . 
2 . 1 . De eigenaars en de gebruikers moeten zich overeenkomst ig de eisen van 

redeli jkheid en bill i jkheid jegens elkander gedragen. Iedere eigenaar en ge-
bruiker dient voorts de bepalingen van dit reglement, het eventuele huishou-
delijk reglement, de eventuele regels als bedoeld in artikel 5:123 eerste lid 
Burgedijk Wetboek, en overige lussen hen krachtens wet of gewoonte be-
staande regels voor zover die op hem betrekking hebben, na te leven. 

2.2. Een eigenaar of gebruiker mag geen onredeli jke hinder aan de andere eige-
naars en gebruikers toebrengen. Het gebruik van een phvé gedeelte mag niet 
in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan zi jn. Beroepsmat ige 
erotiek Is niet toegestaan. Voods is de handel in en gebruik en teelt van hard-
en soft drugs - waaronder mede begrepen chemische verdovende middelen -
verboden. Regels ter voorkoming van geluidshinder of andere vormen van 
hinder kunnen nader bij huishoudeli jk reglement worden vastgesteld. 

2.3. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht alle handel ingen na te laten waar-
door schade kan worden toegebracht aan de belangen van andere eigenaars 
en gebruikers, hypotheekhouders en andere beperkt gerechtigden of aan de 
belangen van de vereniging. Hij is verplicht alles te doen wat dienstig kan zijn 
ter voorkoming van die schade en hij is verplicht voor zover dit redelijk is om 
maatregelen te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te voorko-
men , le beperken dan wel op te heffen. — - — 

2.4. Iedere eigenaar en gebruiker dient er voor in te staan dat zi jn huisgenoten en 
zijn personeel de in de vohge leden van dit adikel bedoelde bepal ingen en 

regels zullen naleven. 
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Ar t ike ls . 
3 , 1 . Iedere eigenaar en gebruiker is aansprakeli jk voor de door hem aan het ge-

bouw, de grond of de gemeenschappel i jke zaken toegebrachte schade en 
voor onredeli jke hinder voor zover deze schade of hinder aan hemzelf, aan 
zijn huisgenoten of zi jn personeel kan worden toegerekend. Hij is verplicht 
voor zover dit redelijk is maatregelen ie nemen of te dulden die de strekking 
hebben bedoelde schade of hinder te voorkomen of te beperken, ~ 

Artikel 4 . 
4 . 1 . Iedere eigenaar en gebruiker is te alien t i jde bevoegd en verpl icht tot het ne-

men van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de ge-
meenschappel i jke gedeelten of de gemeenschappel i jke zaken onmiddell i jk 
dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onverwij ld te waarschu-

vi/en. — —- - — — - " " " " 
A r t i k e l s . 
5.1 In he l geval dat in een privé gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt 

Ie ontslaan of gevaar dre ig! voor ernstige hinder van de andere eigenaars en 
gebruikers, is iedere eigenaar en gebruiker verplicht het bestuur onvenjvijld te 
waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen. 

Artikel 6. --
6 . 1 . Titel 4 van Boek 5 Burgedijk Wetboek is voor zover mogeli jk van overeen-

komstige toepassing op de eigenaars en de gebruikers, met dien verstande 
dat eventueel daarmee stri jdige feiteli jke situaties die zich heden - of, indien 
dit laler is, ten tijde van de oplevehng van hel gebouw - voordoen door de 
eigenaars en gebruikers dienen te worden geduld. 

Artikel 7, 
7.1 Een krachtens (huishoudeli jk) reglement of besluit van de vergadenng toege-

stane inwendige of uitwendige wijziging van hel gebouw mag eerst worden 
aangebracht nadat daarvoor de eventueel vereiste publiekrechtel i jke vergun-
ning of toes lemming is verkregen Evenzo mag een krachtens zodanig re-
glement of besluit toegestaan gebruik van gemeenschappel i jke en/of pnvé 
gef jeel ten eerst worden ui tgeoefend, en mag elke andere handel ing mei be-
trekking tot het gebouw en/of de grond eerst worden verhchl , nadat daarvoor 
bedoelde vergunning of toestemming is verkregen. De rechten voortvloeiende 
uit een dergeli jke publiekTechtelijke vergunning of toestemming mogen niet 
worden uitgeoefend ais daardoor strijd ontstaat met het in dit reglement be-
paalde. - — — — — — 

B. Aandelen die door de spl i ts ing ontstaan en aandelen in de verplichting 
tol het bijdragen in de schu lden en kosten die voor rekening van de ge-

zamenli jke e igenaars zi jn 

A r t i k e l s . 
3 .1. Iedere eigenaar is in de gemeenschap gerechtigd voor het in de omschri jving 
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van zijn appartementsrecht genoemde breukdeel hetwelk is vastgesteld over-

eenkomstig de hiervoor in de akte vermelde grondslag. 
B.2. De eigenaars zijn voor de in he l eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd tot 

de baten die aan de gezamenli jke eigenaars toekomen, me i ui tzondehng 
evenwel van de uitkeringen der verzekedngen, welke ingevolge het bepaalde 
in artikel 15 zijn of worden gesloten of waartoe door de vergadering is of 
wordt besloten, welke ui lkenngen tussen de eigenaars, voor zover niet aan-
gewend tot herstel, zullen worden verdeeld naar rato van de verzekerde 
waarde van het privé gedeelte van elk appartemenisrecht , zoals vastgesteld 

conform het in artikel 15 tweede lid bepaalde. — 
a.3. De eigenaars zijn verplicht bij te dragen in de gemeenschappel i jke schulden 

en kosten, welke voor gemeenschappel i jke rekening zi jn, voor de in het eer-
ste lid bedoelde breukdelen, met ui tzondehng evenwel van: — — 
a. de kosten tot herstel of herbouw van het gebouw, indien de schadepen-

ningen niet toereikend blijken te zijn voor herstel of herbouw. Het be-
paalde in artikel 15 zevende lid is alsdan van toepassing. 

b. de premies van de verzekenngen, welke Ingevolge hel bepaalde in ad i -
kel 15 zijn of worden gesloten, of waartoe door de vergadenng mocht 
worden beslist, omtrent welke premies wordt bepaald: — 

de bijdrageplicht voor iedere eigenaar is afhankeli jk van de verze-
kerde waarde van het phvè gedeelte van diens appartementsrecht 
alsmede het aandeel in de gemeenschappel i jke gedeelten, in die zin 
dat voor he l phvé gedeelte van elk appartementsrecht alsmede het 
aandeel In de gemeenschappel i jke gedeelten de verzekerde waarde 
dient te worden vastgesteld. — — 
indien conform het hierna in artikel 15 negende lid bepaalde in ver-
band met het gebruik dat van een privé gedeelte wordt gemaakt 
respectieveli jk ten gevolge van de Indchting van een privé gedeelte 
een hogere dan normale premie voor de opstalverzekenng aan de 
vereniging In rekening wordt gebracht voor het gebouw, zal het 
meerdere boven de normale premie voor rekening zijn van de des-
betreffende eigenaar overeenkomstig het hierna in artikel 15 negen-
de lid bepaaide; — 

c. alle kosten en schulden van onderhoud, beheer, herstel of vernieuwing 
van de gemeenschappel i jke berging op de begane grond zoals deze met 
"GB" is aangegeven op de tekening; deze komen voor rekening van en 
worden uitsluitend gedragen door de eigenaaT{s) van de appartements-
rechten met indexnummers 1, 30, 47 en 64, zulks ieder voor een gelijk 

gedeel te; -— — ~ 
d. alle kosten en schulden van onderhoud, beheer, herstel of vernieuwing 

(daaronder niet begrepen de elektrakosten en de schoonmaakkosten) 
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van de tift respectieveli jk l i f tmachine, de installaties met de daarbij beho-
rende leidingen, voorzieningen en overige vlerken van de lift en de lift-
schachten; deze komen slechts voor rekening van en worden gedragen 
door de eigenaars van de appartements rechten met indices 10 tot en 

met 9 1 , zulks ieder voor een gelijk gedeelte; 
O alle kosten en schulden van onderhoud, beheer, herstel of vernieuwing 

van hei l i i indek gelegen op de eerste verdieping (exclusief de waterke-
rende laag) met do daarbij behorende voorzieningen; deze komen 
slechts voor rekening van en worden gedragen door de eigenaars van de 
appartements rechten met indices 1 tot en met 9 1 , zulks ieder voor een 
gelijk gedeelte; ~ 

f alle kosten en schulden van onderhoud, beheer, herstel of vernieuwing 
(daaronder niet begrepen de elektrakosten en de schoonmaakkosten) 
van het toegangssysteem en het onderhoud van het hekwerk behorende 
bij het parkeerterrein en de daarbij behorende voorzieningen van het 
parkeerterrein, de rijvlakken en de overige parkeervoorzieningen, deze 
komen slechts voor rekening van en worden gedragen door de eigenaars 
van de appartementsrechten met indices 92 tot en met 162 (stall ing-
plaatsen), zulks ieder voor een gelijk gedeel te; -

g. alle kosten en schulden die betrekking hebben op zaken die uitsluitend 
dienstbaar zijn aan de pnvé gedeelten van een of meer appartements-
rechten. Deze kosten en schulden komen voor rekening van en worden 
gedragen door de eigen(a)ar(en) van de (het) betreffende appartements-
recht(en), in de ondehinge verhouding van de tellers van de breukdelen 

als bedoeld In artikel 6 eerste l id. 
8.4. Indien geen overeenstemming bestaat over de beantwoording van de vraag 

of de schulden en kosten als bepaald in het derde lid op grond van he l be-
paalde in dat lid ten laste komen van bepaalde eigenaars, zal de vergadenng 
daaromtrent naar redelijkheid en bill i jkheid besl issen. 
Een besluit als in de vorige zin bedoeld dient te worden genomen met een 
ineerderheid van twee/derde van het totaal aantal stemmen als bedoeld in ar-
tikel 47 tweede l id, uitgebracht in een vergadenng waahn een aantal e ige-
naars tegenwoordig of vertegenwoordigd Is, dat tenminste twee/derde van het 

totaal aantal s temmen kan uitbrengen. 
Het bepaalde in artikel 52 vijfde lid en 52 zesde lid is van overeenkomstige 

toepassing. — 
8 5. Indien een recht van erfpacht of opstal In de splitsing is betrokken zal voor de 

verdel ing van de canon/retnbutie over de eigenaars gelden hetgeen met de 
grondeigenaar daarover werd overeengekomen. -——— 

S.6. Ingeval van onderspl l tsing gelden de rechten en verplichtingen van de eige-
naar van het in de onderspl l tsing betrokken appartemenisrecht als rechten en 
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verplichtingen van de ondereigenaars gezarnenlijl< in overeenstemming met 
de bepal ingen die vastgesteld zijn bij het reglement van onderspl i ts ing. 

C. Schu lden en kosten die voor rekening van de gezamenli jke e igenaars 
zijn en baton die aan de gezamenli jke eigenaars toekomen, reservefonds 

en onderhoudsplan — 
Artikel 9. 
9 1. Tot de schulden en kosten van de gezamenl i jke eigenaars als bedoeld in arti-

kel 5:112 eerste lid onder a Burgedijk Wetboek vjorden gerekend: 
a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van 

de gemeenschappel i jke gedeelten of van de gemeenschappel i jke zaken 
of tot het behoud daarvan en waarvoor in dit reglement niet in een afwi j -
kende regeling is voorzien; ——— — — - — 

b. die welke verband houden met noodzakel i jke herste lwerkzaamheden, 
vernieuwingen en vervangingen van de gemeenschappel i jke gedeelten 
en de gemeenschappel i jke zaken, voor zover die ingevolge het regle-
ment of een rechterli jke beslissing als bedoeld in artikel 5.121 Burgedijk 
Wetboek niet ten laste komen van bepaalde eigenaars, en voor zover die 

niet vallen onder a; 
c. de schulden en kosten van de vereniging; 
d. het bedrag van de schadevergoeding door de gezamenl i jke eigenaars 

als zodanig verschuldigd aan één van hen of aan een derde, zulks met 
Inachtneming van het hierna In artikel 9.3 bepaalde; 

e. de gerechtel i jke en buitengerechtel i jke kosten verbonden aan het optre-
den als eiser of als venA^eerder door of namens de gezamenl i jke eige-
naars, onverminderd het bepaalde in artikel 13 derde lid, 

f. de premies verschuldigd uit hoofde van de verzekenngen, die door het 
reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel 15 door de 
vergadenng is besloten; ~ — -— 

g. de verschuldigde publiekrechtel i jke lasten voor zover geen aanslag Is 
opgelegd aan de afzonderl i jke eigenaars; 

h. de verwarmingskosten In geval het een gemeenschappel i jke installatie 
betreft, waaronder begrepen de kosten van de warmwater instal iat ies, de 
brandstofkosten, de elektriciteitskosten, de op de desbetref fende kosten 
betrekking hebbende administrat ie, alsmede, voor zover van toepassing, 
de kosten van registratie en de berekening van het warm te verbruik, alles 
voor zover de eigenaars daarvoor niet alzondehi jk worden aangeslagen, 

i. de kosten van het waterverbruik voor zover de eigenaars daarvoor niet 

afzondehljk worden aangeslagen; 
] . alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de geza-

menli jke eigenaars als zodanig, daaronder begrepen de schulden en 
kosten die voortvloeien uit besluiten van de vergadering. 

"! 



- 32 -

9.2. Tot de baten die san de gezamenlijl<e eigenaars toekomen bel ioren renten en 
andere opbrengsten van vermogen, andere aan de gezamenl i jke eigenaars 
als zodanig toekomende baten, alsmede baten toekomende aan de vereni-
ging, zoals de boeten bedoeld in artikel 41. 

9 3. In afwijking van het in artikel 9 eerste lid sub d bepaalde, komen de kosten in 
verband met schade die is ontstaan in de gemeenschappel i jke gedeelten en 
aan gemeenschappel i jke zaken waarvan de daarmede verband houdende 
kosten overeenkomstig artikel 8 derde lid sub c tot en met t voor rekening van 
tvjee of meer eigenaars komen en [cumulatief) die is veroorzaakt door de be-
treffende eigenaars, enkel voor rekening van die betreffende eigenaars. -

ArtlkeMO. 
10.1. Er moet een reservefonds worden gevormd ter voldoening van de kosten die 

zijn voorzien in het onderhoudsplan als bedoeld in het tweede lid en ter vol-
doening van niet-voorziene schulden en kosten Aan het reservefonds zal 
geen andere bestemming worden gegeven tenzij krachtens besluit van de 
vergadenng met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 52 
vijfde en zesde lid, dan wel na opheff ing van de splitsing. De bijdragen tot het 
reservefonds worden gerekend tot de gezamenl i jke schulden en kosten als 

bedoeld in adikel 9 eerste lid 
10 2. Het bestuur is verplicht een onderhoudsplan op te {laten) maken, waarin zijn 

opgenomen de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de vernieuwingen 
die op m e e r j a r e n betrekking hebben, met een schatt ing van de daaraan ver-
bonden kosten en een gel i jkmatige toerekening van die kosten aan de onder-
scheiden jaren. Pit meerjarenonderhoudsplan dient te worden opgemaakt 
voor een door de vergader ing vast te stel len penode van ten minste vijf jaren. 
Is die pehode langer dan vi j f jaren dan moet het plan elke vijf jaar worden 

herzien. — — 
10.3. Het onderhoudsplan als bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld door de 

vergadenng. In het kader van dit meerjarenonderhoudsplan kunnen binnen 
het reservefonds bestemmingsreserves worden gevormd. ~ 

10 4 De gelden van het reservefonds worden krachtens besluit van de vergadenng 
gedeponeerd op een afzonderl i jke bankrekening ten name van d e vereniging. 

10.5 Over gelden van het reservefonds kan slechts door de voorzit ter van de ver-
gadenng en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal wor-
den aangewezen, en na machtiging daartoe van de vergadenng, worden be-

schikt 
Jaa r l i j k se begroting, jaarrekening en bijdragen 

A r t i k e M I . 
11 .1 . Voor de aanvang van elk boekjaar legt het bestuur aan de vergadenng over 

een begroting voor dat boekjaar, in welke begroting de volgende posten du i -
delijk moeten zijn onderscheiden: 
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a. de sc l i j l den en koEten als bedoeld in artikel 9 eerste lid, 
b. de aan het desbetreffende boekjaar toe te rekenen bedragen uit hoofde 

van het onderhoudsplan als bedoeld in artikel 10 tweede en derde l id; — 
c. toevoegingen aan het reservefonds; en -— — 
d. de baten bedoeld in artikel 9 tweede lid. —— 

1 1 2 . De begroting wordt vastgesteld door de vergadering. Bij hef vaststel len van 
de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag dat bij wi jze van voor-
schot bij dragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van 
iedere eigenaar daann, vastgesteld inet inachtneming van de verhouding als 
is bepaald in artikel 8 eerste en derde lid — - — 

t l . 3 . De eigenaars zijn verplicht me i ingang van de eerste (1^'^) maand van het 
desbetref fende boekjaar maandeli jks bij vooruitbetal ing één/twaalfde (1/12") 
van hel bedoelde aandeel aan de vereniging te voldoen, tenzij de vergade-
nng anders besluit De betaling van de verschuldigde voorschotbi j dra ge kan 
niet worden verrekend of opgeschort in verband met een (vermeende) vorde-
ring op de vereniging of de gezamenl i jke eigenaars. 
Zolang door de vergader ing niet de voorschotbi jdrage voor een boekjaar is 
vastgesteld, moeten de eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbi jdra-
gen voldoen. Deze voorschotbi jdragen worden verrekend met de door de 
vergadehng krachtens het tweede lid van dit artikel vastgestelde voorschot-
bi jdragen. Een overschot zal aan de eigenaars worden geresti tueerd, een te-
kod dient binnen één (1) maand te worden aangezuiverd, tenzij de vergade-

hng anders besluit. — — 
A r t i k © M 2 . 
12.1. Na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de Jaarrekening en het jaarver-

slag op. Uit de tol de jaarrekening behorende balans moet de grootte van het 
reservefonds bli jken. De tot de jaarrekening behorende exploitat ierekening 
vormt de rekening ais bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder b Burgedijk 
Wetboek en omvat de baten en lasten over hef boekjaar, onderverdeeld in de 
posten genoemd in artikel 11 eerste lid. -— — 

12.2. In de jaarvergadenng bedoeld in artikel 45 tweede lid legt het bestuur de jaar-
rekening ter vaststell ing over aan de vergadehng. De jaarrekening wordt on-
dertekend door de bestuurders en de commissahssen. Ontbreekt een raad 
van commissanssen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de 
vergadering niet een verklaring overgelegd afkomstig van een accountant be-
doeld in artikel 2 393 eerste lid Burgerlijk Wetboek, dan brengt de kascom-
missle bedoeld in adikel 58 tweede lid ter vergadenng verslag van haar be-
vindingen omtrent de jaarrekening uit. — 

12.3. Bij het vaststel len van de jaarrekening bepaalt de vergadehng tevens de defi-
nit ieve bijdragen van de eigenaars, met inachtneming van de verhouding als 
is bepaald in artikel 6 eerste en derde l id. 

O ' 
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12.4. Bij de toepassing van het in het derde lid bepaalde treden de def ini l ieve bij-
dragen in de plaats v a r de in artikel 11 tweede lid bedoelde voorschotbi jdra-
gen. Indien deze voorschotbi j dragen de definit ieve bijdragen te boven gaan 
zal het verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadehng 
anders besluit. Indien de definit ieve bijdragen de voorschotbi jdragen te boven 
gaan. moeten de eigenaars het tekort binnen één (1) maand na de vaststel-
ling van de exploitat ierekening aanzuiveren, tenzij de vergadenng anders be-

sluit. — — — -— 
A r t i ke l 13. 
13.1. Indien een eigenaar het ingevolge artikel 11 en/of artikel 12 door hem aan de 

yereniging verschuldigde bedrag niet binnen twee (2) maanden nadat hef be-
drag opeisbaar is geworden aan de vereniging heeft vo ldaan, is hij zonder dat 
enige ingebrekestell ing is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de 
datum van opeisbaarheid af. een rente verschuldigd, berekend op basis van 
de wettel i jke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgehljk Wetboek, met een 
minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) of zoveel meer als de vergadehng 
jaahijks mocht vaststel len. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te mat igen. 
A r t i k e M I is niet van toepassing — 

13.2. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definit ieve bi jdrage niet binnen zes 
(6) maanden na ver loop van de termijn als bedoeld In artikel 12 vierde lid 
heeft voldaan, wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de 
ondedinge verhouding als is bepaald in artikel 8 eerste en denJe lid, ongeacht 
de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en 
onverminderd het recht van verhaal van de andere eigenaars op eerstge-

noemde. — ~ 
13.3 Een eigenaar is verplicht alle door de vereniging gemaakte kosten, die van 

rechtskundige bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door 
die eigenaar aan de vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan 

de vereniging te vergoeden. 
Artikel 14. 
14 .1 . Voor het geval een appartementsrecht aan meer eigenaars gezamenl i jk toe-

behoort, zijn die eigenaars hoofdeli jk aansprakeli jk voor de verpl ichtingen die 
uit de gerechtigdheid tot dat appartementsrecht voortv loeien, tenzij de onver-
deeldheid het gevolg is van een ondersplitsing 

14.2. In geval van onderspl i tsing zijn de ondereigenaars gezamenl i jk aansprakeli jk 
voor de nakoming van de verpl ichtingen die uit de gerecht igdheid tot het in de 
onderspl l tsing betrokken appartementsrecht voortvloeien ~ 

14.3. Indien een recht van erfpacht, vruchtgebruik, of van gebruik en/of bewoning 
op een phvé gedeelte respectievelijk appartementsrecht is gevest igd, treedt 
de beperkt gerecht igde in de plaats van de eigenaar ten aanzien van de aan-
sprakeli jkheid voor de gezamenl i jke schulden en kosten, tenzij bij de akte van 
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uesliging van het recht anders is bepaald, 
E. Verzekeringen — — 

Artikel 15. 
15.1 Hel bestuur zal het gebouw verzekeren bi) één of meer door de vergadering 

aan te wijzen verzekeraars tegen water-, storm-, brand- en ontploff ingsscha-
de. Het bestuur zal tevens een verzekehng afsluiten voor de wettel i jke aan-
sprakeli jkheid die kan ontslaan voor de vereniging en voor de eigenaars als 
zodanig. Voorts zal de vergader ing bevoegd zijn te besluiten tot het aangaan 
van verzekeringen tegen andere gevaren of tegen de wettel i jke aansprake-

li jkheid van een bestuurder. 
15.2. Met bedrag van de verzekenngen wordt vastgesteld door de vergadenng. Het 

zal wat de brand-/opstalverzekehng betreft minimaal moeten overeenstem-
men met de herbouwkosten (inclusief sloop- en opruimkosten) van het ge-
bouw, welk bedrag vervolgens zal worden gesplitst in de verzekerde waarde 
van het privé gedeelte van elk appartementsrecht alsmede het aandeel in de 
gemeenschappel i jke gedeel ten. De vraag of de totale verzekerde waarde 
overeenstemt met de herbouwkosten en de verdeling van de waarde over de 
privé gedeelten van de appartements rechten alsmede de aandelen in de ge-
meenschappel i jke gedeelten nog accuraat is, zal periodiek gecontroleerd 
moeten worden in overleg met de verzekeraar. De periodieke controle kan in 
overleg met de verzekeraar bij een jaadi jkse automatische aanpassing (in-
dexclausule) van de herbouwkosten van het gebouw met aanhorigheden door 
de verzekeraar worden beperkt tot éénmaal per zes (6) jaar. Regels ter vast-
stell ing van de verzekerde waarde van de phvé gedeelten van de apparte¬
mentsrechten alsmede de aandelen in de gemeenschappel i jke gedeelten 
kunnen nader bij huishoudeli jk reglement worden vastgesteld. 

15.3. Verzeker ingsovereenkomsten worden door hef bestuur afgesloten ten name 
van de vereniging en de gezamenl i jke eigenaars. Het is daartoe, voor zover 
het betreft de in de eerste zin van het eerste lid bedoelde verzeker ingen, 
slechts bevoegd indien het bepaalde in het vijfde lid wordt nageleefd. 

15.4. De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de verzeker ingsovereenkom-
sten als bedoeld in de eerste zin van het eerste üd uit te keren schadepen-
ningen, indien deze een bedrag gelijk aan dne promil le van de verzekerde 
waarde van het gebouw te boven gaan, te doen plaatsen op een voor de f i -
nancienng van het herstel van de schade krachtens besluit van de vergade-
ring door het bestuur te openen afzondedi jke rekening ten name van de ver-
enig ing, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden voor de 
eigenaars. Deze gelden dienen steeds bestemd te blijven voor het herstel of 
(Je wederopbouw, onverminderd artikel 5:136 vierde lid Burgedijk Wetboek. ~ 
In geval van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemde art ikel zal , in-
d ien een eigenaar zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim wel -
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ke krachtens de wet of de verzekehngsvoorwaarden gehele of gedeeltel i jke 

ongehoudenheid van de verzekeraar tot uilkering van de schadepenningen 
tot gevolg zou hebben, de uitkenng van hel aandeel van de desbetreffende 
eigenaar dienen le geschieden aan de verzekeraar. —— 

15.5. Hel bestuur dient ervoor le zorgen, dat de verzekenngsovereenkomsten als 
bedoeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule beval len: — 
"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appar-
tements rechten, gelden de volgende aanvul lende voorwaarden 
Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verze-
kering svoonjja arden gehele of gedeeltel i jke ongehoudenheid van ondergete-
kenden tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, iaat de 
u i ! deze polis voortvloeiende lechten onverlet ~ 
Niettemin zal de maatschappi j in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor 
de uitkehng de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de 
schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin de desbetref fen-
de eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. 
Ingeval van toepassing van artikel 5.136 vierde lid Burgehljk Wetboek zal de 
ui tkehng van het aandeel in bedoeld gevai in piaats van aan de eigenaar ge-
schieden aan de maatschappi j . 
Gaat de verschuldigde uitkenng een bedrag van el fduizend dhehonderd vijf-
enveert ig euro [€ 11,345,00) te boven, dan geschiedt zij op de wijze le bepa-
len door de vergadehng van eigenaars, zulks bli jkende ui l een door het be-
stuur gewaarmerkt afschrif t van de notulen van de vergadenng. 
Door uitkenng overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maat-
schappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten". 

15.6. In geval door de vergadering besloten wordt tot herstel of herbouw, is he l 
bepaalde in artikel 5:136 tweede lot en met vienJe lid Burgedijk Wetboek en 
artikel 5:138 Burgedijk Wetboek van toepassing, met dien verstande da l uit-
kehng van het aan iedere eigenaar toekomende aandeel in de schadepen-
ningen aan deze, voor zover het bepaalde in het v ierde lid niet van toepas-
sing is, slechts zal kunnen geschieden met toestemming van degenen die op 
he l desbetreffende appartementsrecht een recht van hypotheek hebben. Uit-
kenng van de schadepenningen geschiedt, voorzover niet aangewend l o l 
herstel, naar rato van de verzekerde waarde van het phvè gedeelte van elk 
appartementsrecht. — — — 

15.7. Indien de schadepenningen niet toereikend blijken te zijn voor herstel of her-
bouw, draagt iedere eigenaar bij in het tekort, in de verhouding van de vast-
gestelde schade van de privé gedeelten van de appartements rechten a lsme-
de de aandelen in de gemeenschappel i jke gedeel ten, zoals die alsdan voor 
de eigenaars bindend zal worden vastgesteld door de betreffende assura-
deur, onverminderd he l verhaal op degene die voor de schade aansprakeli jk 
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is. — ""— 
15.8. Iedere eigenaar is bevoegd een aanvul lende verzekering te stuiten, In tieT 

geval van een verandering in het privé gedeelte als bedoeld in artikel 5:119 
Burgerlijk Wetboek is het bestuur tot het sluiten van een aanvul lende verze-
kering verplicht. Iedere eigenaar is verplicht de vereniging onverwij ld van een 
verandering in het privé gedeelte schrifteli jk in kennis le stellen. Leidt de ver-
andenng tot een wijziging van de verzekeringspremie dan komt het verschil 
voor rekening van de desbetreffende eigenaar. — 

15.9. Indien in verband met het gebruik dat van een privé gedeelte wordt gemaakt 
respectieveli jk ten gevolge van de innchtlng van een privé gedeelte een ho-
gere dan normale premie voor de opstalverzekenng aan de vereniging in re-
kening wordt gebracht voor het gebouw, zal het meerdere boven de normale 
premie voor rekening zijn van de desbetreffende eigenaar. Indien voor belen-
dende privé gedeelten van appartements rechten eveneens in verband met 
dat gebruik respectieveli jk de innchtlng een hogere dan normale premie voor 
de opstalverzekering in rekening wordt gebracl i t , kan de vereniging ten be-
hoeve van de andere eigenaars bedingen dal de betreffende eigenaar deze 
meerdere premie zal vergoeden. — ~ • — 

F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappel i jke gedeelten en 
de gemeenschappel i jke zaken 

Artikel 16, -
16.1 De vereniging voed het beheer over - en draagt de zorg voor het onderhoud 

van - de gemeenschappel i jke gedeel len en de gemeenschappel i jke zaken. — 
16.2. Bij huishoudeli jk reglement kan het gebruik, het beheer en het onderhoud van 

de gemeenschappel i jke gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken nader 

worden geregeld. — ~ — " 
Artikel 17. 
17 .1 , To l de gemeenschappel i jke gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken wor-

den onder meer gerekend, voor zover aanwezig: 
a de grond, de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het ge-

raamte van het gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbepia-
t ingen en di lataties), de bal kon constructies, de galeri jen, de daken {in-
clusief de waterwerende lagen), de dakbedekking, de dakkapel len, het 
tuindek op de eersie verdieping [inclusief de onder het tuindek gelegen 
waterkerende laag) de schoorstenen, de rook- en venti lat iekanalen, de 
lift- en leidingschachten, a lsmede de vloeren en de wanden die de 
scheiding vormen tussen gemeenschappel i jke gedeelten of tussen (een) 
gemeenschappel i jk(e) gedeel le[h) en (een) privé gedeel le(n) of tussen 

privé gedeel len; ~ ~ 
b. het hek- en tral iewerk [voor zover geen privé tuinafscheiding), de borst-

wenngen, de (vlucht-) l rappen, de enlrees, de hal len, de gangen, de 
•n 
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trap pen huizen, tJe gemeenschappel i jke berging op de begane grond 
welke op de tekening is aangegeven met "GB", de containerruimten, de 
ruimten voor de energievoorzieningen, de l i f tmachines, de (stads-
)veryvarminginstallatie en de warmwatennstal lat ie (voor zover geen ei-
gendom van derden), de hydrofoonhstal lat ies en de vui lcontainers, allea 
voor zover aanwezig; — - — ^ — 
de plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en 
de wanden die zich niet bevinden in een privé gedeelte, alsmede de pla-
fonds en afwerklagen van de vloeren van de balkons en buitenruimten, 
ook voor zover aanwezig binnen een privé gedeelte; 
zowel de raamkozijnen met de glazen ramen en de sponningen als de 
deurkozi jnen met de deuren en drempels (waaronder zijn begrepen 
schuifpuien met schuifdeuren) die zich bevinden in de (al dan niet aan 
balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden die de 
scheiding vormen tussen gemeenschappel i jke gedeelten of tussen (een) 
gemeenschappel i jk(e) gedeelte (n) en een privé gedeel te, alsmede het 
bij een en ander behorende (standaard) hang- en sluitwerk, 
de energie besparende voorzieningen in of aan de gemeenschappel i jke 
gedeelten e n M de gemeenschappel i jke zaken; 
de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en 
overige werken, van: — 

de] i f t (en) ; 
de hydrofoorZ-foren; -— ——— • 
de (stads-) ver warming dan wel (gecombineerde) blokvenA'arming 
en/of warm watervoorziening, met inbegnp van de radiatoren, radia-
torkranen en warmtemeters in een privé gedeelte (voor zover geen 
eigendom van derden); -
de luchtbehandeling en de venl i iat ie; 
de rook- en branddetectie en de brandbestr i jding; 
de bl iksembeveil iging of andersoortige centrale aarding; 
de a lgemene bevei l iging; — 
de gemeenschappel i jke verl ichting; 

die niet bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar 
of gebruiker van - of niet uitsluitend dienstbaar zijn aan - één privé ge-
deelte; — ~ — — ~ "— 
de leidingen voor: — 

de afvoer van hemelwater, gootwater en fecai iën, voor zover niet 
uitsluitend dienstbaar aan één privé gedeel te; 
het transport van gas, warmte, water, elekthciteit en telefoon-, au -
dio- en videosignalen vanaf de aansluit ingen op de dienstleidingen 
tot aan een meterkast van een privé gedeelte; 
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h. de huisbel- en deuropenennstal lat ie {centrale panelen voorzien van 
drukknoppen, intercom, vJdeotoon, naam kaarthouders) ook voor zover 
deze zich in de pnvé gedeelten bevinden, met de daarbij behorende lei-
dingen, voorzieningen en ovenge we iken , alsmede de br ievenbussen; — 

i. het schuifhek, de hekwerken en de daarbij behorende voorzieningen van 
het parkeerterrein, de ri jvlakken en de ovenge parkeervoorzieningen; — 

j . de overige col lecl ieve voorzieningen. — 
17.2. Tot de gemeenschappel i jke gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken wor-

den niet gerekend: 
a. de leidingen voor: — — 

de afvoer van hemelwater, gootwater en fecalien, voor zover uitslui-
tend dienstbaar aan één privé gedeelte; 
het transport van gas (voor zover aanwezig), warmte , water, elektr i-
citeit en telefoon-, audio- en videosignalen in een phvé gedeelte 
vanaf de meterkast; — — 

b. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en 
ovehge werken voor de zelfstandige verwarming en koeling van een pri-
vé gedeelte; —— 

c. al die zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de 
eigenaar of gebruiker van - of uitsluitend dienstbaar zijn aan - één phvé 
gedeelte, voor zover niet anders in het reglement vermeld of met inacht-
neming van het bepaalde in artikel 18 als zodanig gekwali f iceerd. 

17.3. De in het tweede üd bedoelde zaken maken deel uit van het desbetref fende 

privé gedeelte. 
17.4. Op nieuwe gemeenschappel i jke gedeelten en zaken, zoals nieuwe gemeen-

schappeli jke installaties, is he i voo igaande van toepassing, met ingang van 
de dag van aanbrenging daarvan. 

Artikel 1B. 
18.1 Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of de grond dan we! 

een zaak al dan niet lot de gemeenschappel i jke gedeelten en/of de gemeen-
schappeli jke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadenng. 

Artikel 19. 
IQ 1. De vergadenng kan besluiten een gemeenschappel i jke installatie te ven^i jde-

ren. Al le bepalingen over gemeenschappel i jke installaties zijn vanaf dat mo-
ment ten aanzien van de venA'ijderde installatie niet meer van toepassing 
Hetzelfde geldt voor andere gemeenschappel i jke zaken. 

Artikel 20. 
2 0 . 1 . Iedere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappel i jke 

gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken volgens de bestemming daarvan 
Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht le 
nemen met betrekking tol de gemeenschappel i jke gedeelten en de gemeen-
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scl iappel i jke zaken, ook wanneer die zich in zijn pnvé gedeelte bevinden. Hij 
mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eige-
naars en gebruikers. — ~ 

20.2. in alwi|king op bet in het eerste lid bepaalde komt het gebruik van de ge-
meenschappel i jke berging op de begane grond welke op de tekening is aan-
gegeven met "GB", die uitsluitend dienstbaar is aan de appartements rechten 
met indexnummers 1, 30, 47 en 64 zoals vermeld !n artikel 3 derde lid sub c, 
op basis van het reglement niet toe aan de eigenaar(s) van de appartements-
rechten met indexnummers 2 tot en met 29, 31 tot en met 46 . 4 3 tot en met 
63 en 65 tot en met 182. De eigenaar(s) van deze appartements rechten be-
hoeven derhalve niet bij te dragen in de kosten en schulden die uitsluitend 
betrekking hebben op de gemeenschappel i jke berging op de begane grond 
welke op de tekening is aangegeven met "GB". — 

20.3. In afwijking op het in het eerste lid bepaalde komt het gebruik van de ge-
meenschappel i jke lift respectieveli jk l i ftmachine en de installaties met de 
daarbij behorende leidingen, voorzieningen en ovehge werken van de lift en 
de l i f tschachten, die uitsluitend dienstbaar zijn aan de appartementsrechten 
met indices 10 tot en met 91 zoals vermeld in artikel 8 derde lid sub d, op ba-
sis van het reglement niet toe aan de eigenaar(s) van de appartements rech-
ten met indices 1 tot en met 9 en 92 tot en met 182 De eigenaarCs) van deze 
appartementsrechten behoeven derhalve niet bij te dragen in de kosten en 
schulden die uitsluitend betrekking hebben op de gemeenschappel i jke lift 
respectieveli jk l i f tmachine en de installaties met de daarbij behorende leidin-
gen, voorzieningen en overige werken van de lift en de l i f tschachten (onder 
voormelde kosten worden niet begrepen de elektrakosten en de schoon-
maak koste n). — — — ~ 

20.4. In afwi jking op het in het in eerste lid bepaalde komt het gebruik van het tuin-
dek gelegen op de eerste verdieping met bi jbehorende voorzieningen, dat 
uitsluitend dienstbaar is aan de appadementsrechten met indexnummers 1 
tot en met 91 zoals vermeld in artikel 8 derde lid sub e, op basis van het re-
glement niet toe aan de eigenaar(s) van de appadementsrechten met index-
nummers 92 tot en met 182, De ejgenaar[s) van deze appartementsrechten 
behoeven derhalve niet bij te dragen in de kosten en schulden die uitsluitend 
betrekking hebben op het gemeenschappel i jke tuindek. 

20.5. In afwi jking van het eerste lid bepaalde is de vergadehng bevoegd om - al 
dan niet tegen betaling - gemeenschappel i jke gedeelten aan derden en/of 
één of meerdere eigenaar(s) in gebruik te geven. De in dit artikel 20.5 om-
schreven bevoegdheid geldt ten aanzien van de gemeenschappel i jke gedeel-
ten en gemeenschappel i jke zaken waarvan de daarmede verband houdende 
kosten overeenkomst ig artikel 8 derde lid sub c tot en met e voor rekening 
van twee of meer eigenaars komen, slechts toe aan die betreffende eige-
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naars 
Artikel 21. 
2 1 . 1 . Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zich te onthouden van luidruchtig-

heid, het onnodig verblijf in de gemeenschappel i jke gedeelten, voor zover 
deze met voor het verblijf voor korte of lange tijd bestemd zi jn, en het plaat-
sen van voertuigen of andere voooA'erpen op plaatsen die hiervoor niet zi jn 
bestemd ~ — — ——^^ 

21.2. De wanden en/of plafonds van de gemeenschappel i jke gedeelten mogen niet 
worden gebruikt voor het ophangen van schilderi jen, afbeeldingen of andere 
voorwerpen, en het aanbrengen van decoraties en dergeli jke. — 

21.3. De vergadehng kan tot de in het eerste en tweede lid genoemde handeüngen 
toestemming vehenen, — —-

21.4. Uit het oogpunt van veil igheid is het niet toegestaan om op enigerlei wijze de 
doorgang door de gemeenschappel i jke ruimten, in het bijzonder v luchtwegen, 
door het plaatsen van voonAferpen of andere obstakels (voertuigen, vuilnis-
zakken en al of niet verplaatsbare bloembakken daaronder begrepen) te be-
lemmeren. —— ~ — ~ 

21.5. De afvoer van vui lnis en dergeli jke van de appa dements rechten zal dienen 
plaats te vinden door middel van gebruikmaking van de daarvoor gebruikel i j-
ke zakken of soortgeli jke voorzieningen, te deponeren in de containers of an-
dere voorzieningen die daartoe in het openbaar gebied casu quo de openba-
re ruimten kunnen zijn opgesteld, danwel kan de vui lopslag geschieden 
overeenkomst ig de geldende richtli jnen ter plaatse. Vuilnis mag niet (tijdelijk) 
in de gemeenschappel i jke ruimte[n) worden geplaatst of verzameld, 

21 .e. De eigenaars en gebruikers dienen te gedogen dat er in de gemeenschappe-
lijke gedeelten installaties, leidingen en kabelwegen ten behoeve van Liander 
Infra West N V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres üt rechfseweg 
68 , 6812 Ai-I Arnhem (met postadres Postbus 50, 6920 A B Duiven), inge-
schreven in het handelsregister met nummer 34094106. worden aangelegd 
en gehouden, welke leidingen lopen tot in de meterkast van de phvé gedeel-
ten van de appartementsrechten. De eigenaars en gebruikers dienen te ge-
dogen dat de werknemers en hulppersonen van Liander infra West N.V , 
voormeld, kosteloos komen van en gaan van de openbare weg van en naar 
de in de gemeenschappel i jke gedeelten gelegen instal lat ies, leidingen en ka-
belwegen en de leidingen die lopen tot in de meterkast, als bedoeld in dit ar-
tikel 21.6, om onderhoudswerkzaamheden, waaronder ook begrepen vervan-
g lngswerkzaamheden, te kunnen verrichten — — 

Arftkel22. 
2 2 . 1 . Iedere op-, aan- , onder- of bi jbouw zonder voorafgaande toestemming van de 

vergadering is verboden, — ~ ~ 
22.2. Het zichtbaar aanbrengen in of aan het gebouw van naamborden, reclame-
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aanduidingen, u i thangborden, zonwer ingen, windschermen, v laggen, span-
doel^en, bloembal<ken, schi jnwerpers, {schotel)anlennes, antennes van 
zendamateurs, luchtbehandel ings- en koelinstallaties en in het algemeen van 
uitstekende voorwerpen, a lsmede het in het zicht hangen van wasgoed, mag 
slechts geschieden met toestemming van de vergadehng of volgens regels te 
bepalen in het huishoudeli jk reglement met inachtneming van de alsdan gel-
dende gemeentei i jke of andere publiekrechtel i jke verordeningen. 

22.3. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering 
geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappel i jke gedeelten of aan 
de gemeenschappel i jke zaken, ook als deze zich in privé gedeelten bevinden, 

22.4, De vergadering kan aan het verienen van de toestemming als bedoeld in het 
tweede lid voorwaarden verbinden en nadere eisen stellen omtrent de kleur 
en de vormgeving van de wind- en/of zonneschermen. De vergadenng kan 
een reeds verleende toestemming intrekken indien niet (meer) aan alle ge-
stelde voorwaarden wordt voldaan Iedere eigenaar/ gebruiker is gehouden 
bedoeld w ind- en/of zonnescherm behoorli jk te onderhouden. 

A r t i k e ï 2 3 . 
2 3 . 1 . De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadenng 

geen verandering aanbrengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de 
constructie van het gebouw gewijzigd zou worden De toestemming kan niet 
worden verieend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in 
gevaar kan worden gebracht, 

23,2 De vergadering zal haar toestemming als bedoeld in het eerste lid niet ont-
houden indien het bouwkundige wijzigingen betreft die de privé gedeelten van 
de overige appartements rechten niet nadelig beïnvloeden, de hechtheid van 
het gebouw niet in gevaar brengen en overigens is voldaan aan alle vereisten 
die door publiekrechtel i jke voorschrif ten worden gesteld. De vergadenng kan 
aan het verienen van de toestemming voorwaarden verbinden. 

23.3. indien bouwkundige wi jz ig ingen die met inachtneming van de in het vorige lid 
gestelde eisen zijn aangebracht een wijziging van de begrenzing als bedoeld 
in artikel 5:109 tweede lid Burgedi jk Wetboek en/of een go ede ren rechteli jke 
situatie tot gevolg hebben, waardoor een wi jziging van de splitsing tekening 
en/of dit reglement noodzakeli jk is. zullen de eigenaars van de overige appar-
tementsrechten hieraan hun medewerking niet onthouden. 

23.4. De kosten die samenhangen met de in het tweede en derde lid van dit artikel 
bedoelde wijzigingen, a lsmede de wijziging van de spl i tsingstekening en/of dit 
reglement als bedoeld in het vorige lid zi jn voor rekening van de eigenaar of 
gebruiker die de betreffende bouwkundige wijzigingen heeft aangebracht. — 

23.5. In afwijking van het in het eerste lid en het derde lid van artikel 22 bepaalde 
is de eigenaar die gerecht igd is tot twee of meer direct horizontaal en/of verü-
caal aan elkaar grenzende privö gedeelten, na verkregen toestemming van 
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het bestuur, bevoegd om de tussen die pnvé gedeelten aanwezige (genieën-
schappeli jke) ËchÊLdingswand[en). respectievelijk (geiTieenscïiappelijke) 
vloer(en) geheel of gedeeltel i jk te verwijderen en/of - indien zodanige wan-
den, dan wel v loer[en) (nog) niet zijn aangebracht - verwijderd te houden, 
mits deze scheidingswand(en) , dan wel vloer{en) geen dragende functie 
heeft / l iebben in de constructie van het gebouw. — --— 
Deze bevoegdheid eindigt zodra de eigenaar niet meer gerechtigd is tot de 
desbetreffende aan elkaar grenzende pnvö gedeelten, in welk geval de eige-
naar gehouden is de begrenzing van de desbetreffende privé gedeelten te 
brengen in de oorspronkel i jke toestand door het {her)plaatsen van de schei-
dingswand(en) dan wel vloer(en) in een zoveel mogeli jk gel i jkwaardige tech-
nische uitvoering als de overige scheidingswanden dan wel vloer(en) van ge-
noemde privÊ gedeelten. —— — 
Van het voornemen tot het verwi jderen van dergeli jke niet dragende schel-
dingEwand{en) dan wel vloer(en) en m geval van (her)plaatsing, dient het be-
stuur vooraf door de desbetref fende eigenaar{5) schrifteli jk in kennis te wor-

den gesteld. 
Het bestuur kan nadere eisen stellen ten aanzien van het venjvijderen van de 
Ëcheidingswand[en) dan wel vloer(en) en het (her-)plaatsen ervan voor wat 
betreft afwerking, kwaliteit en {geluids-)isolatie. 
De desbetreffende eigenaar en diens rechtsopvolgers zijn hoofdeli jk aan-
sprakeli jk voor de nakoming van het in dit lid bepaalde. ~ — 

23.6. Voor zover de in hef vijfde lid bedoelde aan elkaar grenzende privé gedeelten 
bij dezelfde gebruiker in gebruik zijn, terwijl de desbetreffende appartements-
rechten aan twee of meer eigenaars toebehoren, kan het bestuur ontheff ing 
van de in het vijfde lid bedoelde gehoudenheid tot (her-)plaatsing van de 
scheidingswand(en) dan wel scheidingsvloer(en) ver lenen. 

Artikel 24. 
2 4 . 1 . Aan een gegeven toestemming of ontheffing kunnen voon/ jaarden worden 

verbonden. Toestemmingen en ontheff ingen kunnen worden gewijzigd en 

worden ingetrokken. — -——— 
De in de artikelen 2 1 , 22 en 23 bedoelde toestemmingen of ontheff ingen mo-
gen niet op onredeli jke gronden worden gewijzigd of worden ingetrokken. 

G, Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten ~ 
Artikel 25. 
2 5 . 1 . Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé gedeelte te gebruiken 

overeenkomst ig de daaraan gegeven bestemming, — 
Deze bestemming is voor de privé gedeelten tot hef uitsluitend gebruik waar-

van de appartements rechten met: — ~ 
de indices 1 tot en met 91 recht geven, woning met berging, 
de indices 92 tot en met 182 recht geven: sta Hing plaats. 
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Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toe-
stemming van de vergader ing. De vergadehng kan aan het vehenen van de 
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder dat de ver leende toestem-

ming weer l<an worden ingetrohtken — 
Het is de eigenaar of gebruil<er van een pnvé gedeel te, met welke bestem-
ming dan ook, verboden op enigerlei wi jze in het pnvé gedeelte een sex-
shop, sex-club, prostitutie bed rijf, speetautomatenhal, discotheek of een (an-
der) excessief (geiuids)overlast veroorzakend bedrijf te exploiteren. Voorts is 
he l niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- en/of ka-
rn erverh u u rbe d rijf. ~ — ~ — — 
Niet toegestaan is de opslag e n M stall ing van caravans, aanhangwagens, 
boten, trailers en vergel i jkbare voertuigen op de slal l ingplaatsen [of op het 
bi jbehorende parkeerterrein) a lsmede is het niet toegestaan om op de stal-
l ingplaafsen (of op het bi jbehorende parkeerterrein) reparaties [waaronder 
begrepen olie verversen) aan de voertuigen uit te voeren, anders dan kleine 
direct noodzakel i jke reparaties. 

25.2. Bij huishoudeli jk reglement kan het gebruik, het beheer en het onderhoud van 
de privé gedeelten nader worden geregeld. 

25.3, In geval van onderspl i tsing worden het gebruik, het beheer en het onderhoud 
van de bij de ondersplitsing betrokken goederen geregeld bij de ondersplit-

sing met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, — 
A r t i k e l 26, 
26 .1. De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenste l -

ling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogel i jk worden tegengegaan. De ge-
lu iddempende waanJe van de vloerbedekking (exclusief kale betonvloer) 
moet overeenkomen met " lco"= plus tien (+10) decibel of meer. Een vloerbe-
dekking, al dan met gezamenl i jk met de daarbij behorende gelu iddempende 
laag [gelet op voornoemde waarde) , die de isolatie index met meer dan t ien 
(10) decibel vermindert is zonder nadere maatregelen toegestaan Hierbij 

geldt de norm "NEN5077 geluidswehng in gebouwen". 
Andere dan Nededandse normen worden in dit kader niet erkend. Reclame-
materialen van fabrikanten en/of doorieveranciers worden in dit kader niet als 
bewijs mate na al erkend. De voorgestelde Ico normwaarde is van toepassing 
op alle vloeren van de won ingen, behoudens die van keukens, bergingen en 
sanitaire ruimten. 

26.2. a. Het aanbrengen van harde vloerbedekking in de privé gedeel ten, met 
uitzondering van de badkamer[s) , de keukenCs), en de toi letruimte{n), is 
slechts toegestaan indien onder die vloerbedekking een dusdanig veer-
krachtig materiaal is aangebracht dat voldaan wordt aan de norm die is 
gesteld in het eerste lid van dit art ikel. Tevens dient de vloerconstructie 
als "zwevende" vloer geheel vri j van de bestaande betonvloer casu quo 
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wandconstrucl ie te worden uitgevoerd Een uiterst zorgvuldige uitvoering 
(door een erkend bed rijf/des kundige) Is liierbij een vereiste. — — 

b. Indien een van de eigenaars het vermoeden heeft dat een vloer of vloer-
bedekking van een aangrenzend privé gedeelte niet voldoet aan de norm 
zoals IS vermeld in het eerste lid en onder sub a. dan is deze eigenaar 
gerechtigd een geluidsonderzoek in te laten stel len. — 

c. De eigenaar van het appartementsrecht rechigevende op he l gebruik 
van het in sub b. bedoelde aangrenzend pnvé gedeelte is gehouden om, 
zonder enig recht op schadevergoeding, medewerking te vehenen aan 
het laten plaatshebben van bedoeld geluidsonderzoek. 

d. Het geluidsonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau te wor-
den uitgevoerd. Het bestuur zal , in overleg met betrokken part i jen, het 
onderzoeksbureau aanwijzen. — 

e. De kosten van het geluidsonderzoek zijn voor rekening van de eigenaars 
op wiens verzoek het geluidsonderzoek wordt ui tgevoerd, tenzij uit het 
onderzoek blijkt dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in 
hel eerste lid gestelde norm en onder sub a. gestelde ui tvoehng. Alsdan 
zijn de kosten van het geluidsonderzoek voor rekening van de eigenaar 
van het appartementsrecht rechtgevende op het gebruik van het phvè 
gedeelte waarvan blijkt dat de vloer of v loerbedekking niet voldoet aan 
de ih het eerste lid gestelde norm en onder sub a. gestelde ui tvoenng. — 

f. Indien uit het geluidsonderzoek mocht blijken dat de vloer of de vloerbe-
dekking niet voldoet aan de in het eerste lid gestelde norm en onder sub 
a. gestelde uitvoering, dan is de betreffende eigenaar gehouden om voor 
eigen rekening en risico dusdanige voorzieningen te treffen dat de vloer 
alsnog aan de bedoelde norm voldoet. 

g. Indien het niet mogeli jk blijkt om passende voorzieningen te treffen zoals 
bedoeld onder f., dan is de desbetreffende eigenaar gehouden om voor 
eigen rekening en risico de vloer of vloerbedekking te verwi jderen. 

h. De uitvoehng van dit artikel vindt plaats zonder enige rechtehijke tussen-

komst. 
26.3. Het is de eigenaar[s)en gebruiker{s) verboden afzuigkappen en de afvoer van 

drocgmachines aan te sluiten op de kanalen die daartoe niet bestemd zijn. 
De afzuigkappen mogen slechts voorzien zijn van een geforceerde luchtaf-
voer[motor) indien d i l niet op technische bezwaren stuit en geen overlast of 
hinder voor de overige eigenaren en gebruikers geeft 

26.4. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadenng 
geen open vuur/haard installaties aanleggen. — —— — 

26 6. Bestaande situaties ten l i jde van de splitsing dienen te worden geduld, 
26.6. De vergadehng kan omtrent het in het eerste lid bepaalde in haar huishoude-

lijk reglement nadere regels stel len. — —— 
i £ i 
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In het geval van onderspl l tsing wordt het gebruik, beheer en onderhoud van 
de bij de ondersplltsing betrokken zaken geregeld bij de onderspl l tsing met 

inachtneming van de bepalingen in dit reglement. 
A r t i ke l 27. 
27.1. Opslag van andere dan voor normaal huishoudeli jk gebruik bestemde 

[brand)gevaadi jke, ontplofbare dan we1 verontreinigende stoffen en/of mater i-
alen is uitsluitend geoorloofd na verkregen sohrifleli jke toestemming van het 
bestuur. Het bestuur kan deze toestemming slechts ver ienen zover deze op-
slag geschiedt In speciaal daartoe ingerichte opslagkluizen/lanks en deze op-
slag in verband met verzekering tijdig is gemeld bij de verzekeraar — 
De extra verschuldigde premie voor de opstalverzekenng als gevolg van het 
hebben en houden van deze hiervoor bedoelde stoffen is voor rekening van 

de desbetreffende eigenaar. 
A r t i ke l 23. 
2S 1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zi jn privé gedeelte behoodi jk te on-

derhouden Tot dat onderhoud behoort met name herstel, vernieuwing en 
vervanging, hel schilder-, behang- en tegelwerk, he l onderhoud van de pla-
fonds en van de afwerklagen van de vloeren met uitzondering van de niet In-
pandige balkons, het stucwerk en de privé binnendeuren (waaronder begre-
pen hang- en sluitwerk), het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en 
leidingen met uitzondering van de leidingen als bedoeld In adikel 17 eerste lid 
onder g. Tot dat onderhoud behoort tevens het schi lderwerk van die zi jden 
van deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld In adikel 17 eerste lid on-
der d. die zich in gesloten toestand m he l privé gedeelte bevinden. 

28.2. Iedere eigenaar en gebnj iker is verpl icht de nodige zorgvuldigheid in acht te 
nemen met betrekking tot de gemeenschappel i jke gedeel len en gemeen-
schappeli jke zaken, ook wanneer die zaken zich in zijn privé gedeelte bevin-
den en dient er voor zorg te dragen dat de gemeenschappel i jke gedeelten en 
de gemeenschappel i jke zaken die zich In zijn privé gedeelte bevinden te allen 
tijde goed bereikbaar zi jn. -— — 

28.3. Indien voor het verrichten van een handel ing met betrekking tot een ander 
privé gedeelte of met betrekking tot de gemeenschappel i jke gedeelten of de 
gemeenschappel i jke zaken, de toegang tot of hel gebruik van een privé ge-
deel te naar het oordeel van het bestuur noodzakeli jk is, is iedere desbetref-
fende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewer-
king te ver lenen. Eventuele schade die hieruit voodvloei t , wordt door de 
eigenaar van het andere appartementsrecht respectieveli jk de vereniging 

vergoed. - — — "— 
28 4 . Indien wordt besloten tot vervanging of tot herstel van dakbedekking onder de 

privé terrassen dient d ie eigenaar de daarop door hem aangebrachte aanwe-
zige zaken (zoals b loempotten of kunstgras) voor eigen rekening te verwi jde-
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ren en le herstel len. De desbetref fende eigenaar kumt mitsdien geen recht op 
schadevergoeding toe als hiervoor ih het derde lid is bepaald. 

28.5. De eigenaars en de gebruikers zijn verplicht een bestuurder of de door he l 
bestuur aan te wi jzen personen toegang tot de privé gedeelten te verschaf-
fen, wanneer dit voor de vervull ing van de taak van het bestuur noodzakeli jk 

is. — — — ~ — — - — — 
25.6. Glasschade in of aan een phvé gedeelte komt voor rekening van iedere be-

trokken eigenaar en gebruiker indien en voor zover er geen verzekenng be-
staat in de zin van adikel 15. Indien en voor zover wel een zodanige verzeke-
ring bestaat, draagt hef bestuur zorg voor de reparatie. — - - — 

28.7. Het voortbrengen van geuren, muziek en geluiden die een onredeli jke hinder 
veroorzaken is verboden — ~ — —-¬

28.8. De eigenaars en gebruikers dienen te gedogen dat eventuele ruimten, waarin 
zich transformatoren en installaties (daaronder uitdrukkelijk begrepen de in-
stallatie voor de warmte opwekkingsinstal lat ie) bevinden, worden gebruikt 
door (de werknemers en hulppersonen van het/de) betreffende nutsbe-
drij(f){ven) overeenkomstig (een) door hot bestuur te sluiten huur- of ge-
brul kso vereen komst(en) met dat/die nutsbedrij(f)Even) en/of - indien een goe-
derenrechtel i jk genotsrecht wordt gevestigd voor bedoelde installaties -
overeenkomstig de voorwaarden voor dit recht. 

28,9, De eigenaars en gebruikers dienen te gedogen dat de werknemers en hulp-
personen van de exploitant van de In het gebouw aanwezige warmte opwek-
kingsinstallatie kosteloos komen van en gaan van de openbare weg van en 
naar de op het dak van het gebouw gelegen zonnecol lectoren behorende tol 
voormelde warmte opwekkingsinstal lat ie, een en ander om onderhoudswerk-
zaamheden in de meest uitgebreide zin des woords, waaronder ook begrepen 

vervangingswerkzaamheden, te kunnen verhchlen, 
A r t i ke l 29. — 
29 .1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht de gemeenschappel i jke technische 

installaties en de bi jbehorende leidingen en andere gemeenschappel i jke za-
ken als bedoeld in artikel 17 eerste lid te gedogen, ook die indien en voorzo-
ver deze later met toestemming of krachtens besluit van de vergadehng zijn 

aangebracht. — ~ ~ 
29.2. Iedere eigenaar en gebruiker is voorts verplicht de leidingen van de techni-

sche installaties, a lsmede de leidingen voor het t ranspod van gas, water, 
elekthciteit en telefoon-, audio-, video- en andersoodige communicatiesigna¬
len als bedoeld in artikel 17 tweede lid te gedogen, voor zover deze leidingen 
lopen door de privé gedeelten van de eigenaren aan wie deze installaties niet 
toebehoren krachtens artikel 17 tweede l id. Deze verplichting omvat tevens 
het gedogen van onderhoud aan bedoelde leidingen. 

29.3. De eigenaars en gebruikers zullen in voorkomend geval over en weer gedo-
.£1 
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gen, dat gebmik wordt gemaakt van hun privé gedeelten teneinde te l<unnen 
vluchten over de zich in het gebouw bevindende vluchtroutes. 

Artikel 30, 
30 1. AHe privé gedeelten, met uitzondering van de zich daann bevindende ge-

meenschappel i jke gedeel len en/of gemeenschappel i jke zaken, zijn voor re-
kening en hsico van de betrokken eigenaar — — — - — 

30.2. Het in het eerste iid bepaalde geldt niet voor schade die veroorzaakt is door 
een evenement dat buiten de betrokken privé gedeelten heeft plaatsgehad. In 
da l geval komt de schade aan dal privé gedeelte voor de eigenaars geza-
menlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprake-

lijk IS, — " 
30.3 Alle zich in de privé gedeelten bevindende gemeenschappel i |ke gedeelten 

en/of ge meen schappel i jke zaken zijn voor rekening en hsico van de eige-
naars gezamenli jk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade 
aansprakeli jk is. 

30.4. Alle zich in een privé gedeel le bevindende voorzieningen die bestemd zijn ten 
behoeve van een ander privé gedeelte zijn en blijven voor rekening en risico 
van de eigenaar van laatstbedoeld privé gedeelte. 

Artikel 31, 
3 1 . 1 . Iedere eigenaar en gebruiker die recht heen op het gebruik van een phvé 

gedeel le voor zover bestemd tot tu in, is verplicht deze voor zijn rekening als 
tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van 
de vergadehng en van het bepaalde in het huishoudeli jk reglement. Hieron-
der is begrepen het onderhoud, het herstel, de vernieuwing en de vervanging 

van erfafscheidingen en bergruimten. 
31 2. De eigenaren van de appadementsrechten met indexnummers 14 tot en met 

17 en 20 lot en me i 24 mogen geen hekwerken, duurzaam aangebrachte be-
plantingen of anderszins afrastehngen aanbrengen op de buitenruimten be-
horende tot de privé gedeelten van de betreffende appadementsrechten, ten-
zij daarvoor toestemming is veheend door de vergadehng, — — 

31.3. De eigenaren en gebruikers dienen alle noodzakeli jke maatregelen te nemen 
ter voorkoming van schade aan het dak en de daaronder gelegen waterke-
rende laag dan wel het tuindek en de daaronder gelegen waterkerende laag. 

31.4. De phvé terrassen en balkons zulten uitsluitend als zodanig mogen won len 
gebruikt en hierop zul len nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en 
dergeli jke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van die ter-
rassen, het ondehiggende dak en balkons overtreffen, zulks ter voorkoming 
van schade aan de terrassen, balkons, plafonds, daken en waterkerende la-

gen. 
Tevens zullen op de phvé terrassen en balkons geen beplant ingen mogen 
worden aangebracht, waarvan men redelijkenAfijs kan verwachten dat na vo l -
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groeiing alsnog het draagvennogen wordt overschreden of dat die beplanting 
dusdanig uitgroeit dat de lichtinval van de overige gedeelten niet meer opti-

maal is. — — 
De constructies zijn berekend op de geldende voorschrif ten op de datum van 
de bouwaanvraag. De toelaatbare belastingen zijn volgens de NEN-EN 1991-
1- t+C1/NB uit tweeduizend elf bepaald. De belasting op de balkons en de 
privé terrassen dient te worden beperkt lot honderd ki logram per vierkante 

meter {100kg/m2). 
31.5. Op de privé terrassen en balkons mogen geen (bouw)werken opgericht wor-

den dan wel voorzieningen, speeltoestellen en dergeli jke aangelegd worden, 
die mogeli jk schade aan het ondediggende dak, de ondergelegen waterke-
rende laag a lsmede de ondergelegen privé gedeelten zouden kunnen toe-

brengen, ~ """— 
31.6. Het is niet geoorloofd zonder toes lemming van de vergadenng opgaand hout 

in de tuin, op de pnvé terrassen en balkons te hebben, waardoor het uitzicht 
van de andere eigenaars of gebruikers en het ontvangen van licht en lucht 
door de ramen en openingen van het gebouw zouden worden belemmerd. — -
Evenmin is het geoorloofd zonder deze toestemming schuurt jes, bergingen, 
dlerenhokken, tenten en dergeli jke op de privé terrassen en balkons te plaat-

sen. —— ~ 
31.7. Hel IS evenmin zonder toestemming van de vergader ing geoorloofd tegen de 

muren planten of heesters te laten opgroeien tot voorbi j vijft ig centimeter be-
neden het laagste raamkozi jn van de bovenl iggende verdieping of dakrand 

van het gebouw. 
Artikel 32. 
32 ,1 . Aan een gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Toestemmingen kunnen worden gewijzigd en worden ingetrokken. — 
De in de artikelen 25 , 26, 27 en 31 bedoelde toestemmingen mogen niet op 
onredeli jke gronden worden gewijzigd of worden ingetrokken —-

Artikel 33. 
3 3 . 1 . Het in de art ikelen 26 lot en met 31 bepaalde kan bij huishoudeli jk reglement 

nader worden geregeld. — — — ~ ~ 
H, Het door een eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn privé gedeelte 

Artikel 34. 
34 1. Iedere eigenaar en gebruiker heeft het recht op uitsluitend gebruik van zijn 

pnvé gedeelte. — — ~ 
34.2. Een eigenaar behoeft geen toestemming om met zijn huisgenoten zijn privé 

gedeelte in gebruik te nemen, of om een tot dusver niet tot zijn huisgenoten 
behorend persoon bij zich le doen inwonen — — 

34.3. Ten aanzien van het in gebruik geven van een pnvé gedeel le aan een ge-
bruiker is het in de art ikelen 35 tot en met 38 bepaalde van loepassing. 
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I. Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé gedeelte aan een 

gebruiker "— 
Artikel 35, 
3 5 . 1 . Een eigenaar kan de aan zijn appartementsrecht ve ibcnden gebruiksrechten 

deer een ander laten uitoefenen, nuts hij er voor zorgdraagt dat die ander het 
gebruik slechts verkri jgt na ondedekening van en afgifte aan het bestuur van 
een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklanng dat hij de bepalin-
gen van het reglement en het eventuele huishoudeli jk reglement, a lsmede 
eventuele regels als bedoeld in artikel 5i2e eerste lid Burgedijk Wetboek, 
voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven. 
Een eigenaar wordt geacht aan het in dit lid gestelde te hebben voldaan in-
dien het in de vor ige zin van dit lid bepaalde is opgenomen in de overeen-
komst waarbi j het phvé gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de 
gemeenschappel i jke gedeelten en/of gemeenschappel i jke zaken aan een an-
der wo id t verhuurd of op andere wi jze in gebruik wordt gegeven en een kopie 
of een uiltreksel van deze overeenkomst in tweevoud aan he l bestuur is ter 
hand gesteld en deze kopie of dit uittreksel door het bestuur voor akkoord is 

ondertekend, — ~ 
35.2. Van de In het eerste lid bedoelde verk lanng respectieveli jk kopie of uittreksel 

van de overeenkomst behoudt zowel de gebruiker als het bestuur een exem-

plaar. — " 
35.3. De in het eerste lid bedoelde verklanng wordt geacht ook betrekking te heb-

ben op besluiten en bepal ingen die eerst na die veh<lanng worden genomen 
respectieveli jk vastgesteld, tenzi j een beroep op die besluiten en bepal ingen 
jegens de gebruiker in strijd zou zijn met de redeli jkheid en bill i jkheid. Artikel 
5:128 tweede lid Burgedijk Wetboek is van toepassing. 

35.4. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing op 
gebruikers ten l i jde van de totstandkoming van de spl i ts ing, tenzij de kanton-
rechter op de voet van artikel 5:128 tweede lid Burgedijk Wetboek anders be-

slist. 
35.5. De eigenaar van het betrel fende appartementsrecht zal de gebruiker van ie-

dere aanvull ing of verandering van het reglement of het eventuele huishoude-
lijk reglement, alsmede van eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 Bur-
gerlijk Wetboek, op de hoogte stel len. 

35.B Niettegenstaande de ingebruikgeving van een privé gedeelte aan een ander, 
blijft de eigenaar aansprakeli jk voor de verpl icht ingen die uit het regiement 
voortvioeien en voor de gedragingen van de gebruiker van zijn privé gedeel -
te. De eigenaar en de gebruiker kunnen gezamenl i jk schrifteli jk aan het be-
stuur mededelen dat de door de eigenaar verschuldigde definit ieve en voor-
schotbi jdragen door de gebruiker zullen worden voldaan, onverminderd de 
verpl icht ingen van de eigenaar tot betal ing. — 

1/ 
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A r ü k e l 36. 
3 6 . 1 . n e t b e s t u u r kon te allen tijde verlangen dat de gebruiker zich jegens de vere-

niging als borg verbindt voor de eigenaar, en wel voor de betaling van het-
geen laatslgenoenide ingevolge hel regleinent aan de vereniging schuldig is 
of zal worden. Indien het besluur van vorenbedoelde bevoegdheid gebruik 
maakt, zal zij dit per aangetekende brief aan de gebruiker meedelen. — 

36.2 Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken tot verplichtingen van de 
betrokken eigenaar die opeisbaar worden na hel t i jdstip waarop per aangete-
kende bhef door het bestuur aan de gebruiker is medegedeeld dat de vereni-
ging van de in het vohge lid bedoelde bevoegdheid gebruik wenst te maken. 
Bovendien zal de gebruiker uit hoofde van de hier bedoelde borgtocht per 
maand nimmer meer verschuldigd zijn dan een bedrag, overeenkomende met 
de geschatte maandel i jkse huunAraarde van het desbetreffende privé gedeel -
te. 

A r t i ke l 37 . 
3 7 . 1 . Een eigenaar is verplicht er voor zorg te dragen, dat zijn privé gedeelte niet 

j jetrokken wordt door iemand die de in artikel 35 bedoelde verklanng niet ge-
tekend heeft. — — 

37.2. De gebruiker die zonder de in artikel 35 bedoelde verklanng getekend te 
hebben of zonder de in artikel 36 bedoelde verpl icht ing te zijn nagekomen 
een phvè gedeelte betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het 
bestuur hieruit op kosten van de eigenaar worden verwijderd en hem kan het 
gebruik van de gemeenschappel i jke gedeelten en de gemeenschappel i jke 

zaken worden ontzegd, — ~ 
37.3. indien iemand zonder enige titel een privé gedeelte betrokken heeft, neemt 

het bestuur tijdig alle noodzakel i jke maatregelen die kunnen leiden tot ont-
ruiming van het privé gedeelte. Ook de eigenaar is verplicht tot het nemen 

van maatregelen tot ontruiming —-
Hef bestuur gaat niet tot ontruiming over dan nadat het de betrokkene tot ont-
ruiming heeft aangemaand, 
Aan de betrokkene kan in ieder geval het gebruik van de gemeenschappel i jke 
gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken worden ontzegd, 

A r t i k e l 38 , 
38 1. De adikelen 35 tot en met 37 zijn van overeenkomstige toepassing op de 

gebruiker die zijn rechten ontleent aan een andere gebruiker 
J . On tzegg ing v a n he t geb ru i k van een pr ivé gedee l te 

A r t i ke l 39. --
3 9 . 1 . Aan de eigenaar die zelf het recht van gebruik uitoefent en die: 

a. de bepal ingen van het reglement, het huishoudeli jk reglement, de even-
tuele regels als bedoeld in artikel 5 : t28 Burgedijk Wetboek of besluiten 
van de vergadenng met nakomt of ovedreedt; 
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b. zich schuldig maaki aan cnbehoorüjl^ gedrag jegens andere eigenaars 
en/of gebruikers; — — — 

0. door zijn aanwezigheid in het gebouw aanleiding geef l tof ernstige ver-
storing van de rust in hel gebouw, 

d. zi jn f inanciële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
kan door de vergadenng een waarschuwing worden gegeven dat. Indien hij 
ondanks deze waarschuwing een of meer van de genoemde gedragingen 
verhchl of voortzet, de vergadehng kan overgaan tot de in het volgende lid 

bedoelde inaatregeL 
39.2. Worden een of meer van de in het vorige lid bedoelde gedragingen nogmaals 

gepleegd of worden deze voortgezet, dan kan de vergadehng besluiten tot 
ontzegging van het gebruik van het phvè gedeelte dat aan de eigenaar toe-
komt a lsmede van het gebruik van de gemeenschappel i jke gedeelten en de 
gemeenschappel i jke zaken Deze ontzegging van het gebruik laat onvedet 
da l de desbetreffende eigenaar de verplichtingen voortvloeiende uit de wet, 
dit reglement en het eventuele huishoudeli jk reglement dient na te leven 

39.3. De vergader ing besluit nlel tof het geven van een waarschuwing of besluit 
niet tot ontzegging van het gebruik dan na verhoor of behoodijke oproeping 
van de eigenaar. De oproeping geschiedt tegeli jkert i jd met de bi jeenroeping 
van de vergadenng, en wel bij aangetekende bnef met vermelding van de ge-
rezen bezwaren. De eigenaar kan zich ter vergadenng doen vertegenwoordi-
gen of doen bijstaan door een raadsman — 

39.4. De in dit artikel bedoelde besluiten moeten worden genomen met overeen-
komstige toepassing van artikel 52 vi j fde en zesde lid. 

39.5. De in dit artikel bedoelde besluiten worden door het bestuur bij aangetekende 
bhef ter kennis van de belanghebbende en van de op zijn appartementsrecht 
Ingeschreven hypotheekhouders gebrach t De besluiten zullen de gronden 
vermelden die tot de maatregel hebben geleid 

39.e. Een besluit tot ontzegging van het hierboven bedoelde gebruik zal niet eerder 
ten uitvoer mogen worden gelegd dan na verloop van éèn (1) maand na ver-
zending van de kennisgeving als in het vi j fde lid bedoeld. Beroep op de rech-
ter ingevolge artikel 5:130 Burgehljk Wetboek schorst de tenuitvoerlegging 
van het genomen besluit, tenzij de rechter anders bepaalt. -

39.7. Indien een eigenaar zijn privé gedeelte in gebruik heeft gegeven, is het in de 
vor ige leden bepaalde op de gebruiker van toepassing wanneer deze een 
gedraging verhcht als vermeld In het eerste l id, of indien hij niet voldoet aan 
de f inanciële verpl icht ingen voortvloeiende uit de door hem gestelde borg-
tocht. Indien een eigenaar die zijn phvé gedeelte In gebruik heeft gegeven de 
gebruiker heeft gesommeerd het gewraakte gedrag te beëindigen kan aan 
deze eigenaar niet het gebruik van het betreffende gedeel le worden ontzegd. 

39.B. Indien een onderelgenaar of de gebruiker van diens pnvé gedeelte een ge-
•tf 

1 
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d rag i rg verr icht als bedoeld in het eerste l id, kan de vergadenng van eige-
naars besluiten dat de vergadering van ondereigenaars tegenover diegene 
die de overtreding begaan heeft een besluit tot ontzegging van het gebruik 
als in het eerste lid bedoeld zal moeten nemen, in welk geval de desbetref-
fende vergadei lng van ondereigenaars verplicht is een zodanige maatregel te 
nemen met toepassing van het in dit artikel bepaalde. —-

39.9. Het in de vonge leden van dit artikel bepaalde geldt eveneens ten aanzien 
van een gebruiker die zijn rechten ontleent aan een andere gebruiker. 

K. Ove rd rach t van een a p p a r t e m e n t s r e c h t — — 

Ar t i ke l 4D. 
4 0 . 1 . Een appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder "overdracht" valt 

ook toedel ing, alsmede vestiging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, 
van gebruik en/of bewoning en van erfpacht of van opstal . "Eigenaar" omvat 
in deze bepaling tevens de rechthebbende tot een recht van vruchtgebruik. 
recht van gebruik en bewoning, recht van erfpacht of recht van opstal . — 
Het bestuur is verplicht aan de met de overdracht belaste notahs een aan de 
akte te hechten verklanng af te geven, welke verklar ing een opgave inhoudt 
van hetgeen de betrokken eigenaar op de dag van de overdracht aan de ver-
eniging schuldig is. De verkri jger is jegens de vereniging niet verder aanspra-
kelijk dan tot het bedrag dal uit de opgave blijkt. De verklaring houdt tevens in 
een opgave van de omvang van het reservefonds en het aandeel daann van 
de eigenaar — 

40.2. Bij overdracht zoals bedoeld in artikel 40 eerste l id, is de eigenaar van een of 
meer appartementsrechten met indices 1 tot en met 91 bestemd tot woning, 
hierna te noemen: "woning(en)" . die tevens eigenaar is van een of meer ap-
partementsrechten met indices 92 tot en met 1B2 bestemd tot stal l ingsplaats, 
hierna in dit adikel te noemen; "stal l ingsplaats{en)" met bevoegd om een wo-
ning afzondedi jk van een stal l ingsplaats over te dragen en vice versa 

40.3 . Indien een eigenaar als bedoeld in het tweede lid in strijd handelt met het in 
het tweede lid bepaaide, verbeud hij voor iedere woning als bedoeld in het 
tweede lid die zonder stal l ingsplaafs is overgedragen casu quo voor iedere 
stal l ingsplaats die zonder een woning is overgedragen aan de vereniging een 
direct opeisbare boete ter grootte van vi j fentwint igduizend euro {€ 25.000,00). 
De verkri jger van een woning casu quo een stal l ingsplaats die aan hem in 
strijd met het voorgaande is overgedragen, is voor vorenbedoelde boete 
hoofdeli jk met de vervreemder verbonden. —— 

40.4. Het in artikel 40 leden 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing op professione-
le beleggingsinstel l ingen of bedri j fstakpensioenfondsen in de zin van de Pen-
sioenwet en/of vut fondsen [en/of spaarfondsen) in de zin van het Besluit 
fondsen en spaarregel ingen verzeker ingsmaatschappi jen en/of éèn of meer 
juhdische entiteiten waahn uitsluitend dergeli jke fondsen part iciperen. 
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40.5. Ingeval van vest iging van erfpacht, word&n de krachtens de wet , de akte en 
een eventueel huishoudeli jk reglement aan de eigenaar toekomende be-
voegdheden uitgeoefend door de erfpachter, en zul len de voor rekening van 
de eigenaar komende verpl ichtingen voor diens rekening komen, tenzij in de 
akte van vestiging anders is bepaald. 

40.6. Na overdracht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel moet de nieuvje 
eigenaar of beperkt gerecht igde daarvan onvenA^ijld schrifteli jk mededel ing 
doen aan het bestuur. Ingeval van vestiging van oen beperkt recht als in het 
eerste (id bedoeld, houdt de mededel ing tevens in aan wie het stemrecht toe-
komt. ~ ~ """ " 

40.7. Onverminderd het in het eerste iid bepaalde zijn voor de ter zake liet overge-
dragen appartementsrecht verschuldigde voorschotbi jdragen en definit ieve 
bijdragen die voorafgaande aan de overdracht in het lopende of in het voor-
afgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of zullen worden, de oude en de 
nieuwe eigenaar hoofdeli jk aansprakeli jk. 

40.S Onverminderd het in het eerste lid bepaalde is uitsluitend de oude eigenaar 
aansprakeli jk voor de extra voorschotbi jdragen als bedoeld in adikel 52 ze-
vende lid, en de definit ieve bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van be-
sluiten van de vergadehng als bedoeld in adikel 52 vi j fde lid, die tot stand ge-
komen zijn in het t i jdvak gedurende hetwelk hij eigenaar was. Hetzelfde geldt 
voor bi jzondere bi jdragen verschuldigd ter zake andere rechtsfeiten die in 
voormeld ti jdvak hebben plaatsgehad. 

40.g Het bestuur draagt zorg dat alle daarvoor In aanmerking komende overeen-
komsten op naam van de nieuwe eigenaar gesteld worden. • — 

40.10. Het bestuur is bevoegd voor de nakoming van de in het eerste, achtste en 
negende lid bedoelde verpl ichtingen voldoende zekerheid in de vorm van een 
depot onder de notaris te vedangen. 

4 0 . 1 1 . Indien de veieniging ter zake de eigendomsovergang een f inanciële bi jdrage 
verschuldigd is aan de beheerder, komt deze ten laste van de oude eigenaar, 

40.12. De eventuele informatie kosten en toetredingshosten, die slechts mogen die-
nen ter dekking van de gemaakte kosten, komen ten laste van de nieuwe e i -
genaar. — — ' — ~ — 

L. Overtredingen -— "— 
Artikel 41. 
4 1 . 1 . Bij ovedreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het 

i-egjement, van het huishoudeli jk reglement of van een besluit van de verga-
dehng door een eigenaar of door een gebruiker, zal het bestuur de betrokke-
ne een schrifteli jke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en 
hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming. 

41 2. Indien de betrokkene binnen twee (2) maanden geen gevolg geeft aan de 
waarschuwing kan het bestuur hem een eenmalige of dagboete opleggen van 
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ten hoogste een bedrag dat door de vergader ing voor zodanige overtredingen 
of niet-na 1^0ining is bepaald voor ell^e overtreding of niet-nakoming, onver-
minderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daar-
toe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, weike de 
vergadenng kan nemen kraohtens de wet of het reglement. De eenmalige 
boele als bedoeld in de vor ige zin wordt voor het eerst vastgesteld op twee-

honderd vijftig euro (€ 250,00) . 
41 3. De te verbeuren boelen komen ten bate van de vereniging en zullen aan het 

reservefonds worden toegevoegd. — 
41.4. Indien het bedrag van de boete niet tijdig wordt voldaan is artikel 13 eerste 

l id, met uitzondering van de laatste zin. van toepassing, 
41,G Voor de toepassing van di l artikel wordt een ondereigenaar geli jkgesteld aan 

een eigenaar —— — — — ~ 
M, Oprichting van de vereniging en vaststellirrg van de statuten van de ver-

eniging 
I. A loemene bepal ingen — —- — — — 

Artikel 42. 
4 2 . 1 . Bij dezen wordt opgencht een vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 

5 1 1 2 eerste lid sub e Burgedijk Wetboek, De vereniging draagt de naam: 
"Vereniging van E igenaars Lambdakade 90 tot en met 96 (even num-
mers) en Sigmaplantsoen 599T en 601 tot en met 773 {oneven nummers) 
te Leiden" en is gevestigd te Leiden, ~ 
De vereniging kan voorts handelen onder de naam' "V.v E. {Y)ours Gebouw 
D ' 

42.2. De statuten maken deel uit van hel reglement. 
42 3. De vereniging heeft ten doel he l beheer van het gebouw en de grond en het 

behadigen van gemeenschappelyke belangen van de eigenaars 
42.4. Ter bereiking van haar doel kan de vereniging een appartementsrecht of een 

ander registergoed in e igendom verkri jgen en dit hypothecair verbinden tot 
zekerheid voor (een) door haar aan te gane geidlening(en). De vereniging is 
bevoegd tol overdracht dan wel tot ingebruikgeving aan de eigenaars of aan 
derden van dal a ppa dements re cht/registergoed. 

42.5. De vereniging kan vergunningen die betrekking hebben op het gebouw en de 
grond, alsmede de exploitat ie daarvan, aanvragen en op naam houden ~ 

42.6 . Het bestuur za! er voor zorg dragen dat de vereniging wordt ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel . ~ ~ 

Artikel 43. 
4 3 . 1 . De middelen van de vereniging worden gevormd door de bijdragen van de 

eigenaars verschuldigd krachtens het reglement, alsmede door andere baten. 
43.2, Het bestuur is verplicht de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen bij een 

bank op een rekening ten name van de vereniging. 
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43.3. De gelden van het reservefonds worden gedeponeerd op een afzonderl i jke 
bankrekening ten name van de vereniging 

43.4. De vergadenng kan besluiten tot belegging van de gelden van het reserve-
fonds, welke belegging dient te geschieden met inachtnemmg van a lgemeen 
aanvaarde bedri j fseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, 
solvabil iteit, r isicospreiding en afstemming op het doel van het reservefonds. 

A r t i ke l 44. 
4 4 . 1 . Het boekjaar is het kalenderjaar. Ingeval van ondersplltsing dient het boel ; -

jaar van de vereniging van ondereigenaars gelijk te zijn aan het boekjaar van 
de vereniging, — 

II. De vergadenng —— •— — 
Ar t i ke l 45. 
4 5 . 1 . De vergaderingen worden gehouden op een door hef bestuur vast te stel len 

plaats In de gemeente waar de grond is gelegen, bij voorkeur in de nabijheid 
van het gebouw. — — — -• 

45.2. Jaadi jks wordt, binnen zes (e) maanden na afloop van het boekjaar, een ver-
gader ing gehouden, de jaarvergadenng In deze vergadering legt het bestuur, 
in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12 tweede lid, de jaar reke-
ning ter vaststel l ing aan de vergadering over. Tevens brengt het bestuur In 
deze vergadenng zijn jaarverslag uit. — 

45.3. Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van 
commissanssen of de voorzitter zulks nodig acht, alsmede Indien een aantal 
eigenaars dat tenminste tien procent (10%) van het aantal s temmen kan uit-
brengen zulks schrifteli jk verzoekt aan het bestuur. 

45.4. Indien een door eigenaars verlangde vergadenng niet door het bestuur wordt 
bi jeengeroepen op een zodanige termijn, da l de verlangde vergadering b in-
nen drie weken na ontvangst van hef verzoek wordt gehouden, zijn de ver-
zoekers bevoegd zelf een vergadenng bijeen te roepen met inachtneming van 

dit reglement. 
45.5 . De vergadering benoemt al dan met uit de eigenaars de voorzitter. Tenzij bij 

de benoeming anders is bepaald wordt de voorzitter voor onbepaalde ti jd be-
noemd. Hij kan te allen t i jde door de vergadenng worden ontslagen. 

45.6. De voorzitter is belast met de leiding van de vergader ing; bij zi jn afwezigheid 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. — — — — 

45.7. Indien het bestuur ui l meer dan óén persoon bestaat, kunnen de functies van 
voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadenng in één persoon 
verenigd zi jn. In dat geval zulten alle bepal ingen in dit reglement of een even-
tueel huishoudeli jk reglement welke een machtiging van het bestuur door de 
voorzitter voorschri jven voor niet geschreven worden gehouden. 

45.S. De oproeping ter vergadering vindt schnftell jk plaats met een termijn van 
tenminste vijftien (15) dagen - de dag van oproeping en van vergadenng 
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daaronder met gerekend •• en wordt verzonden naar de werkeli jke of, in over-
eenstemming met artikel 1'15 Burgedijk Wetboek, de gekozen woonplaats 
van de eigenaars; zij bevat de opgave van de onderwerpen van de agenda 
alsmede de plaats en tiel tijdstip van de vergadering. Elke eigenaar is tot u l -
tedijk zeven (7) dagen voor de vergader ing en mits bij sohriftetijke kennisge-
ving aan het bestuur - dan wel per fax of e-mail - bevoegd onderwerpen op 
de agenda te laten plaatsen. Het bestuur is alsdan verplicht onverwij ld de 
overige eigenaars hiervan in kennis te stel len. 

45 9. Al le ter vergadenng aanwezige stemgerecht igden zijn verplicht een presentie-
lijst te tekenen. Deze presentieli jst is bepalend voor het quorum. De gevol-
macht igde tekent de presentieli jst namens de volmachtgever 

A r t i ke l 46 . 
4B 1. Van het verhandelde in de vergadenng worden, tenzij hiervan een notarieel 

pro ces-verba al wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, welke 
moeten worden ondertekend door de voorzitter en het bestuur en we lke wor-
den vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. 

46.2. Het bestuur zendt per post. per fax of per e-mail aan iedere eigenaar binnen 
zes (6) weken na de vergadenng de notulen of het ontwerp daarvan toe, 

46.3. Iedere eigenaar is gerechtigd tot inzage van de notulen. 

A r t i ke l 47. 
47 .1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars Bij edpach l , vruchtgebruik of recht van 

gebruik en/of bewoning komt het stemrecht toe aan de beperkt gerecht igde, 
tenzij bij de vest iging van hel recht anders is bepaald. Bij het recht van opstal 
blijft het stemrecht bij de eigenaar, tenzij bij de vestiging van dat recht anders 

Is bepaald. " 
47.2, Het totaal aantal s temmen dat in de vergadering kan worden uitgebracht be-

draagt zevenduizend dhehonderd zevenentwint ig (7,327). 
Het aantal s temmen dat iedere appartementseigenaar kan uitbrengen Is gelijk 
aan de teller van het breukdeel waartoe zijn appartementsrecht in de ge-
meenschap is gerecht igd. — — — 

47.3 In geval van onderspl i tsing zal het stemrecht dat aan het in de onderspl l tsing 
betrokken appartementsrecht toekomt, worden uitgebracht door het bestuur 
van de vereniging van ondereigenaars in de verhouding zoals bij de onder-
splitsing is bepaald, met dien verstande dat de onderl inge verhouding tussen 
het stemrecht verbonden aan het ondergespl i tste appartementsrecht en de 
andere appartementsrechten niet gewijzigd wordt. 
De vergadenng kan In geval van onderspl i tsing besluiten het aantal uit le 
brengen stemmen te verveelvoudigen, doch slechts onder handhaving van de 
ondehinge stemverhouding tussen de eigenaars als in de akte is bepaald. — 
De stemmen voor het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht be-
hoeven niet eensluidend te worden uitgebracht, tenzij in het reglement van 
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onderspl i tsing anders is bepaald. — — 
De ondereigenaars zijn bevoegd de vergadering van eigenaars bij te v/onen. 
Uitsluitend liet bestuur van de vereniging van ondereigenaars is bevoegd om 
in de vergadering i iet woord te voeren, 

47.4. Een stemgerecht igde kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van 
besluiten waarbij aan hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloed-
verwanten in de rechte lijn, of aan vennootschappen waarin hi j , zi jn echtge-
noot, geregistreerd padner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indi-
rect een meerderheidsbelang hebben, anders dan in hun hoedanigheid van 
eigenaar, rechten wonJon toegekend of verpl icht ingen worden kwij tgeschol-

den 
Artikel 4B, 
43.1. Indien een appartementsrecht, anders dan ingeval van onderspl i ts ing, aan 

meer eigenaars toekomt zullen dezen hun stemrecht in de vergadenng 
slechts kunnen uitoefenen door middel van één hunner of van een derde, 

daartoe schrifteli jk aangewezen — 
48.2. Indien zij over hun vedegenwoordig ing ter vergadering niet tot overeenstem-

ming kunnen komen, is de meest gerede hunner bevoegd de kantonrechter te 
verzoeken een derde aan le wi jzen als vertegenwoordiger. — 

Artikel 49. 
4 9 . 1 . Iedere eigenaar is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schrifteli jk gevol-

macht igde die al dan niet lid van de vereniging is, de vergadenng bij te wo-
nen, daann het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laat-
ste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel 47 derde lid en 
artikel 48 eerste lid. Een bestuurder kan niet als gevolmacht igde optreden, — 
Iedere eigenaar en gevolmacht igde is bevoegd zich te doen vergezellen van 
een junst of een accountant die ter vergadehng het woord mag voeren. 

Artikel BO. 
50 .1, Al le besluiten waarvoor in dit reglement o l krachtens de wet geen afwi jkende 

regeling is voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte s temmen. ———-— 
Onder volstrekte meerderheid van s temmen wordt hier verstaan: meer dan de 
helft van de ter vergadering uitgebrachte s temmen; blanco s temmen, ongel-
dige stemmen en (verklanngen van) stemonthoudlng worden niet tot de uit-
gebrachte stemmen gerekend 

50 7.. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht le zijn ven^'or-
pen. Indien bij stemming over personen geen hunner de volstrekte meerder-
heid der uitgebrachte stemmen verkri jgt, wordt herstemd tussen de twee per-
sonen die de meeste s temmen op zich verenigd hebben Indien meer dan 
twee personen de meeste stemmen verkregen hebben, wordt door loting uit-
gemaakt welke twee van hen voor hers lemming in aanmerking komen. 
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Indien het grooEste aantal s temmen slechts door èèn persoon is verkregen, 
zal worden herstemd tussen die persoon en een persoon die een aantal 
s temmen verkregen heeft welk hef dichtst bij het grootste aantal s temmen 
ligt, en mdien meer personen in dit laatste geval verkeren, zal door het lot 
worden beslist wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. Bij deze 
tweede stemming is alsdan gekozen hij die de meeste stemmen op zich ver-
enigd heeft, terwijl ingeval bij deze tweede stemming de stemmen staken het 

lof beslist. — — — — — - — " 
50.3 i^et een besluit van de vergadenng staat gelijk een voorstel, waarmee atle 

eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd, fax en e-mail daaron-

der begrepen. — " 
A r t i ke l 51. 
51,1 Besluiten zijn vernietigbaar overeenkomst ig hef daaromtrent bepaalde in de 

adikelen 2'15 en 5:130 Burgedijk Wetboek, De bevoegdheid om vernietiging 
van een besluit te verzoeken vervalt door vehoop van een maand, we lke ter-
mijn begint met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de be-
langhebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan kennis heeft 
kunnen nemen. ~ ~ 
Het vorenstaande is niet van toepassing op een besluit tot wi jz iging van de 
onderhavige splitsing in appartementsrechten als bedoeld in adikel 60. 

A r t i ke l 62. 
52 .1 . De vergadenng beslist over het beheer van de gemeenschappel i jke gedeel-

teri en de gemeenschappel i jke zaken, voor zover de beslissing hierover niet 
aan het bestuur toekomt -— — — 
De vergadenng stelt het in het vi j fde lid bedoelde bedrag vast met inachtne-
ming van de daar genoemde wijze van besluitvorming. ~ 

52.2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappel i jke gedeelten en 
de gemeenschappel i jke zaken berust bij het bestuur, onverminderd het be-
paalde in artikel 50 tweede l id, 
Het bestuur kan geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die niet op de 
vastgestelde begroting voorkomen, tenzi j het daadoe vooraf door de verga-

denng is gemacht igd, — — — — 
De besl issingsbevoegdheid als hiervoor in dit artikel bedoeld over het beheer 
en/of onderhoud van de gemeenschappel i jke gedeelten en gemeenschappe-
lijke zaken waarvan de daannede verband houdende kosten overeenkomst ig 
adikel 8 derde lid sub c tot en met f voor rekening van twee of meer eige-
naars komen, komt toe aan die betreffende eigenaars 

52.3. De vergadehng beslist over de kleur van het buitenverfwerk a lsmede over de 
kleur van dat gedeelte van het binnenverfwerk hetwelk moet geschieden aan 
de gemeenschappel i jke gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken en aan 
die zijde van de particuliere voordeur die is gekeerd naar het gemeenschap-
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peli jke gedeel le. Deze kleuren kunnen in een huishoudelijk reglement wordeh 

vastgesteld. — -'• 
52.4. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zi jn medewerking te ver lenen aan de 

uitvoenng van de besluiten van de vergadenng, voor zover dit redeli jkerwijze 
van hem verlangd kan worden. -• 
Lijdt hij als gevolg hiervan schade dan wordt deze hem door de vereniging 

ve rg oe d. — """" 
52.5 Besluiten door de vergadehng tot: 

a. het doen van buiten het in artikel g eerste lid sub a. en b. bedoelde on-
derhoud val lende uitgaven; —— — — 

b. het doen van uitgaven ten laste van het reservefonds; 
c. het aangaan van verpl icht ingen met een financieel belang die een totaal 

door de vergadenng vast te stellen bedrag te boven gaan; — 
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadehng waar in 
een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is. dat tenminste 
twee/derde van het totaal aantal s temmen kan uitbrengen. De laatste z insne-
de van artikel 50 eerste lid is van overeenkomstige toepassing. ~ 
In een vergadehng, waahn minder dan twee/derde van het hiervoor bedoelde 
maximum aantal s temmen kan worden ultgebrachL kan geen geldig besluit 

worden genomen. — — 
52.e In het in de laatste zin van het vohge lid bedoelde geval zal een nieuwe ver-

gadenng worden ui tgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later 
dan zes weken na de eerste. 
In de oproeping tot deze vergadering zal mededel ing worden gedaan dat de 
komende vergadenng een tweede vergadering is als bedoeld in dit art ikel. In 
deze vergadenng zal over de aanhangige onderwerpen een besluit met 
twee/derde meerderheid kunnen worden genomen ongeacht het aantal 
s temmen dat ter vergadehng kan worden u i tgebracht 

52.7, Indien door de vergadehng overeenkomst ig het in het vi j fde of het zesde lid 
bepaalde tot het doen van een uitgave wordt besloten, wordt tevens de extra 
(voorschot) bij dra ge bepaald, welke door het bestuur te dier zake van de ei -
genaais kan worden gevorderd. De ui tvoehng van zodanige besluiten kan 
eerst geschieden wanneer de voor de ui tvoenng benodigde gelden in de kas 
van de vereniging gereserveerd zijn — 

52.8, Het in het vi j fde en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot ver-
bouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot 
het wegbreken van beslaande instal laties, voor zover deze met als een uit-
vloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen. — — 

52.9, Bij deze besluiten dient tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in we i -
ke verhouding moeten bijdragen in de kosten Deze verhouding kan afwijken 
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v a r het bepaalde in artikel 6 derde lid eerste zin. Een afwijkende kostenver-
deling dient te worden opgenomen In het huishoudeli jk reglement. 

l i l . Het bestuur ~ — ~ — "— 
Artikel 53, 
53 1. Het bestuur wordt gevonnd door een oneven aantal var éé r of meer be-

stuurders Met inachtneming hiervan bepaalt de vergadering het aantal be-
stuurders. ~ — - • — 
Indien het bestuur uit meer bestuurders beslaat benoemt het uit zi jn midden 
oen voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 

53.2. l i e t bestuur dient naam en adresgegevens van de bestuurders te laten regi-
streren in de kadastrale registers. 

53.3. De bestuurders worden door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd 
en zij kunnen te al len tijde door de vergadehng worden geschorst en ontsla-

gen. 
Bij belet of ontstentenis van een bestuurder kan de vergadenng in d iens ver-
vanging voorzien — — 

53.4. Hel bestuur is belast met het bestuur van de vereniging, met inachtneming 
van het bepaalde in het reglement. Onder di l bestuur is begrepen het beheer 
van de middelen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in ar-
tikel 43. De vergadering kan nadere regels met betrekking tot dit beheer vast-

stel len. ~ " 
53.5. Het bestuur behoeft de machliging van de vergadenng voor het mstellen van 

en berusten in rechtsvordehngen of verzoekschri f tprocedures, het aangaan 
van vaststel i ingsovereenkomslen, alsmede voor het verhchlen van rechts-
handel ingen en het geven van kwijt ingen een belang van een nader door de 
vergadenng vast te stellen bedrag te boven gaande. Voor zolang de vergade-
nng het bedoelde bedrag nog niet heeft vastgesteld bedraagt dit bedrag vijf-

duizend euro [€ 5.000,00), 
Het bestuur behoeft geen machtiging om in een geding verweer te voeren, 
voor het nemen van conser\/atoire maatregelen en voor het voeren van in-
cas so p roced u res. ~ ~ ~ ~ 

53.6. Voor zover het nemen van spoedeisende maatregelen noodzakeli jk is, Is het 
bestuur hiedoe zonder opdracht van de vergadering bevoegd, met d ien ver-
stande dat het voor het aangaan van verbintenissen een belang van een na-
der door de vergadehng vast te stellen bedrag te boven gaande de macht i -
ging nodig heeft van de voorzitter. Voor zolang de vergadehng het bedoelde 
bedrag nog niet heeft vastgesteld bedraagt dit bedrag vi j fduizend euro 

{€ 5.000,00). 
53.7. Het bestuur vergadert tenminste één (1) maai per jaar en voorts zo dikwijls 

een bestuurder dat w e n s t 
53.e. Indien het bestuur uit meer bestuurders bestaat geldt het volgende: 
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a. de oproepit igstermijn voor een bestuursvergadering bedraagt tenminste 

vi j f {5) dagen; — •—" 
b. in de bestuursvergadenngen komt aan elke bestuurder één stem toe; — 
0. bet bestuur kan slechts geldige besluiten nemen met volstrekte meer-

derheid van stemmen in een vergadenng waann de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig of schrifteli jk vedegenvjoordigd is, de tweede zin 
van artikel 50 eerste lid is van toepassing; 

d. in afwijking in zoverre van het onder o. bepaalde is de aanwezigheid van 
alle bestuurders vereist als de oproeping voor de vergadehng niet of op 
te kode termijn heeft plaatsgevonden, 

Q l iet bestuur kan ook bulten vergadenng besluiten, mits alle bestuurders 
schiiftel l jk, per fax of e mai l , instemmen met het bes lu i t 

53.9 Een bestuurder kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van beslui-
ten waarbij aan hem, zijn ech tgenoot geregistreerd padner of b loedverwan-
ten in de rechte li jn, anders dan in hun hoedanigheid van eigenaar, of aan 
vennootschappen waann hi j , zi jn echtgenoot, geregistreerd partner of bloed-
verwanten in de rechte lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben, 
rechten worden toegekend of verpl icht ingen worden kwi| tgescholden. 

53,10. Van het in de bestuursvergadenng behandelde worden notulen gemaakt. 
53 1 1 . Het bestuur is verplicht aan iedere eigenaar alle inl ichtingen te verstrekken 

betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen 
welke die eigenaar mocht ver langen en hem op zijn verzoek tegen vergoe-
ding van de kosten inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat 
beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. Het bestuur 
houdt de eigenaars op de hoogte van het adres en het te lefoonnummer van 

het bestuur. — 
A r t i ke l SA. 
54 .1 . Het bestuur legt een register aan van eigenaars en gebruikers. — 
54.3. In alle geval len waarin een eigenaar voor de oproeping van de overige eige^ 

naars en overige stemgerecht igden in een juhdische procedure de namen en 
adressen van de ovehge eigenaars en stemgerecht igden verzoekt, worden 
hem deze door het bestuur kosteloos en onverwij ld ter beschikking geste ld. -

54 3. Na kennisgeving als bedoeld in artikel 40 zevende lid en na ontvangst van de 
verklahng als bedoeld in artikel 35 eerste lid wordt het register door het be-
stuur bi jgewerkt 

54.4, Het bestuur is verplicht zo spoedig mogeli jk een opgave te doen indien een 
notaris daartoe op grond van adikel 5:122 vijfde lid Burgedijk Wetboek een 

verzoek indient. — — 
A r t i ke l 55. 
55 .1 . De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moe-

ten tot de opheff ing van de splitsing worden bewaard door het bestuur, een 
' j j 
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en ander met in aci i tneming van de wettelijl^e bepalingen — 

Artikel 56. 
5 6 . 1 . De vergadenng kan besluiten de administratie - waaronder dient te worden 

verstaan l iet ontvangen en {doen) incasseren van alle betal ingen en hef doen 
van alle ui tgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin 
en het verstrekken van de nodige specif icaties en opgaven aan eigenaars, 
notarissen en het bestuur - op te dragen aan een door haar aan te wi jzen 
beheerder en onder de voonA'aarden als door haar met die beheerder zullen 

worden overeengekomen. — 
66.2 De vergadering kan besluiten het technisch en/of bouwkundig beheer op te 

dragen aan een door haar aan te wijzen technisch en/of bouwkundig beheer-
der en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zul len worden 

overeen g e ko men. — ~ 
IV. Raad van commissanssen en commissies  

Artikel 57. 
5 7 . 1 . De vergadehng is bevoegd een raad van commissanssen in te stel len, in 

welk geval het volgende geldt. 
57.2. De raad van commissahssen wordt gevormd door éèn of meer commissar is-

sen. — ~ — 
De vergadenng bepaalt het aantal commissanssen. 
Indien de raad uit meer commissar issen bestaat benoemt hij uit zi jn midden 
een voorzitter en een secretahs. — -• 

57.3. De commissanssen worden door de vergadenng voor onbepaalde tijd be-
noemd en zij kunnen te al len tijde door de vergadenng worden geschorst en 

ontslagen. -— ~ — 
Bij belet of ontstentenis van een commissar is kan de vergadenng in diens 

vervanging voorzien. 
57,4 Een commissaris behoeft geen eigenaar te zi jn. -

Het l idmaatschap van de raad van commissar issen is niet verenigbaar met de 
functie van bestuurder, van voorzitter van de vergadehng of van lid van een 
commissie van de vereniging ——,— 

57.5. De raad van commissahssen oefent, onverminderd het in het huishoudeli jk 
reglement omtrent de bevoegdheden, taken en werkwi jze van de raad be-
paalde, toezicht uit op hef beleid van het bestuur en op de a lgemene gang 
van zaken in de vereniging, — - — 
Voorts adviseert de raad van commissanssen hel bestuur en de vergadenng 
zo dikwijls dit wordt vedangd of de raad dit wenseli jk oordeelt. 

57.6 Het bestuur verschaft aan de raad van commissarissen alle door hem ge-
wenste inlichtingen en verleent hem desgewenst inzage in alle boeken, be-
scheiden en andere gegevensdragers van de vereniging. 

57.7. De raad van commissarissen vergadert tenminste twee maal per jaar en 
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voorts zo dikvjij ls de voorzitter of oen ander lid van de raad van commissans-

sen dat wenst. — — " " — 
De raad van commissanssen kan l iet bestuur oproepen In zijn vergadenng 

aanwezig te zi jn, — — 
57.e. Indien de raad uit meer commissarissen bestaat geldt het volgende. 

a. de oproepingstermijn voor een vergadenng van de raad bedraagt ten-

minste vijf {5) dagen; ——— — 
b. in de vergadenngen van de raad komt aan elke commissans één stem 

toe; -— ~ — 
c de raad kan slechts geldige besluiten nemen met volstrekte meerderheid 

van stemmen in een vergadering waar in de meerderheid van de com-
missarissen aanwezig of schriftelijk ve degen woordigd is, de tweede z in 
van artikel 50 eerste lid is van toepassing; 

d in afwijking in zoverre van het onder c. bepaalde is de aanwezigheid van 
alle commissarissen vereist als de oproeping voor de vergadenng niet of 

op te korte termijn heeft p laatsgevonden; 
e de raad van commissanssen kan ook buiten vergader ing beslui ten, mits 

alle commissarissen schriftelijk, per fax of e-mai l , instemmen met het 
besluit. ~ — — • — 

57.9. Van het in de vergadenng van de raad van commissanssen behandelde wor-

den notulen gemaakt. — 
Artikel 58. 
5 8 . 1 . De vergadering is bevoegd commissies in te stel len, onder vaststel l ing van 

hun taakomschri jv ing 
58.2. Ontbreekt een raad van commissahssen, dan benoem! de vergadenng jaar-

li jks een kascommissie, beslaande uit tenminste twee leden. Het l idmaat-
schap van de commissie is met verenigbaar met de functie van bestuurder en 
die van voorzitter van de vergadenng. 
De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan 
de vergadenng verslag van hun bevindingen uiL Het bestuur is verplicht de 
commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlich-
t ingen te verschaffen, en haar de boeken, bescheiden en andere gegevens-
dragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stel len. 

N, Huishoudeli jk Reglement -

Artikel 59. 
5 9 . 1 , De vergadehng kan een huishoudeli jk reglement vaststel len ter regeling van 

de volgende onderwerpen: 
a he l gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappel i jke 

gedeelten en de gemeenschappel i jke zaken; ——— 
b, het gebruik, het beheer en het onderhoud van privé gedeelten; 
c. de orde van de vergadehng; 
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de inslri ictie aan hel bestuur; — ——— 
e. de werkwi jze, de taak en de bevoegdheid van de raad van commissans-

sen en commissies; — — — 
1 het behandelen van klachten, 
g. regels Ier voorkoming van onredeli jke hinder; 
h. een afwijkende kostenverdel ing als bedoeld in artikel 52 negende lid, — 
i. al hetgeen ovehgens naar het oordeel van de vergadenng regeling be-

hoeft: alles voor zover dit met reeds in het reglement is geregeld. 
59.2. De regels als bedoeld in arükel 5:128 Burgerlijk Wetboek moeten in he l huis-

houdelijk reglement worden opgenomen en daarvan deel uitmaken. 
59.3. Bepalingen in het huishoudeli jk reglement die in strijd zijn met de wet of het 

reglement worden voor niet geschreven gehouden. — — — 
59.4. Hel huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastge-

steld, gewijzigd en aangevuld bij een besluit genomen met een meerderheid 
als bedoeld in artikel 52 vi j fde lid. — 
Kan op grond van het m de vor ige zin bepaalde geen geldig besluit worden 
genomen, dan zal een n ieuwe vergadenng worden uitgeschreven. Art ikel 52 
zesde lid is van overeenkomst ige toepassing. 

5Q 5. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomst ige toepassing op een be-
sluit lo t verlening van ontheff ing van het in het huishoudeli jk reglement be-

paalde. 
59.e. Het bestuur is verplicht het huishoudeli jk reglement en de wi jzigingen daar-

van te publiceren in de openbare registers, 
O, Wijziging van de onderhavige spl i tsing in appartementsrechten 

Ar t i ke l 60. 
6 0 . 1 . Wijziging van de onderhavige splitsing in appartementsrechten kan uitsluitend 

geschieden met medewerking van alle eigenaars. Indien een of meer eige-
naars niet wensen mee te werken aan een beoogde wijziging, kan hun me-
dewerking worden vervangen door een rechtehijke machtiging op de wijze en 
onder de voorwaarden als is vermeld in artikel 5:140 Burgerli jk Wetboek. 

60.2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kan een wijziging van de on-
derhavige splitsing in appartementsrechten ook plaats vinden door het be-
stuur, mits dit geschiedt krachtens een vergadenngsbeslul t dat is genomen 
met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van het totaal aantal s temmen 

dat door de eigenaars kan worden uitgebracht. 
60 3 In de oproeping tot de in het tweede lid bedoelde vergadehng moet worden 

vermeld dat t i jdens die vergader ing een wijziging van de onderhavige split-
sing in appartementsrechten zal worden voorgesteld, terwijl de tekst en/of de 
tekening van de voorgestelde wijziging bij de oproeping dient te worden ge-

voegd. — 
60.4. Het bepaalde in het derde lid ^an artikel 50 is op zo'n besluit niet van toepas-
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Sing. 
eo.5. Een eigenaar die niet voor een besluit tot wijziging van de onderhavige split-

sing in appartementsrechten heeft gestemd kan overeenkomst ig het bepaal-
de in artikel 5:140a Burgerli jk Wetboek vernietiging van het besluit bij de 
rechtervorderen. — ~ 

60.6. De bevoegdheid om verniet iging te vorderen verjaart door verloop van dne 
maanden, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die 
waarop het besluit door de vergadenng is genomen. 

60.7. Een wijziging van de onderhavige splitsing in appartementsrechten behoeft 
de toestemming van hen die een beperkt recht op een appartementsrecht 
hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd [tenzij het uitsluitend een 
wijziging van l iet reglement betreft), a lsmede, Indien een recht van edpacht 
of van opstal in de splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is toe-
stemming nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun 

recht door de wi jz iging wordt verkod — — — 
60.8. Een wijziging van de onderhavige splitsing in appadementsrechten kan uit-

sluitend geschieden bij een daartoe opgemaakte notanèle akte. Indien de wij-
ziging is gebaseerd op een vergaderingsbesluif ats bedoeld in het tweede lid, 
kan de notari&le akte niet worden gepasseerd voordat vaststaat dat dit besluit 

niet d e e r d e rechter kan worden verniet igd. 
P. Opheffing van de spl i ts ing en ontbinding van de vereniging 

Artikel 61, 
61.1 Opheff ing van de spli lsing door de eigenaars en ontbinding van de vereniging 

kan uitsluitend geschieden bij notahële akte met inachtneming van het be-
paalde In de art ikelen 5 i 3 9 en volgende Burgedijk Wetboek. 

Q. Geschi l lenbeslGcht ing — — 
Artikel 62. 
62 .1 . Geschi l len tussen een of meer eigenaars ondehing of tussen een of meer 

eigenaars en de vereniging kunnen krachtens gezamenl i jke keuze van de be-
trokkenen bij het geschil aan een of meer deskundigen worden voorgelegd ter 
beslechting bij wege van arbitrage of bindend advies dan wel tot bemiddeling 
door mediatton. 

62.2. Van een geschil is sprake indien een eigenaar van een privé gedeelte zulks 
schrifteli jk meedeelt aan de overige eigenaars. 

R. Index — — 
Artikel 63. 
6 3 , 1 . Al ie bedragen vermeld in dit reglement en de door de vergadenng vastge-

stelde bedragen, met ui tzondehng van het in artikel 15 vi j fde lid bedoelde be-
drag, zullen telkens jaarl i jks zodanig wi jzigen als overeenkomt met de wijzi-
g ing gedurende bedoelde pehode van hel door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te 's-Gravenhage, hierna te noemen "CBS", te publiceren consu-
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mentenpri jsindex- alle huishoudens, op basis van tv/eeduizend zes is hon-
derd (2006=100). De wi jz iging zal worden bereikt door de bedragen, zoals d ie 
telkens bij het begin van elk jaar groot zijn, te vermenigvuldigen met een 
breuk, waarvan de teher wordt gevormd door de bedoelde consumentenpri js-
index die werd gepubliceerd voor de maand waarin bedoelde penode van één 
jaar eindigt of - bij het ontbreken van publicatie - voor de laatst daaraan 
voorafgaande niaand ten aanzien waarvan de publicatie wél is geschied, en 
de noemer door de bedoelde consumentenpri js index die werd gepubl iceerd 
voor de bij de aanvang van bedoelde jaadi jkse periode lopende maand. 
Mocht he) CBS inmiddels zijn overgegaan tot publicatie van de consumen-
tenpri jsindex-al le huishoudens op een meer recente ti jdbasis, dan zullen de 
phjsindices van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo nodig 
na koppeling aan de pnjsindices van voorafgaande reeksen. De wijze van 
koppel ing zal geschieden in overleg met het CBS. — 
Komt de consumentenphjsindex-al le huishoudens te verval len, dan zullen de 
in de eerste zin van dit adikel genoemde bedragen worden gewijzigd aan de 

hand van andere vergeli jkbare pnjsindices. — ———~ 
S . Slotbepaling " 
Artikel 64. 
6 4 . 1 . In alle gevallen waann dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de ver-

gadering. — 
64.2, Onderhavige akte wordt beheerst door het Nederlands recht. 

Eindo fegiement — — 
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N R E G L E M E N T -
Ter zake voormeld spl i tsingsreglement gelden de navolgende overgangsregel ingen: -
a. Eventuele bepalingen in het reglement van splitsing ingevolge welke het in 

gebruik nemen van een privé gedeelte afhankeli jk wordt gesteld van de toe-
stemming van de vergadenng van eigenaars, zi jn niet van toepassing op de 

eerste bewoners. ~ 
b. De vergadehng van eigenaars en het bestuur, voor zover aan hem he l beheer 

van de gemeenschappel i jke gedeelten en gemeenschappel i jke zaken is op-
gedragen, kunnen geen besl issingen nemen of overeenkomsten aangaan 
waarui t verpl ichtingen voortvloeien die zich uitstrekken over een langere peri-
ode dan een jaar na de a lgemene oplevehng van het gebouw, behoudens het 

hierna bepaalde. — — 
0. Bedoelde overeenkomsten mogen wel worden aangegaan in die gevallen 

waann bedoelde verpl icht ingen noodzakel i jkerwijze voor een langere pehode 
moeten gelden dan wel ten minste tweederde (2/3e) van de appadements-
rechten door de ondernemer aan derden is overgedragen. 

d In afwi jking van het bepaalde in adikel 50 lid 1 van het spl i ts ingreglement is 
V . 0 F De Leidse Schans namens de gerechtigde{n) tot aan de eerste ver-
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gadering uan de vereniging van eigenaars zeEfstandig bevoegd lot het aanwi j -
zen van een administratief beheerder en tot het namens de vereniging van 
eigenaars afsluiten met deze beheerder van voornoemde sohrifteli jke over-
eenkomst. Deze overeenkomst vangt aan op het moment van overeenkomen 
en eindigt twee (2) jaar na de algehele oplevenng van het gebouw, met dien 
verstande dat er minimaal één (1) boekjaar na de algehele oplevering moet 
zijn verstreken. ———— 

e. Voor de pehode dat V.O.F De Leidse Schans gerechtigde is tot één of meer 
appartementsrechten, is V.O.F. De Leidse Schans in gedeeltel i jke afwijking 
van het bepaaide in artikel 11 3 niet verplicht om het doel van de voorschot-
bi jdrage, welke betrekking heeft op de servicekosten, te betalen. Indien en 
zodra het vorenstaande in strijd blijkt te zijn met het wetteli jk systeem is 
V.O.F. De Leidse Schans verplicht het vorenbedoelde deel van de voorschol -

bijdrage aan de vereniging te voldoen. — ~ 
K E T T I N G B E D I N G 
Het bepaalde in adikel 40 tweede tot en met vierde lid van het reglement dient bij 
elke gehele of gedeelteli jke overdracht, waaronder ook valt toedel ing, alsmede vesti-
ging van de beperkte rechten van vruchtgebruik, van gebruik en/of bewoning en van 
erfpacht of opstal, van één of meer van de bij deze akte ontstane appartementsrech-
ten kadastraal bekend gemeente Leiden, sect ie O, complexaanduiding 5740-A, ap-
pademenls indices 1 tot en met 182, in de betreffende akte als ketf ingbeding aan zijn 
rechtsopvolger(s) te worden opgelegd, door middel van woordel i jke vermelding in de 
betreffende akte van het bepaalde in artikel 40 tweede tot en met vierde lid a lsmede 
van onderhavig artikel, zodanig dat iedere nieuwe gerechtigde hoofdeli jk aansprake-
lijk wordt voor deze verpl icht ingen. — 
Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde verplichting door de eigenaar of beperkt 
zakeli jk gerechtigde casu quo diens re chtsverk ri jgende zal deze ten behoeve van de 
vereniging als vermeld in deze akle, een terstond en zonder ingebrekestell ing en/of 
rechtehijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van vijfentwintig duizend euro 
{€ 25 000,00) voor iedere overtreding per overgedragen appartementsrecht, met de 
bevoegdheid voor de vereniging om daarnaast nakoming en/of eventueel meer gele-

den schade te vorderen. 
T O E K O M S T I G E B E B O U W I N G T E G E N N O O R D G E V E L G E B O U W 
De Gemeente is eigenaar van het perceel grond gelegen naast het in de onderhavige 
splitsing in appartements rechten betrokken Registergoed, kadastraal bekend ge-
meente Leiden sectie O nummer 5736 ("Perceel"), 
Op een gedeelte van het Perceel, te weten legen de noordgevel van het in de onder-
havige spli tsing in appartementsrechten betrokken Gebouw, zoals bij benadenng 
aangegeven op de aan deze akte als bijlage gehechte tekening, zal door bouwcom-
binatie De Leidse Schans V.O.F. (mogeli jk) bebouwing worden gereal iseerd, naar 
verwacht ing bestaande uit (studen!en)woningen ("Blok E"). -
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In verband met het vorenstaande zal in een separate akte van levering, waarbij een 
of meer Appartementsrechten door de Gemeente aan de V.O .F . De Leidse Schans 
worden oveigedragen, een erfdienstbaarheid worden gevest igd, inhoudende de ver-
plichting van de gerechtigde tot het dienend erf om te dulden dat de gerechtigde tol 
het heersend erf aanbouwt tegen het dienend erf en de daarvoor benodigde (con-
structieve) zaken aanbrengt aan/op of in het dienend ed , waarbi j de toestand waadn 
het in de onderhavige splitsing betrokken Gebouw en Blok E zich ten opzichte van 
elkaar zullen bevinden, zal worden geduld en na realisatie gehandhaafd zal bl i jven, 
ook al mocht deze toestand in strijd zijn met het burenrecht speciaal wat betreft de 
(eventuele) inbalking, inankering en in-, onder- en overbouw, l icht en uitzicht. 
In de te vest igen erfdienstbaarheid wordt onder d ienend erf en heersend e d ver-
staan: het Perceel en de Appadementsrechten. -— — 
Voormelde erfdienstbaarheid dient te worden uitgeoefend onder de navolgende 
voorwaarden en bedingen: 

Vorenvermelde erfdienstbaarheid zal feitelijk worden ui tgeoefend, nadat het 
Gebouw en Blok E op hel heersend erf casu quo dienend erf zi jn gereali-

seerd; """" 
De toekomst ige bebouwing, zi jnde Blok E mag niet de hechtheid van het Ge-
bouw beïnvloeden of In gevaar brengen; —— 
Ter zake deze erfdienstbaarheid is geen retributie verschuldigd. 
De eddienstbaarheid is onvoorwaardel i jk , niet aan inkorting, ontbinding ot 

vernietiging onderhevig. — • 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd voor onbepaalde l i jd 
De erfdienstbaarheid kan niet worden opgezegd 
De kosten voor vestiging van deze eddienstbaarheid en de eventueel bij de 
vestiging van dit recht verschuldigde overdrachtsbelast ing zijn voor rekening 
van de V.O.F. De Leidse Schans. 

In vorenbedoelde akte van levenng, waarbi j tevens voormelde erfdienstbaarheid 
wordt gevest igd, za! voorts het volgende worden bepaald: 

Indien tot de realisatie van de toekomstige bebouwing, zi jnde Blok E, wordt 
overgegaan, dienen de gerecht igden tot de appartementsrechten, kadastraal 
bekend gemeente Leiden sectie O, complexaanduiding 5740-A, indices 1 tol 
en met 91 hiervan tijdig op de hoogte te worden geste ld, — 
De toekomst ige bebouwing dient een deugdel i jke constructie te hebben 
Eventuele overlast ten gevolge van de realisatie van de toekomstige bebou-
wing, zi jnde Blok E, dient zoveel mogel i jk te worden beperkt en wel zodanig 
dat er geen onaanvaardbare belemmeringen zijn voor het gebruik en de be-
reikbaarheid van de Appadementsrechten. 

B I J Z O N D E R E L A S T E N E N / O F B E P E R K I N G E N , E R F D I E N S T B A A R H E D E N , 

K W A L I T A T I E V E V E R P L I C H T I N G E N , K E T T I N G B E D I N G E N 
fyiel betrekking tot bi jzondere lasten en/of beperkingen, er fd ienstbaarheden, kwalita-
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t ieve verplichtingen en kett ingbedingen wordt ter zake van de appartementsrechten 

verwezen naar. — " 
3. een akte op eenendert ig augustus negent ienhonderd eenenzevent ig vededen 

voor A.F. Schut, desti jds notans te Alkmaar, ingeschreven ten kantore van de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers [desti jds gehouden te Lei-
den) op een september negent ienhonderd eenenzeventig in register Hypo-
theken 4, deel 2214 nummer 65, waadn onder meer het navolgende woorde-

lijk voorkomt: 
"4. jGiiskö van de voonvetde inbisng gelden de volgende bedingsn." 

Enzovoorts. ~ 
"g. W^nn&cr de huidige haslomming van h^t aan Grondbfiefbank in eigen-
dons blijvende gedoeHc van voonneld {übiieksGomplex, thans kadastraal be-
kend a/s seciic O nummer 3261, of een deel daaivsn, wordt gewijzigd zijn 
boide pasiijen gehoudon op de gemeenschappelijke grens hunner eigen-
dommen voor gezamenlijke rekening een afscheiding to doen aanbrengon, 
tenminste l:>estaande uit eon twee meter lioge iiarmonikagaas- afsdielding 
met daarboven een prikkeldraad bevestigd aan betonnen palen. 
ieder der partijen is bij vervroomding van tiaar onroerend goed of een deel 
daarvan gehouden doze verplichting aan de nieuwe verkrijgeris) op te leggen 
zodanig dat ook opvolgende eigonai-en daaraan gobonden zijn:' 

b. een akte van vestiging erfdienstbaarheid op t ien juli negentienhonderd vie-
renzeventig verleden voor een waarnemer van mr. A A. van Gastel , desti jds 
notahs te 's-Gravenhage, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers [desti jds gehouden te Leiden) op twaalf j u -
li negent ienhonderd vierenzeventig in register Hypotheken 4, deel 2444 
nummer 60, waarin onder meer het navolgende woordel i jk voorkomt: 
"De kamparanten, handelend als gemeld, verklaarden ten laste van het aan 
do Stictiting Vorming Werkende Jongeren voornoemd in olgendom toebeiio-
lende bouwterrein te Leiden aan de Lamnterschansweg, kadastraal bekend 
gomeente Leiden, soctie O, nummer 3281, groot vijf boclare, vierenveertig 
are en zestien centiare^ hierna te noemen dienstbaar erf, te vestigen ten be-
hoeve en ten nutte van hei aan voomoomde Exploitatie-Maatschappij Ammar 
N.V. in eigendom toebehorende fabiieksterrein, kadastraal bekend gomeente 
Lolden, sectie O nummer 3262, grooi vier hectare, dertig are en veedien cen-
tiare, hierna te noemen beeisond erf, de erfdienstbaarheid van lioledng om 
vanaf de ongeveer nooidelljk gelegen terreingrens van hot heersend ed en 
langs de in het veilengde daarvan liggende terreingrens van tiet dienend ed 
on wel evenwijdig aan de daarnaast gelegen spoordijk, en op een afstand van 
o/^geveer fwaalf meter en vijüig centimeter gemeten vanuit bet hart van de 
naast de spoodijn gelegon sloot een ondergrondse riolering te hebben, be-
staande uif een rioolbuis, één grote en één kleine put. een en ander gelijk 

•I! 

- f 



- 7 1 -

aan en ter tisv&stiging \ran de ttians beslaande inestand en om door deze 
leiding af te voeren gentMotijk vloeibare en ongevaarlijke fabneks- en huis¬
houdelijke afvalsSeffon door en voor rei^onlng van de eigenaren van hef heer-

send erf — ~ • " 
De komparanl sisb 2. Itandelend ais gemeld, veiklaarde do vestiging van de 
voerschrc-ven erfdienstbaarheid ten behoeve van on ten nutte van het heer-
send erf te aanvaarden. — 
De komparanten, handelend ais gemeld, verklaarden dat (ie^e vestiging is 
gesciiled voorde somma van één gulden ( f i , - ) welk bedrag de eigenaar van 
iief dienstbaar ed vesklaarde lo hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze 
en voorts dat terzake van deze etfdienstbaaiheid zullen geiden de navolgen-

de bepalingen: -— — •"— 
1. De eigenaar van hot heeisend ed is vorpiiciit de aangelegde riolering bii 
vooddudng open en schoon le houden. — ~— 
De kosten daaiaan en van bijkomende grondwerken, grondopbogingen, be-
stralingen en tijdolijke vervangende voorzieningen, alsmede van de eventueel 
ean de rioledng te verncliten herstellingen en vomieuwingen komen te zijnen 

laste. ~ 
Zonodig zal de eigenaar van het iieersende ed en ook eventtseel zijn ge-
m9chtigde(n) bevoegd zijn In overleg mot de eigenaar van bet dienend ed dit 
te (doen) betreden. 
2. Door of namens de eigenaar van het heoisend erf mag het tracé en de 

diepte van de noleiing niet worden gewijzigd. — 
3 Do grond en de op die grond aangebrachto weiden en beplantingen boven 
en in de onmiddellijke nabijheid van de nolehng zulten terstond na eventueel 
vemehte herstellingen in de oorsptonkelijke staat moeten wordon gebracht, 

alles op kosten van de eigenaar ven het heeisend ed 
Schade door of namens de eigenaar van het heersende erf in dit verband 
toegebracht, dient op eeiste vordenng voor diens rekening te worden her-

steld 
4. Eventuele veidere bebouwing, splitsing of intensiever gebruik van hel 
heersend ed zal niet wordon geaclit een ongeoorloofde verzwanng van de 
foestand van fiet dienstbaar ed ie lijn. Daarentegen zal vorandedng van de 
bestemming als fabnekslertein van het heersend eif, de bij deze gevestigde 
eddienstbaarheid tontel doen gaan — 
5 De bij deze akte gevestigde eddienstbaarheid zal tevens tenietgaan binnen 
een jaar nadat voor het heersend edde mogelijkheid is ontstaan om op ande-
re wijze dan via hef lijdend erf op bet openbaar riool te lozen, tenzij partijen 
binnen dat jaar nadero overeenkomslen dienaangaande sluiton. 
6. De .ligging van de aansluillelding is aangegeven op de aan deze akte ge-
hechte tekening als een lijn In rode kleur 

m 
u i 
(Tl 

-r 

-• 
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Bij vetvas-iging van de doicdng kan door da -itic-Ming een ander tracé worden 
aangewezon. — — 
7. indien door de ligging van de aansluitleiding hef stedebouwkundige plan 
van het selioiencomplex moet worden aangepast, exiia-voorzieningen aan de 
le sficiilen geliouwen mooten worden getroffen of do aansiuitleiding ten gun-
ste van do te sficitten gehouwen gohoel of gedeellelijk verlogd en/of exlra 
vooi-zieningen aan do aansiuitleidingen getieffen moeien worden, komen de 
daarmeüo verband houdende kosten voor rekening van de oigonaar van iief 

beeisend ed." ~ — —— 
een akle op vijfentwintig februan negentienl ionderd vi j fenzeventig verleden 
voor W.F. Karstens, desti jds notaris te Leiden, ingesci i reven ten kantore van 
de Diensl voor i iet kadaster en de openbare registers (desti jds g e i i o j d en te 
Leiden) op zesentwint ig febr i ian negentienl ionderd vi j fenzeventig in register 
Hypotheken 4, deel 2500 numnier S9, waadn onder meer l iet navolgende 

woordeli jk voorkomt: ~ —-——— 
"Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar, waartoe z;i elkaar over 
en weer onherroepelijke volmacht verlenen, zulks met de macht van substitu-
tie, om over en weer ten laste en ten nutte van het aan veiweemder verblij-
vende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Leiden, sectie O num-
mer 3281 en van de bij deze vervieemde perceelsgedeelten van gemeld 
perceel gemeente Leiden, sectie O nummer 3281, die eddienstbaarhoden te 
vestigen die nodig of wenselijk zijn om de door ieder van de partijen le sUch-
ten schoolgebeuwon te kunnen bereiken op de wijze zoals in bet plan van hef 
archiloclenbuieau van Vliei-van Vliet h.b.o. herperti te Leidschendam Is 
aangegeven, al v^elko erfdienstbaarheden, zodra de uitmeting vm de bij deze 
overgediagen percelen beeft plaats gehad, bij notariële akle zullen worden 

gevestigd." — — 
Enzovoorts. — — -— 
"De ven/i-eemder stelt als bekend dat aan de "Firma Ovedtemdenfabriek Eimi 
te Leiden hot recht is vedeend langs de eigendom van Brni ep het overge-
dragene een talud le hebben ter lengte van ongeveer eenhonderd vijf on 
twintig meter en ter breedte van ongeveer vijf meter met betrekking tof welk 
talud Eimi zich heeft vorbonden dit op eerste verzoek van veivreemder te 
verv^'ijderen. De vervreemder draagt voerzoveet nodig haar rechten terzake 
aan de verkrijgers over." — — ~ — 
een akte op negenentwint ig september tweeduizend elf veheden voor mr, 
E J . ivloolenaar, notahs te Leiden, ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het kadaster en de openbare registers op dedig september tweeduizend 
elf in register Hypotheken 4. deel 60507 nummer 166 waadn onder meer on-
der het kopje 'Verwijzing naar eerdere akten' het navolgende woordel i jk voor-
komt: ~ — — — 
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"d . ISGtgcen voorkomt m e&n okte lioudendo ragelon van gemeenschappelijk 
beheer en onderhoud van itet terrein "Lammensci^anspark" tevens houdende 
oprichting van de Bei^eersslichting Schoienoomplox Latnmensdianspark, ge-
vestigd te Leiden, op dedien inei negentionhonderdzevenenzeventkj vededen 
veer een plaatsveivanger van W.F. Karstens, destijds notaris ter standplaats 

Leiden, waann ondorandere woordelijk staat venneld: 
"Iedere deelnemer verplicht zich: -— 
a. enzovoorts. — — 
d. om hij vcnrieemding en/of ingebruikgeving aan anderen de bepalingen en 
verpliciitingen in deze akte ter dwingende naleving op ie leggen aan de nieu-
we verkiijger en/of gebruiker^ zodanig dat zi) up golijke wijze daaraan zuilen 
zijn gehouden, een en ander op verbeurte vzm een direct opeisbare boete ten 
behoeve van de gezamenlijke deelnemers van eenduizend gulden per over-
treding en voor iedere dag dat die ovedieding voodduud."" • 
VooriTielde verpl ichtingen uit de al<te houdende regelen van gemeenschappe-
lijk beheer en onderhoud van het terrein "Lammenschanspark" tevens hou-
dende opnchting van de Beheersstichting Scholencomplex Lammenschans-
park, gevestigd le Leiden, op dedien mei negent ienhonderd zevenenzevent ig 
ver leden voor een plaatsvervanger van W.F. Karstens, desti jds notans ter 
standplaats Leiden, worden eveneens opgelegd in voormelde aankomstt i tel, 
de akte van levenng, op veert ien december tweeduizend elf vededen voor 
mr. E.J. Moolenaar, desti jds notaris te Leiden, van welke akte een afschrif l is 
ingeschreven ten kantore van de Dienst vooi het kadaster en de openbare 
registers in register Hypotheken 4 , deei 60865, nummer 93. 
een akte van vestiging opstalrecht warmte opwekkingsinstal lat ie mede op 
heden veheden voor een waarnemer van mr. J.C. Kuiken PvlRE, notaris te 
Rotterdam, van welke akte een afschrift zal worden ingeschreven ten kantore 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register Hypo-
theken 4, waann onder meer woordel i jk is vermeld: -
"Overwegingen — — 
De comparant, handelend als venneld, ved<iaart in aanmerking le nemon: — 
A. De Gemeente is eigenaar van: — 
een perceel giend gelegen aan on nabij Lambdakade 90 tot en mei Q6 (oven 
nummers) en Sigmaplantsoen 599T en 601 tot en met 773 (oneven num-
mers) le Leiden, kadaslraal bekend gemeente Leiden, sectie O, nummers 
5737, (ongeveer) groot vierendedig are eenenzeventig centsaie (34a 71ca) 
en 5738. (ongeveer) groot zoven are acht centiare (7a 6 ca), waaraan door 
het Kadaster voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten zijn toegekend 
bij bef splitsing.sverzoek met ordernummer 6011685. blijkens bet kadastraal 
bericht ontleend aan: 75 LDNOl/2014 ("Grond")." 
Enzovoorts — ——— 
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"Artikel 1. Vestiging zelfstandig Opstalrecht 
1.1. Ter gffdöötlGlijke uitvoering van het in de considerans bepaalde weidt 
bierbij op de Giend door de Gomeente gevestigd en deor Opstafler aanvaard 
het zelfstandig (en onvooiwaardeli}l<) lecht van opstal als bedoeld in artikel 
5:101 Burgedijk Wetboek ("Opstalrecht"). Dst recht houdt in de bevoegdiieid 
van Opstalier om de in adikel 1.2 nader omschreven installatie in en op do 
Grond on Blok D in eigendom te hebben en ie houden onder de voorwaarden 

en bepalingen als neergelegd In dezo akte. — 
1.2. Op grond van het Opstalrecht is Opstaller geicchtigd tot fieS voor eigen 
rekening en risico in eigendom liebben, houden, gebniiken, ondeshouden en 
vervangen (van de gehele infrastiuctuitr) van de op de Grond gelegon warm-
te opwekkingsinslallatio, daaronder uitdrukkelijk begrepen: — 
- de op do Grond lespentievelijk in Blok D gelegen techniekruimte ten behoe-
ve van een warmte opwekkingsinstallatie welke is gelegen op de begane 
grond, welke ruimte op de als Bijlage 1 aan deze akte geheobte tekening 
schetsmatig met groene arcering is aangegevon; 
- liet bij de warmte opwekkingsinstallatie behorende in de Grond en Blok D 
gelegen leldingwerk. de ruimteverwarming, kabels en meters, waaronder be-
giepen de leidingen die lopen in de schacht die op de als Bijlage 2 aan deze 
akte gehechte tekening met groene kleur Is aangegeven en welke leidin-
gen/schacht vanaf voormelde (op de begane grond gelegen) verdeler naar 
voormelde (op de zesde verdieping van Blok D gelegon) zonnecollectoren lo-

pen; 
- de zonnecollectoren op bet gehele dak op de zesde verdieping van Blok D, 
éön on ander zoals aangegeven op de als Bijlage 3 aan deze akte gehechte 

tekening; " 
alles zoals nader gespeciticoerd zal worden in de Realisaiseoverocnkomst 

("Installatie"). 
Artikel 2. Duur van hef Opstalrecht 
2.1. Het Opstalrecht gaat In op heden on Is gevestigd voor onbepaalde duur. 

Artikel 3. Vergoeding, retributie 
3.1. Opstaller Is aan de Gemeente lor zake de vesfiglng van het Opstalrecht 
een eenmalige vergoeding voischuidigd ad één euro (€1.00) exclusief de 
daarover verschuldigde overdrachtsbelasting, welke vergoeding door Opstal-
ler SS voldaan door stoding op de kwaliteitsrekening ten name van Desden-
gelden Notariaat Houthoff Buruma Rotterdam. 
Partijen gaan eivan uit dal do Grosid waarop hot Opstalrecht betrekking heeft, 
niet als onroerende zaak als bedoeld in artikel 11, eerste lid. letter a, ten eer-
ste van de Wet op de omzetbelasting 1968 kwatlflcoert, zodat ter zake van de 
vestiging van het Opstalrecht bij deze akle geen omzetbelasting verschuldigd 
is. Mocht de Belastingdienst zich later op het standpunt stellen dat de Grosid 
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pet de datum vsn onde:iekensng van doze akte kwalifieeöd als een onitferen-
de zaak In de zin van adikol 11, lid 1 onder a l&n eeiste Wet op de omzetbe-
lasting 1963, dan zal de Gemeente alsnog een BTW taaitiur Ion aanzien van 
de in dit adikel 3.1 vermeldo vergoeding aan Opstaller uitreiken en zat Op-
staller de BTW over de veiyoeding ad óén euro (€ 1,00) aisnog aan de Ge-

meente voldoen. ~ -—"— 
3.2. Tussen Exploitant en Ontwikkelaar zullen (indien met Exploitant de Rea-
lisatieovereenkomsf wordt gesloten) de i'i de Roalisatieovereenkomst nader 
omschreven (aan Exploitant en Ontwikkelaar genoegzaam bekende) veigoe-
ding(en) verschuldigd ztjn. 
3.3. Op.stallens (overigens) geen retributie aan de Eigenaar vorsebuidigd. — 
3 4 Het bepaalde in adikel 3 1 laat onverlet hetgeen (de desbetreffende) par-
tijen ter zake van do overige vergoedingen uit hoofde van do (ovenge ver-
pliohlingon uit de) Levenngsovoreenkomst respectievelijk de Raamoveroon-
komst Stichting, de EnergievoorzJensngsovereenkomst Particulier en de 
Energievoorzieningsovereenkomst Belegger zullen overeenkomen. 
Artikel 4. Gebruik tnslallalie, onderhoud, verzekering 
4.1. Het Opslaliecht zal, behoudens hetgeen voortvloeit uit het hierna in adi-
kel 4.2 bepaalde, uitsluitend bestaan in het in eigendom hebben en gebruiken 
van de Installatie overeenkomstig de normale bestemming van de Installatie. 
4.2. Opstaller zal de Installatie niet mogen gebruiken voer andere doeleinden 
dan die welke hiervoor bij de omschrijving van het recht zijn vermeld. ~ 
4.3. Opstaller zal voor eigen rekening zorg dragen voor het veizekeren en 
vorzekend houden van do Installatie tegen gebruikelijke calamileiten, alsmede 

voor de wettelijke aansprakelijkheid " ~ ~ 
Enzovoorts. ~ — """ 
"Artikel 6. Opzegging Opstalrecht, beëindiging Opstalrecht -
6.1 Eigenaaren Opstaller kunnen het Opstalrecht niet opzeggen. 
BIJ bet eventueel in de toekomst eindigen van het Opstalrecht is de Opstaller 
uitdrukkelijk niet gerechtigd de Installatie (met toebehoren en bijbeliorende 
infrastructuur) wog te nemen." 
En zo VOO fis — " 
"Artikel 6. Zonnecollectoren op daken 
8.1. De Op.stalier is verplicht or zorg voor te üiagon dat in verband met het 
gebruik van de dakon van Blok D ten boboeve van de tot de Installatie beho-
rende zonnecollectoren en ovenge waken geen schade wordt vemorzaakt 
aan de tot Blok D behorende daken, daaronder begrepen de dakconstructies, 
dakbedekking en waterkerende lagen. De Opstailei is voorts verplicht de op 
de daken van Blok D gelegen en tot de Installatie behorende zonnecollecto-
ren, kanalen en overige werken zodanig te plaatsen dat onderlioud aan of 
vervanging van alle tot Blok D behorende daken - daaronder begrepen de 
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dakconslrisclies, dakbedekking en watodierende legen - mogelijk Is. 
5.2 indien - zulks onverminderd de in aitii<el 8 1 veimelde verpUdstingen van 
Opstaller - blijki dat do vervanging, het onderlioud en hol beistel van (een 
gedeelte van) de onder de lol de Installatie behorende zonnecollecloren en 
ovenge werken gelogen daken - daaronder begrepen de dakconstrnctlos, 
dakbedekking en waterkeiende lagen - uitsluitend mogelijk is. indien de zich 
op (het betreilende gedeelte van) die daken bevindende zonnecolleoloren en 
overige tot de installatie behorende werken en vooizieningen van de daken 
zijn verwijderd, is Opstaller verplictit zijn medewerking te verlenen aan de 
verwijdering van die zonnecellootosen en overige tot de installatie behorende 
werken en vouizieningen. De kosten tor zake van bet verwijderen van die 
zonnecolioctoren, werken en veoizieningen en hel herplaatsen van de tot de 
Installatie behorende zonnecollectoren en overige tot de Installatie behorende 
werken zijn voor rekening van de Opstaller ~—— ~ 
8.3 Moeht blijken dat (een gedeelte van) de onder de tot de Installatie beho-
rende zonnecolleotoren gelegen dakon, daaronder begrepen de dakconstruc-
ties, dakbedekking en wateikerende lagen, dienen te wonden hersteld of ver-
vangen en dit niet mogelijk is zonder dat (een gedeolte van) de lot de 
Installatie behorende zonneeellectoren en/of ovoiige werken op de daken zijn 
veiwijdeid als bedoeld in Artikel B.2, dan maakt de VvE (namens de Eige-

naar) dit schdftelljk kenbaaraan do Opstaller 
8 4. De Opstaller is na de in Adikel 8 3 bedoelde mededeling verplicht, zo 
spoedig als redelijkerwijs gezien do omstandigheden mogelijk, de tot de In-
stallatie behorende zonnecollectoren en ovenge werken te venwljderen, het¬
geen alsdan tot de op de voor iedor van hen minst bezwaiende Wijze on in 

oveileg met elkaar zal plaatsvinden. 
8.5. Het in dit Artikel 8 bepaalde zal, voor het geval de werking van deze be-
palingen niot als onderdeel van het Opstalrecht zijn te beschouwen, worden 
opgelegd aan eventuele rechtsopvolgers onder bijzondere titel van hel Op-
stalrecht (daaronder begrepen de geiecbtigde lof het Onderopstalrochf) door 

middel van een kettingbediiig. 
Artikel 9. Toekomstige vervreemding en dergelijke 
9.1. Opstaller zal de Installatie respectiovelijk het Opstalrecht geheel of ge-
deeltelijk mogen veivreemden, verhuren of op andere wijze in gebruik of ge-
not afstaan aan derdon, onvedet het bepaalde in Adikel 4 
Artikel 10. Milieu 
10.1. Het is Gemeente niet bekend of de grond die doel uitmaakt van do 
Grond enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van hel gebruik van 
het in opstal uitgegevene door de Opstailei of die naar redelijke verwachting 
zou kunnen leidon tot een verplichting tot sclioning van het in opstal uitgege-
vene, danwel het nemen van andere maatregelen. Het nsico dat achteraf 
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biijld dat er vemntreiftigirtgeis blijken te zijn. dio ni&t oan Gemeente belfond 
zijn, konttgefiGGl voorde Opstalter —— 
Artikel 11. Toegang Installatie 
11.1. Opstaller heeft bet recid oni te komen van ofte gaan riaar do Grond en 
Blok D, van ie.spectiei/elsjk naar de openbare weg, alles op de minst bezwa-
rende wijze en voor zover van belang voor het gebruik, ondedioud en even-
tuele veivanging van de Installatie. Van vorenbedoold reoht mag gebruik ge-
maakt worden door Opstaller aasn quo haar personeel, opdraohtnemers of 
leveranciers. De (betreffende) lochthebbenden op de Grond respectievelijk 
Blok D dienen er voor te zorgen dat genoemde personen tijdens kantooivien 
steeds eon onbelemmerde toegang hebben en in situaties waarin de toegang 
door voormelde persenen geen uitstel kan dulden, ook buiten kantooruren, al-
les echter - behoudens calamiteiten - uitsluitend nadat Opstaller vooraf-
gaand terzake een afspraak heeft gemaald met de desbetreffende rochtiieb-

benden. ~ ~ — 
Artikel 12. Recht tot handhaving bouwkundige toestand 
12.1. De (betreffende) n^ciithebbenden ep de Grond respectievelijk Blok D en 
de Opstaller hebben over en weer het recht tot het handhaven van de bouw-
kundige respeclievotijk feitelijke toestand met betrekking tof Blok D en de In-
sfallafio, zoals deze zich thans alsook na voltooiing van de voorgenomen be-
bouwing ten opzichte van elkaar (zuilen) bevinden, speciaal voor wat betreft 
de aanwezigheid van ondergrondse leidingen, eventuele inbalking, inankering 
on overbouw. toevoer van liciit en lucht, alles voorzever benodigd voer het 

functioneren van de Installatie respectiovelijk Blok D. 
Artikel 13. Rechtsopvolgers in Registergoederen 
13.1. Waarin doze akte sprake is van do rechthebbenden op de Grond res-
pectievelijk Blok D respectievelijk Eigenaar worden daaronder mede verstaan 
de rechtsopvolgers van deze rechttiebbendon in de Gtvnd en Blok D respec-
tievelijk de Appadeinentsiechton Blok D. Waar in doze akte sprake is van 
Opstaller worden tevens bedoeld de rechtsopvolgers in fsef Opstalrecht, voor 

zover niet anders is bepaald — 
Artikel 14. Risico 
Mei ingang van heden draag! Opstaller het risico van het Opstalrecht. 
Artikel 15. Verplichting van overdracht Opstalrecht aan Slichting, vesti-

ging Onderopstalrecht ~ 
15.1. Ontwikkelaar vorklaad dal het Opstalrecht in de toekomst zal worden 
overgedragen aan de Stichting Indien het Opstalrecht zat worden overgedra-
gen vóór dat het Onderopstalrecbt is gevestigd, zal Ontwikkelaar bij de over-
dracht van hot Opstalrecht met de Stichting overeenkomen dat de Sticfiting 
op eeiste verzoek van Ontwikkelaar het Onderopstalrecbt ten behoeve van 
de (door Ontwikkelaar aan te wijzen) Exploitant als omschreven onder sub G 

•O 



- 73 -

van de considerans zai vestigon. De Stichting zot de desbetreffondo verplicii-
ting alsdan naiiomon bij een akte van vestiging van itet Onderopstalrecbt aan 
de Exploitant, onder de sub G van de considerans bedoelde) ontbindende 

vooiwaaiden" ~ ~ —-—~ 
f. een akte van vest iging recht van opstal mede op heden veheden voor een 

waarnemer van mr. J.C. Kuiken MRË, notahs te Rot terdam, van welke akle 
een afschrift zal worden ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het ka-
daster en de openbare registers in register Hypotheken 4, waarin onder meer 

woordeli jk is vermeld; -— — " 
'•CONSIDERANS 
A. De Gomeente is eigenaar van een perceel grond geiegen aan on nabij 
Lambdakade 90 tot en met 96 (even nummers) en Sigmaplantsoen 5991 en 
601 tot en met 773 (oneven nummeis) te Leiden, kadastraal bekend gemeen-
te Leiden, sectie O, nummers 5737, (ongeveer) grooi vierendertig are een-
enzeventig centiare (34a 71ca} en 5738. (ongeveer) groot zeven are acht 
cenliaio (7a 8 ca) ("Registergoed '), waaraan door iiet Kadaster veoilopige 
kadastrale grenzen en oppervlakten zijn toegekerid bij bet spliisingsverzook 
met order-nummer 6011685. blijkens iiet kadastraal bericid ontleend aan: 75 
LDNOl/2014, weik Registergoed belast is met iiet hierna in adikel 2.2. om-
sot'reven recht van opstal en vfaaivan de venficatiekosten reeds In rekening 
zijn gebracht bij de akte van vestiging van opstaliecljt wannte opwekkingsin-
stallatie als hierna omschreven onder artikel 2.2. en met betrekking tot weik 
Registeigoed thans tiet hierna in deze akte omschreven opstalrecht wordt 

gevestigd. — —- " 
e De Gemeente en Liander hebben een overeenkomst vestiging recht van 
opstal getekend, welke op heden Is ondedekend ("Overeenkomst"), waann 
de Gemeente en Liander zijn oveieengekomen dat de Gemeente zal over-
gaan tot vestiging van een recht van opstal zoals bedeeld in artikel 101 en 
verder van Beek 5 van hel Burgedijk Wetboek ten behoeve van Liander, zulks 
ten behoeve van eon transformaforslatien in de transformatorruimte ter lengte 
van ongoveertwee en vijl/liende meter (2,5m), tor breedte van ongeveer drie 
meter (3m) en Ier hoogte van ongeveer dne en zes/tiende meter (3,6m), al-
dus met een inhoud van ongeveer zevenentwintig kubieke meter (27m3), zo-
als deze transformatorruimte is aangegeven op de aan dezo akte als Bijlage 
1 gehechte tekening ("Ruimte') en welke Ruimte zai wonden gerealiseerd in 
het op bet Registergoed te realiseren gebouw, waarbij hieibij in verband met 
de fiscale gevolgen ultdnikkolijk wordt vermeld dat het opstalrecht wordt ge-
vestigd in verband met de energiedistributie, casu quo nutsdoeleinden. 
O. De Gemeente en Liander zijn overeengekomen dat het vorenbedoelde 
recht van opstal de navolgende inhoud zal hebben: — 
^e^ zakelijk recht van opstal, zoals bedoeld in adikel 101 en volgende van 

t! 
d 
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Book 5 van het Biirgerlijk Wetboek tot tfot m eigendom hebben of vedidjgen, 
waaronder weidt begrepen bouwen, inriciiten. aanaluiton, instandhouden, 
wijzigen, uitbreiden, vervangen en wegnemen von oen trensfortiieferstation in 
de Ruimte, met bijkomende kabelwerkcn en met verder toebehoren ("de Op-
stalfen"), iiet zakeisjk recht van opstal verder te noemen. "Recht van Op-
stal". Het Recht van Opstal omval mode een exolusief gebiuiksrecid van de 

Ruimte" ~——~ ^— 
Enzovoorts -—— — — 
"De comparant, handelend als vermeld, verklaarde vervolgens. — 
Artikel t. Vestiging Recht van Opstal — 
1 1. Toi uitvoering van hel voienstaande vestigt do Gemeente fsierbij ton be-
hoeve van Liandor, gelijk Liander van do Gemeente aanvaaidt: het Recht ven 
Opstal op bet Registergoed, onder de overige in deze akte opgenomen voor-

waarden en bedingen." 
Enzovoorts — ~ — -— 
"Artikels. Vergoeding 
3.1. Liander is ter zake van de vestiging van het Recht van Opstal aan de 
Gemeente een eenmalige vergoeding ten bedrage van eenduizend aclithon-
derd zevenendedig euro en vljfbg cent (€ 1.837,50) verschuldigd. 
3.2 De In artikel 3.2 vermelde vergoeding zal door Liander worden votdaan 
door stoding op de rokening ten name van Derdengelden Houthoff Buruma 

Rotterdam — ~ — 
Artikel 4. Kosten -
4.1. De kosten en rechten die verband houden niet deze akte, de inschrijving 
in de openbare registers on de vestiging kemon voor rekening van Liander. -
Artikels. Algemene Voorwaarden -
5 1. Hot Recht van Opstal wordt gevestigd onder de iiierna vermelde "Alge-
mene Voorwaaidon van Alliander N V. voor liet vestigen van het zakelijk 
rechl van opstal" ("A.V.Z.") voorzover daarvan in deze akte niet is afgewe-
ken, welke algemene voonfl/aarden woordelijk als volgt luidon: 
"Algomene voonfi'aarden van Alliander N. V. voor het vestigen van het zakelijk 

recht van opstal 
"Algemene voorwaarden van Alliander Af.l/. voor het vestigen van het 
zakelijk recht van opstal 
Artikel  
In deze veon^/aarden wordt verstaan onder: — 
1 de eigenaar, de eigena(a)r(en} van of de bepod<t gerechtigde(n) tot de be-

laste ruimte en/of (strook) givnd bedoeld onder 4.; 
2. Alliander: Alliander N.V. alsmede vennootschappen behorende tot tiet con-
cern van Alliander N. V.. waaronder Liander Infra West N. V en Liander Infra 
Oost N.V, alsmede de desbetreffende rechtsopvolgers onder algemene of 



- 60 -

bijzondeis titel, ~—-— """" 
3. tiet reclit van opstal, het ten behoeve van Alliendor door de eigenaer ver-
leende zakelijke recht van opstal, zoals bedoeld in adikel 101 on volgende 
van Beek 5 van het Burgerlijk Wetboek: —-
4. de belaste niimte en/of (strook) grond: de ruimte eu/of (strook) grond, 
waanyp hel leeht van op.stal wordt gevestigd, binnen het (de) in de overeen-
komst daaiioe ornschroven kadastrale perco(e)l(en); 
5. de wed<en: hei tiansfonnelor- /gasdistriotsstaiion/ wermtekraohteggrogeat, 
don wel installaties of maehinedeën en/of werken voor de geleiding van elek-
triciteit en/oi het transpod van eneigiedragers, alsmede voor telecommunlca-
lie cn andere voorzieningen mei toebehoren, die Alliander in, op of aan de 
belaste niimie en/of (strook) gn^nd krachtens het rechl van opstal in eigen-

dom heeft of verkrijgt; — —— ——""""" 
6. toebehoren: allo zaken die naar hot oordeel van Alliander bij de wedien 
befioren. zoals aansluitingen, voideelkasten, alsluiteis, controlepuiten, anti-
coirosie apparatuur, merktekens, moffen, meetappaiahtur en dergelijke. 

Ariikel 2. — 
1. Alliander is gerecliligd van de ruimte en/of (stiook) gnmd te allen tijde ge-
bruik te (doen) maken, voor zover zulks naar het oordeel van Alkander nodig 
is voor weikzaamheden ten behoeve van hot aanleggen, hebben, in stand 
houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen en wegnemen van de (in de over-
eenkomst bedoelde) werken. -—~ —— ——— 
2. Alliander is tevens geiechiigd om na ovedeg met de eigenaar, huurder, 
pachter of andere rechtmatige gebiuiker van de ruimte en/of (streek) grond, 
tijdelijk gebruik te (doen) maken van buiten de belaste ruimte en/of (strook) 
grond gelegen grond van de eigenaar, indien zulks voor de uit te vooien 
weikzaamheden alsmede voor de toegang lot de belasfe ruimte en/of (strook) 

grond nodig is 
3 Behoudens indien de omstandigheden dit redelijkerwiis onmogelijk maken, 
zal Alliander do eigenaar, huurder, pachter of andeio lechtmatige gebruiker, 
van de voorgenomen werkzaamheden in kennis stellen. ~ 
4. Bij de uitoefening van tiet opstalrecht zal Alliander zoveel mogelijk roke-
ning houden mei de belangen en wensen van de eigenaar, huurdor, pachter 
of andefV rechtmatige gebruiker en in liet algemeen zo min mogelijk hinder 
en schade veroorzaken. — — -— 
5. Alliander is veiplicht na ontgiavingen en andere werkzaamheden het ter-
rein zo veel en zo spoedig mogelijk weer in do voiige toestand lo brengen. — 
6. Alkander voigoedt voods aan de eigenaar, huurder, pachter of andere 
rechtmatige gebruiker de schade, die door hen wordt geleden als gevolg van, 
door of vanwege Alliander uitgevoerde werkzaamheden. 
7. Schade als in het voorgaande lid bedoeld, die naar het oordeel van Allian-
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der ten iaste van derden bohooii te komen, bohoeft Alliander sl&cbts ie ver-
goeden tegen goltjktijdlge overdracht door de benadeelde van diens eventue-
le seahten op vergoeding daaraan door die denden. 

Artikels.  
1 De eigenaarzal geen handelingen (doen) verriohien of toestaan waardoor: 

a. de werken gevaar zouden kininen lopen; — ~—~ 
b het ovedyrengen van energie, gas, vloeistoffen en telecommunicatie door 
middel van de werken zou kunnen werden belet, belemmerd ofgesobaad; — 
c. gevaar zou kunnen ontstaan voer personen ot zaken, 
d. een ongestoorde uitoefening van hot recht van opstal zou kunnen won:iön 
belemmeid. ~ — ~—""""" 
2. De eigenaar zal binnen de belaste luimte en/of (stiook) grond zonder 
sclinftelijke toestemming van Alliander, die zonder redelijke gronden deze 
toestemming niet zal weigeren. 
g_ g^en onroerende zaken - gesloten bestrating/wegdek, kabels en leidingen, 
waaronder mede begrepen drainage of meidrainage, alsrnedo bomen en 
diepwodelende beplanting daaronder begrepen - (doen) aanbrengen, 
^> geen roeiende zaken (deen) plaatsen, tenzij deze onmiddellijk kunnen 

worden verwijderd; — 
c. geen wijziging (doen) aanbrengen in liet bedemniveau/de gronddokking. — 
3 Indien de eigenaar in gebreke blijft sn de nakoming van do veiplichtingen 
omschreven in het eersie en tweede lid, is Alliander bevoegd om terstond en 
zonder dat daadoe enige ingebrekesfelling nodig is, al dse maatregelen te 
nemen, welke naar hei oordeel van Alliander om redenen van veiliglieid en 
continuïteit in de levenng van energie, gas, vloeistoffen en het gebruik voor 
telecommunicatie dan wel in het algemeen voor een ongestoorde uitoefening 
van bet recht van opstal noodzakelijk zijn. 
4. De eigenaar Is op gelijke wijze verantwoordelijk en aansprakelijk, indien 
handelen, nalaten of schade-veroorzaking als in dit artikel bedoeld, geschiedt 
door ondergeschikton of huippersonen van de eigenaar dan wel andere per-
sonen waaivoorliij aansprakelijk is. • ~ ~— 
5. Mits de bepalingen van artikel 3, lid 2, in acht zijn genomen zal/zullen de 
eigenaar on/of rechtmatige gebruiker(s) door Alliander niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor schade aan deze werken, tenzij sprake is van verwijtbaar 
bandelen door of vanwege do eigenaar, huurder, pachter of andere rechtma-
tige gebruiker — 
Artikel 4. -
De eigenaar slaat er voor in dat deidon geen recht op de in de overeenkomst 
omschreven luimte en/of (streek) grond hebben, wolke de uitoefening van de 
bij do oveieenkomst door Alliander bedongen rechten kunnen belemmeren. -

Artikel 5.  
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ï . De door Alliandef aangebrachto werken blijven tsaar eigendom on hetreciit 
ven opstai alsnsoda de daaruit voodvleaiande recliten en verplichtingen zsjn 
voor Alliander vatbaar voor overgang en everdractif. Bij (gebele of gedeolto-
lijko) overgatig of overdracht van de werken treedt de nieuwe eigenaar, of in 
geval van medo-eigendom. de nieuwe snede-eigenaar, in alle rechten en ver-
pliohtisigen uit de overeenkomst 
2. Ifsdsen het (de) in de overeenkomst omschreven perce(e)l(en} mede-
eigendom is of wordt, is iedere mede-eigenaar ter zake van de overeenkomsl 
hoofdelijk vedionden. Voldoening deor Alliander van baar verplichtingen be-

vdjdt haar jegens alle mede-eigenaren. 
3. Onverminderd bet bepaalde in do volgende leden is het recht van opstal 
eeuwigdurend en voor de eigenaar niet opzegbaar. Alliander is verpliclit het 
recht vais opstal to laten beëindigen indien de wesken definitief buiten gebruik 

worden gesteld. 
4. Alliander is gerechtigd te allen tijde afstand van bet opstalrecht te doen 
Reeds nu voor alsdan verklaait de eigesiaar zich daaimee akkoord en mach-
tigt hij Alliander om op haar kosten al datgene te (doers) vemchten, wat nodig 
is om de inschrijving van hel recht van opstal sn de openbare registers te 

doen royeren. 
5. Indien na de vestiging van het zakelijk recht vanwege dit recht schade ont-
staat, die niet of siiel geheel volgens de regelen van de overeenkomst is ver-
goed, omdat die schade ten tijde van de vaststelling van do alsdan s'eeds uit-
gekeerde vergoedlng( en) niet kon worden voorzien of bepaald, zal Alliasider 
do eigenaar, huurder, pachter of andere reciitmatige gebniikesis) alsnog een 

schadevergoeding toekennen —~ ~—-
6. Een vergoeding als sn het vorige lid bedoeld, zal voor eenzelfde sood 
schade met betrekking tot hetzelfde percee/ in beginsel slechts eenmaal vei-
schuldigd zijn, tenzij bljzosidese omstandigheden een andere beslissing 

rechtvaardsgen. 
7 Bij tesVsetgaan van het recht van opstal hoeft Alliasider de bevoegdiieid de 
aangebrachte of aanwezige weiken lïsnnen vier maanden weg te nomen. 
Maakt zij van deze bevoegdheid geen gebruik, dan vervallen de werken voor 
zover zij met weggenomen zijn, aan de eigenaar De eigenaar is in dat geval 
gerechtigd Alliander te verzoeken de werken te veswijderen en de aangedch-
te schade te vergoeden. Hel venA/iJdesen geschiedt op kosten van Alliander, 
tenzij anders overeengekomen. — —-— — 

Artikel 6.  
Indien partijen in ondeding overleg geen overeenstemming hebben kunnen 
ves1<rijgen over de aanwezigheid van oen schade of de giootte van een ver-
goeding als in deze algemene voorwaanden bedoeld, zal bet desbetreffende 
geschil worden voorgelegd aan een in onderling overleg samen te stellen 
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Gommissie van 3 dGskiindigen. die nitspraok zullen doen bij wego van bin-
dend advies De commissie ZQI ook bepalen boe de kosten, die mei de be-
slechting van hel gesclUt zijn gemoeid, door psdijen moeten worden gedra-
gen. Indien padljen er niet in slagen deze commissie samen te stellen, zal op 
verzoek van de meest gerede partij de samensietling van de commissie dan 
wel he! geschil aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. 

Artikel 7. — 
Paitijen doen voor zover de we! dat toelaat afstand van hun recht om op wel-
ke grond dan ook onlblnding, nietigverklaring of vernietiging van de overeen-
komst Ie veidoron. — • 
Artikel 8.  
De kosten van de overeenkomst, de notariële akte en de Inscivijving in de 
openbare legLsters komen ton laste van Alliander: tenzij anders wordt over-
eengekomen. —~— 
Artikel 9.  
De eigenaar zal — ~—""""— 
a. in de penode liggende tassen de datum, waarop de overeenkomst is geslo-
ten en de datum van vestiging van bet zakelijk recht van opstal, geon rechten 
aan derden verlenen, welke de uiloefoning van bet zakelijk recht kannen be-

lemmeren; —- — — 
b. in geval van veivreemding of bezwaring van bef (de) peico(e)l(en) of ge-
deelten daarvan In de sub a bedoelde periode, er voor zorgdragen dat in de 
desbetieffende oven^yonkomst melding wordt gemaakt van het le vestigen 
leclit van opstal onder verbintenis van zijn wederpartij, dat deze aan de ves-
tiging van het opstalrecht onvoomaardelijk zal meewerken en geen aanspra-
ken zal maken op vergoedingen wegens hel opstalrecht. 

Artikel 10.  
De eigenaar voileent Alliander onherroepelijk toestemming om, onmiddellijk 
na hot sluiten van de overeenkomst, al hel nodige te vemchten of te doen 
verrichten voer het tot .stand brengen van de in de overeenkomst bedoelde 
wed<en, zulks onder afstanddoening en voor zover nodig in overdracht tot ei-
gendom aan Alliander van alle rechten op lietgeen dooi Alliander ter plaatse 
mocht worden gebouwd of aangebracht." 
5.2. in afwijking op deA.M.Z. geldt-zulks in aanvulling op het bepaalde in de 
Overeenkomst - bet navolgende: 
- Artikel 5 lid 3 van de A. V.Z. word! als volgt gewijzigd- —-
"Onvermindend hel bepaalde in de volgende leden is bet recltt van opstal 
eeuwigdurend en doorpadijen niet opzegbaar tenzij: — 
- Alliander jegens de eigenaar in ernstige male tekortschiet in de nakoming 
van zijn verplichtingen uit hoofde van de ondediavige akte, in welk geval ei-
genaar hel Recht van Opstal kan opzeggen, en/of 
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- de werken definitief builen gebruik worden gesteld en (cumulotief) de eige-
naar na schdftolijk verzoek daadoe van Allsendor niet binnen tien weken na 
ontvangst van dit verzoek aan Alliander schdftelijk heeft bericht dat het Recht 
van opstal aan een door eigenaar aangewezen dorde padij moet werden 
overgedragen, in welk geval Alliander het Recht van Opstal kan opzeggen. 
Indien eigenaar wel binnen tien weken na ontvangst van voormeld verzoek 
een derde partij heeft aangewezen waasaan het Reclil van Opstal moet ivor-
den overgedragen, dan is Alliander verplicht om op liaar kosten zo spoedig 
mogelijk het Recht van Opstal aan deze derde padij te leveren; —• — 
- adikel 5 lid 4 van de A. V.Z. ven/alt.^'. ~—-—— 

VOLMACHT 
Van de volmacht op de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, 
welke (in kopie) aan deze akte is gehecht 
BENOEIVIING B E S T U U R D E R 
De comparant , handelend als vermeld verklaarde tenslotte bij dezen tot eerste be-
stuurder van de verenigmg te benoemen: V .O.F. De Leidse Schans, een vennoot-
schap onder firma naar Nedehands recht, gevestigd en kante orhou de nde te {3439 
LM) Nieuwegein, Ringwade 7 1 , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

55698336. 
S P L I T S I N G S V E R G U N N I N G 
Een vergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvest ingswei is voor de onderha-
vige splitsing niet vereist. —-
W O O N P L A A T S K E U Z E 
De comparant, handelend als vermeld, verklaarde uitdrukkeli jk voor de uitvoering van 
deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte aan het 
Weena 355 te (3013 AL) Rotterdam. 
S L O T 
De bi] deze akte betrokken comparant is mi j , notans, bekend. 
WAARVAN A K T E 
wordt ver leden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld . -
Na zakeli jke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting 
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te heb-
ben kennisgenomen en met beperkte voohezing in te stemmen. 
Na beperkte voorlezing overeenkomst ig de wet is deze akte door de comparant en 
door mi j , notahs, ondedekend om zeventien uur en vijf minuten 
(Volgt ondertekening.) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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Ondergelekende, mr. Jan Cornelis Kuiken MRE, nolans te Rotterdam, verklaart, dat 
de splitsing in appartements recli ten als opgenomen in vorenstaande akte niet in 
strijd IS met artikel 33 van de Huisvest ingsweL 
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DJensf voor het kadaster en do 
openbare registers kadaster Bewijs van inschrijving 

Aan 
MR J.C. Kuiken 
ROTTERDAM 

OlLllt l lWtlJp 

OZ4 G4 530/128 

Uw licjimcrk 
O-2300051S3 liQDidsplilsrng 

GuachtQ relatie, 

Op 30-6-3014 om 9.00 uur Is Inyesdir^vtin hol slük 0Z4 e4!j30/12S. 

De onderlekenaar" van dit atirk is' Paul Hylke Aaselberga 

Do inschrijving betreft de volgende stuklten: 

1 Stuk {Digitaal): 230005193 hoofdsplitslng Blok D.pdf 

2 B IJ lEigo: 20140620000290 

Mei vriendelrike e roeten, 

Mr. W.F.L. van der Bruggen 
Bewaarder van het kadaster en de openbare registers 


