
Bijlage 

ZELFBEWONINGSPLICHT/VERBOD TOT INGEBRUIKGEVING / ANTISPECULATIEBEDING 

Artikel  

1 Partijen komen overeen, teneinde een goed woonklimaat in de directe nabijheid van het gekochte 

te waarborgen en voor de toekomst te kunnen handhaven, dat koper het gekochte gedurende een 

aaneengesloten periode van 5 jaar na de datum van notariële levering en nadat koper de woning 

daadwerkelijk heeft betrokken, uitsluitend zal gebruiken voor eigen bewoning door de hemzelf, al 

dan niet met gezinsleden, levensgezel en/of een of meer inwonende huisgenoten. Koper mag het 

gekochte tijdens die periode niet geheel of gedeeltelijk verhuren of anderszins in gebruik aan derden 

afstaan. De feitelijke situatie zal bepalend zijn voor de bepaling of het gebruik afwijkt van het 

hiervoor bepaalde.  

2 

Het is koper voorts niet toegestaan het gekochte binnen de in artikel 1 genoemde termijn te 

vervreemden.  

3 

Verkoper kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1 en/of 2 op grond van 
zodanige omstandigheden dat handhaving van de zelfbewoningsplicht niet in verhouding staat tot 
het doel dat daarmee wordt gediend, een en ander uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Aan 
deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 

De ontheffing wordt in ieder geval verleend in geval van: 

- Verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te 
worden; 

- Overlijden van de koper of diens levensgezel; 
- Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of 

ontbinding van een samenlevingsverband. Koper zal aan verkoper stukken overleggen 
waaruit de scheiding blijkt, een en ander ter beoordeling aan verkoper; 

- De gezondheid van koper en/ of (een van) diens gezinsleden noopt tot verhuizing; 

 

4. 

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing indien: 

a. Verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoel in artikel 3:174 BW of op 
grond van een rechterlijk bevel plaatsvindt; 

b. Executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers als bedoeld in artikel 3:268 BW 
plaatsvindt. 
 

Boetebeding 

5  

Bij niet-nakoming van enige bepaling in dit artikel verbeurt koper aan verkoper zonder nadere 

ingebrekestelling een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van tien procent 

(10%) van de koopsom voor iedere overtreding. Partijen verklaren dat deze boete in verhouding 

staat tot de ernst van het verzuim van de koper. De boete wordt vermeerderd met € 1.000 per dag 
voor iedere dag nadat verkoper via gangbare communicatiemiddelen koper heeft aangemaand de 
onrechtmatige toestand op te heffen en de overtreding desondanks voortduurt. Deze additionele 
boete is gemaximeerd tot 50% van de koopsom.  


