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Ondergetekende, mr. Nico Cusell, notaris gevestigd te Leiden, verklaart: 
- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk 

waarvan het een afschrift is; 
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om tien uur (10:00 uur) is ondertekend; 
- dat de vervreemding in dit stuk niet in strijd is met de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
 
 

AKTE VAN LEVERING  
 
Kenmerk: 2016266601/AM 
 
Heden, zestien november tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Nico Cusell, notaris 
gevestigd te Leiden: 
1. mevrouw Rebecca Geertruida van der Meij, geboren te Leiden op tweeëntwintig maart 

negentienhonderdzesennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 
2332 AA Leiden, Vondellaan 51, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

 mevrouw Geertruida Willemina STADT, geboren te Leiden op achtentwintig januari 
negentienhonderdzesenzestig, zich identificerende met haar Nederlandse identiteitskaart, 
met kenmerk IHK7LHD10, uitgegeven te Venlo, op vijftien juni tweeduizend zestien, onder 
het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd met de heer Henricus Leonardus Johannes 
Maria Dirks, wonende te 60594 Frankfurt, Schweizer Strasse 116 Bondsrepubliek Duitsland; 

 hierna te noemen: "verkoper"; en 
2. a. de heer Lennaerd Paul VAN DER STEEN, geboren te Leiderdorp op zevenentwintig juli 

negentienhonderdachtentachtig, zich identificerende met zijn paspoort, met kenmerk 
NVB50BDR3, uitgegeven te Leiderdorp, op achttien juni tweeduizend dertien, ongehuwd en 
niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 
2311 JH Leiden, Levendaal 137 (toekomstig adres: 2317 MH Leiden, Strandschelpenbank 
1); 

 b. mevrouw Rosa VERPLANCKE, geboren te Leiden op zestien september 
negentienhonderddrieënnegentig, zich identificerende met haar Nederlandse 
identiteitskaart, met kenmerk IL0L5FCK0, uitgegeven te Leiden, op achtentwintig augustus 
tweeduizend twaalf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het 
geregistreerd partnerschap, wonende te 2312 PK Leiden, Zandstraat 8 A (toekomstig adres: 
2317 MH Leiden, Strandschelpenbank 1); 

 hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "koper". 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 
KOOP 
Verkoper en koper hebben op tweeëntwintig september tweeduizend zestien een 
koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het hierna te vermelden registergoed. 
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte die hierna wordt aangeduid met "de 
koopovereenkomst". 
LEVERING 
Ter uitvoering van de koopovereenkomst levert verkoper hierbij aan koper, die hierbij aanvaardt, 
ieder voor de onverdeelde helft: 
OMSCHRIJVING REGISTERGOED 
het woonhuis met berging, ondergrond en tuin, gelegen te 2317 MH Leiden, Strandschelpenbank 
1, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie S, nummer 3391 ter grootte van een are en 
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vierenvijftig centiare (1 a 54 ca), 
hierna te noemen: "het verkochte". 
KOOPPRIJS 
De koopprijs van het verkochte is: tweehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00). 
WOONPLAATSKEUZE 
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden begrepen de 
inschrijving in de openbare registers, alsmede voor de fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen 
ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
EINDE KADASTERDEEL 
GEBRUIK VAN HET VERKOCHTE 
Het verkochte zal door koper worden gebruikt als woonhuis. 
Het is verkoper niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is 
toegestaan. 
VOORAFGAANDE VERKRIJGING 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door levering ingevolge de inschrijving in 
de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen destijds te Zoetermeer op 
eenendertig oktober tweeduizend twee in deel 40020 nummer 23, van een afschrift van een akte 
van levering, op dertig oktober tweeduizend twee verleden voor mr. J.D. van der Beek, notaris 
gevestigd te Amsterdam, in welke akte kwijting voor de koopsom is verleend. 
Volgens verklaring van de verkoper was zij ten tijde van voormelde verkrijging ongehuwd en niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap en is zij niet anders in het 
huwelijk getreden dan met haar echtgenoot, voornoemd. 
Sedert gemelde verkrijging zijn volgens de verkoper geen wijzigingen opgetreden in zijn 
beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot gemeld registergoed; noch door het maken of 
wijzigen van huwelijksvoorwaarden, noch door het aangaan, of de ontbinding van een huwelijk, 
noch anderszins. 
OMZETBELASTING 
Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd. 
OVERDRACHTSBELASTING 
1. Wegens de levering van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd. De 

overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper. 
2. De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopprijs, aangezien deze ten minste gelijk is 

aan de waarde van het verkochte. 
 Ter zake van deze overdracht is aan overdrachtsbelasting verschuldigd twee procent (2%) 

over tweehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00) is vijfduizend honderd euro 
(€ 5.100,00).  

3. Bij deze overdracht worden geen roerende zaken verkocht en overgedragen. 
KWIJTING 
Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens de koopovereenkomst en deze akte 
verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van TeekensKarstens 
Notarissen te Leiden, ter uitbetaling op de wijze als is vermeld in de koopovereenkomst. 
Verkoper kwiteert koper voor die betaling. 
VERREKENING DIVERSE BEDRAGEN 
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende termijnen. 
BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST 
Voor zover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op de koop en de levering van 
toepassing de bepalingen vermeld in de koopovereenkomst, waaronder: 
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Artikel 1 
Kosten 
De kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper. 
Artikel 2 
Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat. 
1. Verkoper levert aan koper eigendom van het verkochte die: 
 a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke 

vernietiging dan ook; 
 b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheken of inschrijvingen daarvan; 
 c. niet bezwaard is met beperkte rechten, behoudens de hierna vermelde 

erfdienstbaarheden; 
 d. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, behoudens de in deze akte vermelde; 
 e. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de in deze akte 

vermelde. 
2. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte of de verdere omschrijving van het 

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

3. De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte dient heden plaats te vinden, vrij van 
huur en elk ander gebruiksrecht, geheel ontruimd, in de feitelijke staat waarin het verkochte 
zich op heden bevindt, met dien verstande dat deze staat, anders dan door toedoen van koper 
en behoudens normale slijtage, niet minder mag zijn dan de staat waarin het verkochte zich 
bevond bij het tot stand komen van de koop.  

Artikel 3 
Baten en lasten, risico. 
Met ingang van heden komen de baten aan koper ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en 
draagt hij het risico van het verkochte. 
Artikel 4 
Titelbewijzen en bescheiden. 
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 
van het Burgerlijk Wetboek zijn, indien en voor zover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper 
afgegeven. 
Artikel 5 
Aanspraken. 
Voor zover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad, levert verkoper bij deze aan koper, 
die aanvaardt, alle in de koopovereenkomst bedoelde aanspraken die verkoper nu of te eniger tijd 
kan doen gelden ten aanzien van derden, waaronder begrepen architecten, constructeurs, bouwers, 
aannemers, onderaannemers, installateurs en/of leveranciers van het verkochte, of gedeelte(n) 
daarin/daarvan, alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen, garantieregelingen en 
garantiecertificaten, alles voor zover deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder dat verkoper 
tot enige vrijwaring gehouden is. 
Koper is thans bevoegd om de overdracht van de betreffende rechten te bewerkstelligen door 
mededeling te doen aan de personen jegens wie die rechten kunnen worden uitgeoefend. 
Artikel 6 
Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen. 
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen, 
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alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn 
of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek 
naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. 
Artikel 7 
Garanties van verkoper 
Verkoper garandeert het navolgende: 
1. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte. 
2. Het verkochte wordt overgedragen geheel vrij van huur of pacht en/of van andere aanspraken 

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

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

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

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

6. Er is verkoper betreffende het verkochte dan wel het gebied waarin het verkochte is gelegen 
geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel 
registerinschrijving bekend: 

 a. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; 
 b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de 

Monumentenwet; 
 c. door de gemeente of provincie als beschermd monument. 
ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN 
Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in de koopovereenkomst of in 
nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. 
Noch verkoper noch koper kan zich ter zake van deze koop en levering nog op een ontbindende 
voorwaarde beroepen. 
SPECIALE BEPALING(EN) KOOPOVEREENKOMST 
Te dezen wordt nog speciaal verwezen naar artikel 21 van de koopovereenkomst, betreffende de 
ouderdomsclausule. 

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE LASTEN 

EN BEPERKINGEN 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere lasten en 

beperkingen wordt te dezen speciaal verwezen naar voormelde titel van aankomst (deel 40020 

nummer 23), waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: 

"1. voormelde titel van aankomst waarin ondermeer staat vermeld, woordelijk luidende: 

"Ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen in een akte van levering op vijf juni negentienhonderd 

vierenzeventig voor notaris mr S.M. Brandenburg te Leiden verleden, bij afschrift overgeschreven ten 

hypotheekkantore te Leiden op vijf juni negentienhonderd vierenzeventig in deel 2433 nummer 29 en 

gelet op de plaatselijk situatie van het gerealiseerde bouwplan wordt hierbij ten behoeve en ten laste 
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van het verkochte en van het aan de eigenaar en de verkoper als juridisch en economisch eigenaar, 

verblijvende percelen grond, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie S nummers 3314, 3315, 3327 

en 3391, over en weer gevestigd de erfdienstbaarheid van riolering tot afvoer van schoon en van vuil 

water met de daarin aanwezige huishoudelijke afvalstoffen en faecaliën naar het gemeentelijk riool via 

een overeenkomstig het bouwplan aangebracht verzamelriool met de daarbij behorende 

aansluitstukken, een en ander onder de navolgende bepalingen: 

a. De koper is verplicht de afvoer uitsluitend te doen geschieden via dit verzamelriool en de 

aansluitstukken en die riolering bij voortduring te onderhouden en open en schoon te houden. De kosten 

daarvan, alsmede die van de aan het verzamelriool met aansluit-, controle- en ontstoppingsstukken te 

verrichten herstellingen en vernieuwingen komen voor rekening van de eigenaren van de tot één blok 

behorende kavels, ieder voor een gelijk gedeelte. Ten aanzien van deze kosten gelden de koper van de 

tot één blok behorende kavels als hoofdelijke schuldenaren. 

b. De koper is te allen tijde verplicht op zijn terrein het verrichten van de nodige onderhouds-, herstel- 

en vernieuwingswerkzaamheden toe te laten. De grond boven het verzamelriool met aansluitstuk(ken) 

en de onmiddellijke omgeving daarvan zal terstond na de onderhouds-, herstel- of 

vernieuwingswerkzaamheden in de oorspronkelijke staat moeten worden hersteld. 

c. De koper verplicht zich zo nodig onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden door of 

vanwege de gemeente Leiden te laten verrichten. De gemeente Leiden is ook eigener bewegen bevoegd 

aan het verzamelriool met aansluitstukken onderhouds-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden te 

laten verrichten, zulks op kosten van de sub a aangeduide eigenaren. De gemeente kan evenwel nooit 

aansprakelijk worden gesteld terzake van al dan niet achterstallige onderhouds-, herstel- of 

vernieuwingswerkzaamheden. 

d. Op een strook grond ter breedte van vijftig centimeter ter weerszijden van het verzamelriool met de 

aansluit-, controle- en ontstoppingsstukken, mogen geen bomen en/of heesters worden geplant. 

e. Verandering in de wijze van riolering, alsmede wijzigingen en/of veranderingen in het verzamelriool 

en de aansluit-, controle- en ontstoppingsstukken mogen slechts worden aangebracht na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de gemeente Leiden. 

f. Bij overtreding, niet of niet behoorlijke nakoming van een of meer der bepalingen hiervoor sub a, b, c, 

d en e vermeld, is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, zowel aan de gemeente 

Leiden als aan de overige eigenaren van de tot het betreffende blok behorende kavels (die overige 

eigenaren gezamenlijk en voor gelijke delen) van éénduizend gulden (NLG 1.000,00) voor iedere 

overtreding, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming en voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat 

de overtreding, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling 

door een bevel of andere soortelijke akte vereist zal zijn. Ingeval meer personen eigenaar van een kavel 
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zijn, zullen zij ten aanzien van de hier vermelde boete gelden als hoofdelijke schuldenaren. 

2. De bedingen in het vorige lid van dit artikel, sub a tot en met f, alsmede het bepaalde in dit lid 2 van 

dit artikel, moeten bij iedere overdracht in eigendom (afgifte legaat daaronder begrepen), van het geheel 

of een gedeelte van de verkochte kavel, alsmede bij de verlening daarop van enig zakelijk genotsrecht 

en bij iedere overdracht daarvan, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde worden opgelegd ten 

behoeve van de gemeente Leiden en ten behoeve van de mede-eigenaren van de kavels, behorende tot 

één blok, bedongen en aangenomen en in verband daarmede in elke akte van overdracht in eigendom of 

verlening casu quo overdracht van een zakelijk genotsrecht woordelijk opgenomen, zulks op straffe van 

een boete van vijftigduizend gulden (NLG 50.000,00), waarvan de ene helft ten goede komt aan de 

gemeente Leiden en de andere helft aan de mede-eigenaren van de tot het blok behorende kavels, 

gezamenlijk en voor gelijke delen, te verbeuren door de koper en ieder opvolgende verkrijger van de 

eigendom of het zakelijk genotsrecht, die verzuimt op te leggen, te bedingen of aan te nemen. De koper 

zal in gebreke zijn door het enkele feit van de niet of niet behoorlijke nakoming van dit artikel, zonder 

dat enige ingebrekestelling door een bevel of andere soortgelijke akte wordt vereist, zodat de bedongen 

boete terstond zal kunnen worden gevorderd. Ingeval meer personen eigenaar van een kavel zijn, zullen 

zij ten aanzien van de hier vermelde boete gelden als hoofdelijke schuldenaren. 

2. Gelet op de plaatselijke situatie van het gerealiseerde bouwplan worden hierbij ten behoeve en ten 

laste van het verkochte en van het aan de eigenaar en de verkoper als juridisch en economisch eigenaar, 

verblijvende percelen grond, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie S nummer 3314, 3315, 3327 en 

3391, over en weer gevestigd de erfdienstbaarheden om te dulden alle voorzieningen, speciaal wat 

betreft de aanwezige overbouwing aan de bergingen (de luifels), de afvoer van hemelwater, gootwater 

en faecaliën door riolering of anderszins, inbalking, inankering, over- en onderbouw, toevoer van licht en 

lucht, uitzicht, verlichting, leidingen, kabels en buizen en andere technische voorzieningen ten dienste 

van openbare nuts- en telefooncommunicatiebedrijven, welke noodzakelijk zijn om de toestand waarin 

de betrokken percelen met de gestichte opstallen zich ten opzicht van elkaar bevinden, te handhaven. 
De kosten van het onderhoud, schilderwerk, reparatie en eventuele vernieuwing van de aanwezige luifels 
zijn voor gezamenlijke rekening van alle eigenaren van bedoelde percelen naar evenredigheid van het 
aantal hun in eigendom toebehorende woningen." 
3. Tenslotte wordt verwezen naar een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden, op vijftien december 
negentienhonderdvierennegentig voor notaris mr P.W. van der Ploeg te Amsterdam verleden, waarin 
woordelijk voorkomt, waarbij het heersende erf wordt bedoeld de woningen Fakkelgras 2 tot en met 60 
(even nummers), Oesterbank 1 tot en met 36 (doorlopend genummerd), Kokkelbank 1 tot en met 38 
(doorlopend genummerd), Olivabank 1 tot en met 12 (doorlopend genummerd), Patellabank 1 tot en met 
12 (doorlopend genummerd), Strandschelpenbank 1 tot en met 10 (doorlopend genummerd) en 
Zaagjesbank 1 tot en met 12 (doorlopend genummerd): 
Vervolgens hebben de comparanten, handelend als gemeld, verklaard, dat ter uitvoering van voormelde 
overeenkomst hierbij ten behoeve van het heersende erf worden gevestigd ten laste van de kadastrale 
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percelen gemeente Leiden, sectie S nummer 3202 en 3203, als dienende erf, de erfdienstbaarheid, 
inhoudende: 
a. de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat aan, in en op het 

heersende erf gebouwde opstallen overbouwingen (luifels) aanwezig zijn en blijven en worden 
onderhouden op de thans bestaande wijze; 

b. de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat het overlopende regenwater 
van de daken van de op het heersende erf aangebrachte overbouwingen (luifels) door middel van 
goten, leidingen en putten wordt ontvangen door het dienende erf, alsmede 

c. de verplichting van de eigenaren van het heersend erf om te dulden dat aan, in en op de hiervoor 
genoemde overbouwingen (luifels) apparatuur en andere bestanddelen bestemd voor de openbare 
verlichting aanwezig zijn en blijven en worden onderhouden op de thans bestaande wijze. 

De kosten van het onderhoud, schilderwerk, reparatie en eventuele vernieuwing van de aanwezige 
overbouwing (de luifels) - waaronder niet begrepen de hiervoor genoemde apparatuur en andere 
bestanddelen bestemd voor de openbare verlichting en de goten en leidingen bestemd voor de afvoer 
van het regenwater op de luifels zijn voor gezamenlijke rekening van alle eigenaren van het heersende 
erf naar evenredigheid van het aantal hun in eigendom toebehorende woningen." 
II. de hiervoor onder I. genoemde akte van levering de dato vijf juni negentienhonderd vierenzeventig, 
waarin onder meer staat vermeld, woordelijk luidende: 
Artikel 14 
3. De koopsters moeten gedogen dat palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes en 
pijpgeleidingen voor openbare doeleinden op, in aan of boven de verkochte gronden en de daarop 
aanwezige casu quo op te richten opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar 
en de wijze waarop bedoelde plaatsen en wijze waarop Burgemeester en Wethouders dit nodig zullen 
achten. Omtrent bedoelde plaatsen en wijze plegen Burgemeester en Wethouders tevoren overleg met 
de eigenaren. 
4. De koopsters zijn verplicht de bouwkavels behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden ten 
genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leiden; de kosten van het maken der erfafscheidingen 
komen geheel voor rekening van de koopsters. De koopsters zijn voorts verplicht de niet te bebouwen 
gedeelten van de kavels als tuin aan te leggen en te onderhouden, wat de gronden sub A. betreft ten 
genoegen van Burgemeester en Westhouders van Leiden. De inrichting, afwerking en afwatering van de 
niet te bebouwen gedeelten van de kavels zullen overeenkomstig aanwijzing van Burgemeester en 
Wethouders van Leiden dienen plaats te vinden en als zodanig in behoorlijke staat dienen te worden 
gehouden. 
Artikel 17 
Bij iedere vervreemding van het geheel of een gedeelte van het bij deze akte verkochte zal het in de 
artikelen 14 leden 3 en 4 en 18, alsmede in het onderhavige artikel bepaalde (alles voorzover die 
bepalingen dan nog zinvol zijn en betekening en/of uitwerking kunnen hebben) woordelijk in de daarop 
betrekking hebbende akte van overdracht moeten worden opgenomen aan de nieuwe verkrijger 
opgelegd en ten behoeve van de gemeente Leiden worden bedongen en aangenomen. 
Artikel 18 
Burgemeester en Wethouders der gemeente Leiden kunnen bij overtreding of niet nakoming van de in de 
artikelen 14 leden 3 en 4 en 17 gemaakte bedingen aan de koopsters een boete opleggen van één 
duizend gulden per dag, voor bevoegdheid van de Gemeente Leiden om, voorzover mogelijk alsnog 
nakoming van bedoelde bepalingen te eisen. De koopsters en opvolgende eigenaren zullen in gebreke 
zijn door het enkel niet-nakomen van of in strijd handelen met enige verplichtingen zonder dat het 
nodig zal zijn in gebreke te stellen door een bevel of andere soortgelijke akte."" 
AANVAARDING DOOR KOPER 
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Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is 
aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en worden die bepalingen bij deze door koper 
aanvaard. 
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij 
deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. 
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers 
in Nederland, is heden geen beperking bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster. 
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT / ENERGIELABEL 
Verkoper heeft een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in 
de Regeling energieprestatie gebouwen aan koper overhandigd. 
DOORHALING HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN 
Met betrekking tot voor heden gevestigde hypotheek- en/of beslagrechten wordt door partijen de 
afstand respectievelijk het aanbod tot het beëindigen van dit recht door de betreffende 
hypotheeknemer of beslaglegger aangenomen, waartoe aan ieder van de medewerkers verbonden 
aan het kantoor van mij, notaris, volmacht wordt verleend om zo nodig namens hen deze afstand 
bij notariële akte aan te nemen. In verband daarmee worden de verschuldigde bedragen uit de op 
de voormelde kwaliteitsrekening gestorte koopsom aan de betreffende hypotheeknemer of 
beslaglegger uitbetaald, waarna het restant van de koopsom aan de verkoper toekomt. 
TOESTEMMING 
Van de toestemming tot verkoop krachtens artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek, blijkt uit een door de 
echtgenoot van verkoper getekende verklaring, die aan deze akte wordt gehecht. Uit deze 
verklaring blijkt voorts, dat het verkochte niet dienstbaar is aan een beroep of bedrijf van de  
echtgenoot van verkoper en niet onder zijn bestuur staat. 
VOLMACHT 
Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte. 
WOONPLAATSKEUZE 
Verkoper en koper kiezen voor de uitvoering van deze akte, waaronder begrepen de inschrijving 
daarvan in de openbare registers, alsmede voor aangelegenheden betreffende de 
overdrachtsbelasting, woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT AKTE 
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld en 
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben 
kennis genomen en daarmee in te stemmen. 
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen personen ondertekend. 
Onmiddellijk daarna is deze akte om tien uur (10:00 uur) door mij, notaris, ondertekend. 



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 
17-11-2016 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 
deel 69443 nummer 85.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 
gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 
bijbehorend certificaat van QuoVadis CSP - PKI Overheid 
CA - G2 met nummer 
17E42CC9E25AA19BF4BE772390C955DE9C5D2BD0 toebehoort aan 
Nico Cusell.
Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.
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