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Aantekeningen :

MET TEKENING NUMKBR 26104

, I

Heden de vier en twintigste april ----------~--------------negentienhonderd een on negentig; verscheen voor. mij. -----
':'1coll;l~.Reerellla,notaris ter standplaats 's-Grav8nhag81 ---
dfj heer ~r Arie d~ ~ong. kandidaat-notaris, wonende te ----
·,oorburg. -------------------- - -----------------------------
handelende als geVOlmachtigde van de te 's-Gravenhage ge- -

~ vestigde stichtingl StiChting BedrI1fspen~i~enfonds voor de
~l\.~taalnijverheld. kantoorhoudende aap de 8u gemeester EI--

l~ senlaan 329, 2282 MZ Rijswijk, Zuid-Holland, --------------
~ Ingeechreven In het st4:htingenreglster van de Kamer van --

Koophandel vonr 's-Gravenhage, onddr nummer 149569, deze --
rechtspersoon, hierna ook te noemenl -de stlchting-. ------
Van gemelde volaacht blijkt uit een onderhandse akte van --
volmacht die Is gehecht aan een akte van depot op veertle;a
~ecember negentienhonderd negentig verleaen voor J. Heere-
.a. notaris te 'S-Gravenhage. -----------------------------Verklaard werd dat de stichting e~genares Is van het flat-
gebouw met ondergrond omvattende vier en tvlntlg flatwonin-
gen. zes inpandige garages, vier en twintig bergingen ..et -
speeltuin en verder toebehoren, gelegen aan de Cleaatis- -

I
laan 2 tot en met 48 (even nummers) te Qegst~ee8t. --------
kadastraal bekend gemeente oegstgeest. sectie C nuamer ----
6757, groot drie er tWlntlg are tachtig centiare; ---------
hierna ook aan te dulden als -de onroerende zaak-. --------
--------·----------~IGENDOMSVERKkIJGING -------------------De onroerende zaak Is, wat de grond betre:t, d~r de stich-
ting: StiChtIng Bedrljlspensioe~fonds voor ~e Kleine ------
Metaalnijverheid, thans geheten StIchting ~edrijfspensloen-
fonds voor de Metaalnijverheid, in eiger.do.. verkregen àoor
de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden op acht en
twintig december negentIenhonderd een en zestig in deel ---
1791 numme~ 106 van het afschrift van een akte van --------
transport houdende kwijting voo~ de koopsom en afstanddoe-

i nlng van het recht 018 o~ grond van het b4!paalde In de al"tl-
I kelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek ontbinding --

van die overeenkomst t8 vorderen. op negentien december ---
negentIenhonderd een en zestig verleden voor N.A. Schmldt,
destijds notaris te 'S-GraVenhage, -----------------------terwijl do thans aanwezige opstallen door de stichting zijn
verkregen ooor natrekkIng; -.-------------------------------dat de stichting besloten heeft over te gaan tot splitsing
van het eigendomsrecht op voormelde onroerende zaat in ap-

I, partements.echten, een en ander als bedoeld in de artikelen
875a en volgende van het Burgerlijk Wetboek; --------------
dat in verband daarmee is vervaardigd de tekening als be- -
doeld in artikel G75d, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
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boek, waarop de gedeelten, die bestemd zijn als af-zonder-
lijk ~eheel te word~n gebruikt en waarvan VOlgens deze akte
het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn -
begrepen, zIjn aangegeven Met een doorlopende nummerlnq van
1 tot en me~ 54; ------------------------------------------dat deze tekening - die aan deze akte zal worden gehecht -

x voldoet aan de bij en krachtens de wet gestelde vereisten -
blijkens de daarop gesteida op achttien april -------------
negentienhonderd een en negentig gedateerde verklaring van
de hypotheekbewaarder te f s-Gravenhage. ·inhO'J1ende dat de -
complex-aanduiding van het !n de split ng betrokken ------
kada~trale perceel luidt: 6760 A: -------------------------dat voor zoveel nodig in verband met de nauwkeurigheid van
de hierna volgende omschrijvingen van de appar t,..lllen~srech-
ten uitdrukkelijk naar dezlJ tekening wordt velwazen. ------ .'.
----------------------SPL1TSING ---------------------------Vgrklaard werd vervolgens dat het recht op voor~lde onroe-
rende z~~k wordt gesplitst tn de volgende apparteadntsrech-
ten: -..----------------------------------------------------1. het appartementsrecht. omvattende de bevoegdhel~ tot het

uitslu!ten~gebrulk van de vierkamerwoning op de eerste
verdieplng lI:etbalkOJlS en verder toebehoren. plaatselijk

Iq bekend Clematislaan 2 te oegstgeest, kadastr~dl beken~ ~
i-<J'f3 VI.--- gea:eer.teoegstgeest. sectie C nUllllller6760 A-I, welk ap-

partementsrecht uitmaakt het vier en twintig/vijfhonderd
twee en vijftigste aandeel in de gemeenschap bestaande -
uit het fl~tgebouw met ondergrond omvattenda vier en ---
twintig flatwoningen, zes inpandige garages. vier en ---
~wintig bergingen met speeltuIn en verder toebehoren, --
gelegen aan Clematislaan 2 tot en met 48 Cev~n nummers)
te oegstgeest. ten tijde van de splitsing kadastraal ---
bekend ge_eente oegstgeest, sectie C nummer 6757, groot
drie en twintig are tachtig centIare; ------------------2. het apparte_entsrecht, o_vattende de bevoegdheid t?t het
uitsluitend gebruik van d~ vierkamerwoning op de tweede
verdieping met balkons en verder toebehoren. pladtselljk
bekend Clematislaan 4 te Oegstgeest, kadaetraal bekend -
gemeente oegstgeest, sectie ~ nummer 6760 A-2, welk ap-
partementsrecht uitmaakt het vier en twintig/vijfhonderd
twee en vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven ---
gemeenschap: -------------------------------------------3. het appartementsrecht, omv~ttende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vierkamerwonin~ op de derde
verdieping met balkons en verder toebehoren, plaatseli~k
bekend Clematislaan 6 te oegstgeest, kadastraal bekend -
gemeente Oegstgeest, sectie C nummer 6760 A-J. welk ap-
partementsrecht uitmaakt het vier en twintig/vijfhonderd
twee en vijftigste aandeel i~ de hiervoor omschreven ---
gemeenschap; -------------------------------------------4. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheld tot het
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uitsluitend gebruik van de vicrka.erwoning op de eersteverdieping -et balkons en verder toebehOren. plaate9lijk
bekend Clematis!'a" , t. oegstgee,~. kadastraal ~kend -gemeento oegstgeest. sect18c nUDl!!lMtr6760. A-4. welk ap-
partementsrecht uitmaakt het tvintfg/vljfhOnder4 twee en
vijftigste aandeel in de hiervoor oacchc~Yen 9....n- ---
séhap, ---------------------7----------------------·-----5. het appartementsrecht, oavatt~nde de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebrurt van de ~ierkamerwonlng op de tweede
v~t11epin, met balkons en verder toebehoren. plaatselijk
bekend Cle_tl, laan 10 te Qeq'tgeest, koda8traal bekend
gemee••te oeg'tgee'~, ,eetIe C nu.mer 5760 A-5, welk ap-
parteaentsreeht ule.aakt h4t tvlntl9/vijfhOnderd twee en
vijftigste aandeel In de hiervoor OIa8chreven ger~':',f':J- ---

schapJ -------------------------------------------------6. het aPNIrtement8r8~ht, OIIVattende de bevoegdheid tot h{lt
uitslUltend gebruik van de vlerk~rvonlng op de derde
verdieping ast balkons en verder toebehOren, plaatselIjk
bekend Clematlsla.p IZ te oegstgeest. kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, seetle C nw.mer 6760 A-6, welk ap-
.~r~·~nt8reeht u:e.aakt het twintig/vijfhonderd twee en
Vijftigste aandeel In de hiervoor omschreven gemeen- ---schap: 0 _

7. het apparte-entsrecht. a.vatt6nde de bevoegdheid tot het
uitSluitend gebruik van de vlerk... rwonln9 op de eerste
verdieping .et balkons en verder toabehoren. plaatselijk
b&kend Clelltlslaa" lt te 9tgltgeett, kadastraal bekendg...,nte 08gsL~eest, sectie ~ n~r 6760 A-7. welk ap-
parteDentsrecht ule.aakt het twintig/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hiervoor oaechreven g....n- ---
schapl -------------------------------------------------

8. het appartementsrecht. oavattende d(. bevo4!9dheld tot hlltt
uitsluitend gebruik van de vierka.erwoning op de :_9ede
verdieping met balkons en verder toebehoren. p~aatselljk
bekend Cleeatlslaan 16 te Qegstgeest, kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, sectie C nummer G760 A-S, welk ap-
partementsrecht uitaaakt het twintig/vijfhOnderd twee en
vljf~i9ste aandeel In de hiervoor a.schreven ge-een- ---
sc~ap: -------------------------------------------------9. het appartementsrecht. omvattende de bevoegdheid tot het

'uitsluitend ~~bruik van de vlerkamerwonlng op de derde
verdieping ~c balkons en ~erder toebehoren. pl~.t8elljk
bekend Clematislaan 18 te Oegstgeeat, kadastr~~l bekend
gemeent9 oegstgeest, sectie C nummer 6760 A-9, weJ\ ap-
partementsrecht uitmaakt het twintig/vijfhonderd twee en

I
vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen- ---

la ~~~a~~~;~;;;~~;;~~~~-~~;~~;~~;-~;-~~~;;;h;l~-~~~-h;~
uitSluitend gebruik van de vierka.erwonlng op de eerste
ver~ieplng met balkons en verder toebehoren, plaatselijk
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bekend Clematislaan 20 te oegstgeest, kadastraal bekend
gemeente Qegstgaest, sectIe C nummer 6760 A-lO, welk ap-
partementsrecht uitmaakt het t~~nc'9/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hierv~r omschreven gemeen- ---
schap; -------------------------------------------------

11 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend 9~brulk van ~e vlertamerwoning op de tWGede
verdieping met balkons en verder toebehoren, plaatselijk
beken~ clematisl,an 22 te oegstgeest, kada$traal bekend
geMe€nte oegstgeest, sectie C nummer 676G A-It, welk ap-
partementsrecllt uitmaakt het twintig/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven ge~~en- ---
SChHp; -------------------------------------------------12 het appartementsrecht, omvattende de be~oegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vlerkameruonl.~ op de derde
verdieping met balkons en verder toobelwren, plaatselijk
bekend Clematlsla'n 24 te oegstgeest, kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, sectie c nummer 6760 A-l~, welk ap-
partementsrecht ultmaë:tkthet twintIg/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel In de n~ ··~·'ooroll8chrever, gemeen- ---
schap; ---------------------. ---------------------------13 het ~ppartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste
verdieping met balkons tin verder toebehoren, plaatselijk
bekend Cle~atlsl&an 26 te oegstgeest, kadastraal bekend
gemee~te oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-IJ. welk ap-
partementsrecht uitmaakt het twJn·.ig/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hierv~ omschreven gemeen- ---
L~hap: -------------------------------------------------14 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdhel( tot ~~t
u~tslultend gebruik van de vierkamerwolling op de tw~ede
verdieping met balkons en verder toebehoren. plaatselijk
bekend Clematislaan 28 te Qegstgeest. kadastraal bekend
qeme~nte 08gatgeest. sectie c nummer 6:~0 A-14. welk ap-
partementsrecht uitmaakt het twlntlg/vlj:honderd twee en
vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen- ---
schap: -------------------------------------------------IS het appactementsrecht, omvattende de bevo~dheid tot het
uitsluitend gebruik van de vlerkamerwoninq op de derde
verdieping met balkons en verder toebehoren, plaatselIjk
bekend Clematislaan 30 te oegstgeest, kadastraal bekend
gemeente Oegstgeest, sectIe C nummer 6760 A-15. welk ap-
partementsrecht uItmaakt het twintIg/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen- ---
schap: -------------------------------------------------16 het appartementsrecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitdlultend gebruik van de vlerkamerwollll1g op de eerste
verdieping met balkons en verder toebehoren. plaatselijk
bekend Clemat!slaan 32 te Oa;stgeest, kadastraal be~e~j
gemeente Oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-l6, welk ap-
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partemontsrecht uitmaakt het twintig/vijfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hiervoor OMSchreven geDe8n- ---
Dchap; ------------------------------------------- ..-----

17 het appartementsrecht, a-vattende d9 bevoegdheid tot het
uitsluitend ge~~uik van de vierkamerwoning op de tweede
veLdieping"aet ~lkons en verder toebehorer., plaatseltjk
bekend Clematlsl,an 3. te Qegstgeeet, kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, sectie C n~mmer 6760 A-17, welk ap-
partementsrecht uitmaakt het ~wlnt19/vljfhonderd tvee en
vijftigste ~andeel In de hiervoor omschreven gemeen- ---
schlll.Pi-.------------------------------------------------

18 het appartementsrecht, c.vattonde de bevoegdhetd tot het
uitsluitend gebruik van de vterka-erwoning op de derde
verdieping met balkons en verder t~ebehoren, plaatselijk
bekend Clematisi"" 36 te gegst9~est, kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, sectIe c nu... r 6760 A-18, velk ap-
pat'tementsrecnt ultJllaak~het ~.wlnt!g/vIJfhonderd tvee en
vijftigste aandeel in de hiervoor o-echreven g... en- ---
schap: -------------------------------------------------19 het appartementsrecht, oavattei~~ de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vierka.erwoning op de eerste
verdieping DAt baJkOnS en verder toebehcre~~, plaatselijk
bekend Clematlsl~an 38 te oegstgeest, kadastcaal bekend
geReente oegstgeest, sectIe c nummer 6760 A-19, velk ap-
partemen ts recht uitmaakt het twintig/vijfhonderd ~wee en
~ijftlgste aandeel In de hiervoor oaschreven geaeen- ---
schap: ----------------------------------------.&--------20 het appartementstecht, c.vattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vlertamerwonlng op de tweede
verdieping met balkons en verder toebet.(ren, plaatselijk
bekend Clematislaan to te ~~tgeest, kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, sectie C nu..er 6760 A-20, walk ap-
rartementsrecht uiteaakt het twintig/vijfhonderd tW~b en
vijftigste aa~~eel In ~e hiervoor. oaschreven g8888n- ---
schapl -------------------------------------------------21 het appartementsrecht. ODvattande de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vier~a .. rwoning op de derde
verdieping met balkons en verder toebehoren, plaatselijk
beken~ Clematislaan .2 te oegstgeest, kadastraal bekend
gemeente oegstgeest, sectie C nu~r 6760 A-21, welk ap-
partementsrecht uitmaakt het LL~~tig/vljfhonderd twee en
vijftigste aandeel in de hier.üor omschreven ge .. ~~- ---
schap: ------------------------------------------.-------

I 22 het appartementsrecht, omvattsnde de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de eerste
verdieping ~et balkons en verder toebehoren, plaatselijk
bekend Clematislaan •• te oegstgeest, kadastraal bekend
gemeente Oegstgeest, sectie c nummer 6760 A-22, welk ap-
partementsr~ht uitmaakt het vier en twintig/vijfhonderd
twee en vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven ---
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geDGenSchap; -------------------------------------------23 het appartementscecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning op de tweede
verdIepIng met balkons en verder toebehoren. plaatselijk
bekend Clematislaan '6 te oegstgeest. kadastraal bekend
gemeente oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-23. welk ap-
partementsrecht uitlUakt :18t vier en twintIg/vijfhonderd
twee en vijftigste aandeel in de hiervoo~ omRchreven ---
gemeenschap; ----- ------------------------------------24 het appartementsl: ~:I :. olDvattende de bevoegdhe id tot het
uItsluItend gebruIk 'an de vierkaaerwoning op de derde -
verdieping mot baJk~~s en verder toebehoren. plaatselijk
bekend Clematislaan 48 td oegstgeest. kadastraal bek~nd
gemeente oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-24. welk ap-
partementsrecht uitmaakt het vier en twIntig/vijfhonderd
t~ee en vijfti98te aandeel In de hiervoor omschreven ---
gemeenschap; -------------------------------------------25 het apparte~ntsrecht. oMvattende de bevoegaheld tot het
uitSluitend gebruik van een berging op d~ begane grond -
van het hIervoor omscheeven flatgebouw. kadastraal be- -
kend gemeente oegstgeest. sectie c nummer 6760 A-2S. --
velk appartementsrecht uitmaakt het een/vijfho~derd twee
en vIjftigste aandeel In de hIervoor OMSchreven gemeen-
schap; -------------------------------------------------

26 hat appartementP~~ht, omvatten~e de bevoegdheId ~ot het
uitsluitend ge~.ulk van een berging op do begane 1rond -
van hat hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal be- -
kend gell,eenteOegstgeest. sect Ie c nu_er 6760 A-26. ---
welk appartementsrecht uitmaakt het een/vIjfhonderd twee
en vIjftigste aandeel in de hiervoor omschreven g~e~n-
schap; --------------------------------------------------

27 het appartementsrech~, omvattende de be~oegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een bergIng op de begane grond -
van het hIervoor omschreven flatgebouw, kadastraaJ ~J- ~
kend gemeente Oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-27, ---
welk appartemcntscecht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vIjftigste aandeel in de hIervoor. omsch~9ven gemeen-
schap; -------------------------------------------------

28 het appartem~ntsrecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluItend gebruik V"~l een berging op de begane grond -
van het hiervoor omsc:lreven flatgebouw, kadastraal be- -
kend gemeente Oegstgeest, sectie C nu~ner 6760 A-28, ---
walk app;trtementsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen-
schap; -------------------------------------------------

29 het appartementsrecht, ~mvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een bergll.g op dp. begiJne grond -
van het hIervoor omschreven flatgebouw, kadastraal be- -
kend gemeente oegstgeest, ~ectie C nummer 676û 1\-29. ---
welk appartementsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd tWE:e
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en vijftigste aandeel In de hiervoor omschreven gseeen-
schap, ----------------------------------------------.--30 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de ·begane grond -
van het hiervoor omschreven flatg~bouw, kadastraal ba- -
kend gemeente oegstgeest, sectie C nummer '760 A-30, ---
welk appartementsrecht ult.~akt het een/vljfho~erd twee
en vijftigste aandeel In de hiervoor omschreven geDeen-
schap: -------------------------------------------------31 het ~~r~ementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van eer. berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw, kadastraal be- -
kend gemeente oegstgeest, sectie C nummer 6760 A-31, ---
welk appartementsrecht ult~a~t het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel In de hiervoor omschreven gemeen-
schap: -------------------------------------------------32 het aDOSrtementsrecht, oevattendtr de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van evn ~rgin9 op de begane grond -
van het hiervoor OBSchreven flatgebouw, kadastraal ba- -
tend gemeente oegstgeest, sectie C nUllllll8r6760 A-32, .. -
welk appartementsrl"-=ht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vijft.igste aark' 'U In de hiervoor omschreven getl88n--
schap: ----------- -------------------------------- ..-----

33 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik va~ een ~rglng op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw, kadastraal be- -
kend gemeente OOgstgeest, sectie C nummer 6160 A-33, ---
welk appartementsrecht uitmaakt het een/vijfhOnderd twee
en vijftigste aandeel In de hiervoor oaschreven ge-een-
schap: -------------------------------------------------3,f het appartementsrecht ,ollwattonde de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de bega np grond -
van het hiervoor OGSchreven flatgebouw, kadastraal 08- -
kend gemeente oegstgeest, sectie C nu-.er 6760 A-3,f, ---
velk appartementsrecht ultecakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in de hiervoor oaschreven gemeen-
schap: -------------------------------------------------35 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot ~et
uitsluitelld gebruik van een berging op de be9an6 grond -
yan het hiervoor o.echreven flatgebouv, kadastraal be- -
tend gemeente oegstg@ftst, sectie C nu ... r 6160 A-3S, ---
velk appartementsrecht uit-aakt het een/vljfhonoard twee
en vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen-
schap; -------------------------------------------------36 het appartementsrecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebru~k van een herc;Jng op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw, Icadastr-aal be- -
!eend ge:ecnta oegstgeest, Gectie C nu==cr 5750 A-36. ---
welk appactementscecht uitmaakt het een/vijfhonderd t,.vee
en vijftigste aandeel In de hiervoor omschreven gemeen-
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schap; -------------------------------------------------37 het appartementsrecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal be- -
kend gemeente Qegstgee.t. sectie C nu..er 6760 A-37. ---
welk appar~ement8recht uitmaakt het gen/vljfhonderd twee
en vijftigst.e aandeel In de hiervoor omschreven 9emeen-
schap· -------- ..----------------------------------------38 het appartementsrecht. omvattende de bevoegdhald tot het
uitSluitend gebruik van een berging op de bngane grond -
van het hiervoor oeschrevon flatgebouw. kadastraal be- -
kend gemeer.te oegstgeest. sectie C nummer 6160 '-38. ---
welk appart8lllentsrecht uitmaakt het een/vl;fhonderd tW'ee
en vijftigste aandeel in r1e hiervoor ola3ch!e'lo!'tngemeen-
schap: -----.-------------------------------------------

39 het appartemel.tsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastradl be- -
kend gemeente oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-39, ---
welk appartementsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd t~ee
en vijftiqste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen-
schap: ----------------------------------- --------------40 het apparte.entsrecht. ~m~attende de bevoegdhelà tot het
uitsluitend gebruik van een oergl1l9 op de begane grond -
van het hiervoor omschrp.ven flatgebouw. kadastraal be- -
kend gemeente oegstgeest. sPetie C nummer 6760 A-40. ---
welk ~p~rtementsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen-
schap; --------------------.----------------------------41 het appartementarecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een lJerglnq op de begane gror,c -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal be- -
ken~ gemeente oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-41, ---
welk appartemer.tsrecht uitmaakt het een/vi jfhonderd twee
en vijftigsta aandeel in de hiervoor omschr~ven gemeen-
schap~ -------------------------._-----------------------42 het appartelD8ntsrecht. omvattende de bevo~dheld tot het
uitsluitend gGbruik van een berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal ba- -
kend gemeente oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-42. ---
welk appartementsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in oe hiervoor omschreven gemeen-
schap. -------------------------------------------------

43 het appartementsrecht. omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal be- -
kend semeente oegstgeest, secti9 C nummer 67~0 A-43, ---
welk appartementsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in ~e hiervoor o~schreyen geeeen-
schap; -------------------------------------------------
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44 he~ appartemerotsrecht. omvattende de ~voegdheld tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de begane gronO -
van het hier~oor omschreven flatgebOuw. kadastraal ba- -
tend gemeente oegstgeest. sectie C nummer 6760 A-44. ---
~elt app3rte-entsrecht uitmaakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in de hiervoor oaschreven geD8en-
schap; -------------------------------------------------45 het apparte.entsrecht. omvattende de bevoegdhdld tot het
uitslult.end gebruIk van lIK!nberging op de begane grond -
van het hIervoor oaschre\ JO flatgebouw. kadastraal be- -
ken~ gemeente oegstgeest. sectie c nummer 6760 A-tS. ---
velk appartementsrecht ult.aakt het een/vijfhonderd twee
en vijftigste aandeel in de hiervoor omschreven gemeen-
schap: -------------------. ---- ..------------------------

46 het appactementsrecht. omvat~ende de bevoagdheld tot hst
uitsluitend gebrul~ van een berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal be- -
kend ge.eente oegstgeest. sectie C nU~r 6760 A-t6. ---
welk appartementsrecht uitmaakt hel een/vIjfhOnderd twee
en vijftigste aandenl In de hiervoor omschreven ge.een-
schap; -------------------------------------------------47 het appartemen~srecht. gavattende de bevoegoheld tot het
uitblultand gebruik van een berging op de begane grond -

I van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastraal be- -
I kend gemeente oegstgeest. sectio c nummer 6160 A-47, ---

I
welk appartem8ntsrecht uitaaakt het een/vijfhonderd twee
:~h:~~f~~~~~~-~~~~~~-~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~-~~~=-

48 het appartementsrecht. omvattende de ~voegdheld tot het
uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond -
van het hiervoor omschreven flatgebouw. kadastr~al be- -
tend gemeente oegstgeest. sectie C nUmMer 67&0 A-(~: ---

I velk apparteaentsrecht uitmaakt het &An/vljfhonderd twee
en vijftigste aandeel In de hiervoor o-schreven 9emeen-
6~hap; -------------------------------------------------4' het appartementsrecht, Qmvatta~de de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een In?dndlge garage o~ ~~ ~.-
ne grond van het hiervoor o.schreven flatgebouw. -------
kadastraal bekend gemeente oegstgeest, sectie C nummer -
6760 A-49, welk appartementsrecht uitmaakt het vl~r/- --
vljfhonderd tvea en vijftigste ilandeel In de hiervoor --
omschreven gemeenschap; --------------------------------50 het appartementsrecht. omvatt::nde tie bevoegdheid tot het
uitslult~nd gebruik van een Inpandige garage op de bega-
ne grond va~ het hiervoor omschreven flatgebouw. -------
kadastraal bekend gEfllleenteOeg~lgee~t. Rp.ctle C nUlIIID8r-
6760 A-SO, welk appartementRrechl uitmaakt het vier/- --
vijfhonderd tvee en vijftigste aandeei in de hiervoor --
omschreven gemepnschap: -----------.---------------------

51 het apparte~ntarecht. omvattende de bevoegdheid tot het
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uitsluItend gebruik van een inpandige garage op do bega-
ne 9rond van het hiervoor omschreven tlatgebouy, -------
kadastraal bekend gemeente oegstgeest, sectie C nu.-er -
6760 A-SI, welk appartementsreçht uitmaakt het vier/- --
vijfhonderd twee en vijftigste aandeel in de hiervoor --
o.achreven gemeenschap: --------------------------------52 het appartementarecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een inpandige garage op de bega-
ne grond van het hiervoor omschreven fl~~gebouw, -------
kadastraal bekend gemeqnte oegstgeest, sectie C nu~' -
6760 A-SZ, welk appartementsrecht uitaaakt het vier/- --
vijfhonderd twee en vijftigste aandeel In de hiervoor --
omsc~reven gemeenschap; --------------------------------Sl het apparteeentsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het
uitsluitend gebruik van een Inpandige garage op de bega-
ne grond van het hiervoor omschreven flatgebouw, -------
kadastraal bekend gemeente oegstgeest, sectie C nummer -
6760 A-Sl, welk appartementsrecht uitaaakt het vler/- --
vljfhonderd twee en vijftigHca aandeel In de hiervoor --
omschreven g.-eenschap; --------------------------------

54 het appartementsrecht, omvatte~de de bevoegdheid tot het
uItsluitend gebruik van een inpandige garage op de bega-
ne grond van het hiervO?r omschreven flatgebouw, -------
kadastraal bekend gemeente Oegstgeest, sectie C nummer -
6760 A-S4, welk appartementsrecht uItmaakt het vier/- --
vijfhonderd twee en vijftigste aandeel In de hier~aor --
o~schreven gemeenschap; --------------------------------van welke apparte.entsrechten ~e stiChting eigenares is. --

Vertlaard werd verderr ------------------------------------A. Als reglement bedoeld In artikel 875e, eerste lid G~er
d van het Burgerlijk Wetboek zal -behoudens de hi~rna --
volgende afwijkingen daarvan en aanvullingen daarop- ---
geldt het Modelreglement bij splitsing in apparte-ents-
rechten van de I[oninklijte NotarUHe Broederschap, vast-
gesteld bij akte op twee er. twintig november negentienh-
onderd drie en tachtig voor Mr H.H. Sasaa, notaris ter -
standplaats Arnhem, verleden, van welke akte een af- ---
schrift ia overgeschreven ten hypotheekkantore to 's- --
Gravenhage op dertig december negentienhonderd drie en -
tachtig In deel 6640 nummer 1. -------------------------B. Ter uitvoering van het daaromtrent in voormeld reglement
bepaalde wordt bij deze opgericht de veraniging van ei-
genaars als bedoeld In artikel 87Sf van het Burgerlijk -
Wetboek. -----------------------------------------------De vereniging draagt de naam "Vereniging Vàn Eigenaars -
Clematislaan 2 tot en "iet 48 (even nummers) te Oegst- --
g~est": ------------------------------------------------
zij is gevestigd te Oegstgeest. ------------------------

C. Ter uitvoering van, in aanvulling op casu quo in afwij-
king van de bepalingen van het onder A gemelde reglement
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-naar de artikelen vaarvan nlerond6r wordt verweZAn- zal
gelden het vOlgender -----------------------------~ .•----l.a Artikel 2 lid I. Ieder..'van de eigenaars ·IsVOOI: het Inde ODSChrljvlng van zijn appartementsrecht g... ld8 aan

deel In de q.... nschap qerechtigd. ---------~.----------
b Artikel 2 lid 3. Do tekst van dit urtikellld vervalt en

wordt vervangen door de volgel~e tekstr ---------------
De eigenaars zijn voor de ir; het eerste lld bedoelde --
br:\lukoelehverp':::ht bij te dragen in de schulden en --
kosten, die voor rekening zijn van de gezaaenlljke ei-
genaars, met dien verstande evenwel, datr -------------
I. de schulden en kosten d~e ultRlultend verband houden

met de hPfstelllngsverkzaa-heden en vernleuvlng.~ --
van de garagedeuren, de daart.oe beherende sponnln- -gen, de voor de garages liggende bestrating en der-
gelijke voor rekenlD; zijn van de elgen8ars van de -
apparte.entarechten A-49 tot en met A-54 Cgarages),
en wel leder voor een gelijk deel; -----------------

11 de schulden eu kosten die uitsluitend verband houden
118tde herstelJ lngswerkza8lBheden en vernieuwingen --
van de 96hele voor de apparte.entsrechton A-t9 tot -
en IrJtA-st llggende bestrating voor rekening zijn -
~an de eigenaars v~n de betrokken apparteaentsrech-
ten, en vel leder voor ~en gelijk deel; een~elfde --
regeling als In de vorige zin vermeld Is van over- -
oentoastlge ~oepassing ten aanzien van de bestrating
die is gelegen voor de apparte.entsrechten A-S2 tot
en met A-S4. ---------------------------------------2. Artikel 3. De tekst van artikel 3 letter h vervalt en -

wordt vervangen door de tekst van letter i, terwijl de
letter I als ZOdanig ko.t te vervallen. ---------------3. Artikel 4 lid 1. Bet boekjaar valt samen met het ~alen-
derjaar. ----------------------------------------------4. Artikel 8 lid 4. Het bedrag bedraagt 46n procent (1\' -
van het bedrag bedOeld in a~tikel 8 lld 2 -et een _lnl-
mum van vIjfdUizend gulden Ct 5.000,00'. --------------5. Artikel 9. In afwijking van het In lid I onder a b8- --
paalde word$n de electrlcltelts-. gas-, water- en tele-
foonleidingen, alsmede de eventuele centrale verwar- --
mingsinstallatie, voorzo~er gelegen binnen de prlvfge-
deelten ten behoeve waarvan :Ij bij uitsluiting dtrek-
ke~, tot het betrokken prlvlgedeelte gerekend. --------

6. Artikel 16 lid 4. De bB8~a-Mtn9 v~n rle prtv4gAdeelten -
gesitueerd op de eerste. tweede en derde verdieping is
die van woning. De bestemming van de privêqedeelten van

I ~e appartementsrechten A-25 tot en met A-48 is die van
berging, terwijl de beste==ing v~n de prlvégedaelten --

I ;:~a::t~~~~~~~~~~~~~-~=~~-~~~-~~-~~-~=~~-~~~-~~~
I 7. Artikel 16 lid 6. Aan artikel 16 wordt eGn nieuw lid 6
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toegevoegd dat luidt als volgt: -----------------------Het Is de eigenaar of gebruiker van een appartements- -
recht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik ~an --
ee~ woning niet toegestaan de vloeren af te werken ol -
te doen afwerken -et een stenen dan wel een steenachti-
ge vloerbedek~ing. Ret in de voor gaande zin bepaalde -
is evenwel niet van toepasr.lng ten aanzien v.n de -----
Vloerbedekking ·In de badkamer en de toiletruimte en de
keuken. -----------------------------------------------Ingeval de eigenaar of gebruikAc van een in de eerste -
zin bedoeld appart8RentsrdCht een vlo.r (andere dan die
in de badkamer# de toiletruimte en de keuken) wenst af
te werken of te doen afwerken met een andere harde .._--
werklaag, zoals parket, zal de betrokkene ~ebruik die-
nan te maken van zodanige geluidsw~ ende materialen als
passen bij deze vloer, ten einde een eventuele geluids-
overlast zoveel mogelijk te voorkomen. ----------------

8. Artikel 28a. ------------------------------------------Een verkrijger van een appartementsrecht, rechtgevend -
op het uitSluitend gebruik van een berging/garage is, -
indien de verkrijging daacvan niet saDenvalt met de ---
verkrijgt~g van een apparte~entsrecht, rechtgevend op -
het ul~sluitend gebruik van een woning, verplicht de --
toest~ing van het bestuur van de vereniging van eige-
na~rs te vragen alvorens dit priv4qedeelte zelf in ge-
brui~ Le nemen dan wel een ander als gebruiker daarvan
toe te laten. -----------------------------------------Het verzoek tot toestemming dient te ge$chieden op for-
mulieren die door de administrateur zullen worden ver-
strekt. Het verzoek dient te worden gedaan aan de admi-
nistrateur die na ontvangst van de correct ingeVUlde --
formulieren deze binnen één week doorstuurt naar de ---
leden van het bestuur van de vereniging van eigenaars -
met het verzoek op een redelijke terMijn# mede _et in-
achtneming van de omstandigheden van het geval, op de -
aanvraag t9 1I89118sen. ---------------------------------

9. Artikel 29 lid 2. Het daarbedoelde bedrag vordt bepaald
op tweeauizen~ vijfhonderd gulden (f 2.SGO,cct. -------.

10. Artikel 33 lid 3 vervalt en wordt vervangen door een --
nieuw lid 3 luidende: Vergaderingen worden voorts ge- -
houden zo dikwijlS het bestuur of de voorzitter van de
vergadering zulks nodig acht of op schriftelijk verzoek
aan het bestuur van te~ minste een· zodanig aantal eige-
naars als bevoegd is tot ins t, uitbrengen van ten minste
één/tiende U/la) gedeelte der stemmen, onder nauwkeu-
rign schriftelijke opgavp. van de te behandelen pun~.:n.

11. Artikel 34 lid 2. Het max imum aant a 1 st.emmen In de ver-
gadering bedraagt vijfhonderd twee en vijftig. --------
Voor ~~k van de apparternentsrechten nünwers A-I tot en
met A-3 en A-22 tot en met A-24 wordt vier en twintig -
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stemmen uitgebracht, voor elk van de overige apparte- -
mentarechten-wonlng wordt twintig stemmen ultgeuracht,
voor elk van de appartementsrechten-berglng wordt 'In -
stem uitgebracht. terwijl voor elk van de apparteaenta-
rechten-garage vier stemmen wordt uitgebracht. ----- --

12. Artikel 39 lid 3 wordt aangevuld met een nieuwe zin ---
held tot het aangaan van over.eenkomsten als bedoeld in
de vorige zinsnede. -----------------------------------IJ. !oegsvoeqd wordt artikel 45 luidende: -----------------
INDEXERING· -------------------------------------------Alle In dit reglement opgeno-en bedragen zijn getn- ---
dexeerd op basis van het prIjsindexcIjfer voor de ge- -

I zinsconsumpti~ (reeks totale bevolking) zoals door het
centeeal Bureau voor de Statistiek, hierna te noeaen --
C.D.S. op de Bleest re::ente tijdsbasis vastgesteld, of -
indien deze index niet meer be&chikbaar Is aan de hand
van een vergelijkbaar indexcijfer, hetwelk het oor- ---
spronkelljke Ind~xcljfer het ~~est b~nadert. Indien het
C.B.s. te eniger tijd overgaat ,-~ publ1cat!~ v~:'!eer.-prijsindexcijfer op een _er rnte tijdbasis dan zul-
len de cijfers Vi'''' _.,' nieuwe r. q tn aamll8rklng worden
genomen zonodlg na koppelIng aan de cijfers van de ----voorafgaande reeks. leuze van het nleuvq prijsindexcij-
fer en de wijze van koppeling zullen geschIeden door dever9adering zonodlg na advies van het C.S.S. De herzie-
ning van de bedragen zal plaatsvinden door vermenigvul-
dIging van hG~ betreffe~e bedrag met een breuk, waar-
van de teller Is het prijs i~excijfer van de ~and ---
novelllbervan het voorafga~nde jaar ..,.de noner het ---
prijsindexcijfer van de aaand november van het jaar ---
waarin deze akte gepasseerd Is. -----------------------De bepalingen van de Annex I bIJ het regle.~nt ~'~n ---
n let van toepassing. -------------------------,---------

Verklaard werd verd~r: ------------------------------------Tot het verrichten van deze rP<:ht~handelin9 Is gé6n toe- --stemming van het College van BULgemeester en Wethouders van
de gemeente oegstgeest vereist, aangezien de gemeente waar-
in de onroerende zaak Is gelegen niet is aangewezen als be-
doeld in artikel 56a lId 1 van de Woningwet. --------------
De comparant verklaarde vervolgens: -----------------------ten aanzien van bijzondece bepalingen en/of verpllrhtingep
~etreffende gemelde onroerende zaak wordt verwezen naar het
bepaalde in voormelde aanko.sttitel. ----------------------I Ten slotte werd verklaard dat vooe de tenuitvoerlegging ---

l ~:~e~~z:o::~~~~:k~~~d~-~~~~~~~-~~~-~~~:~~~_~~~-~~-~~~~~~~:
---------------------------------------------Waarvan akte,in minuut 18 verleden te ·s-Gravenhage. op de datum In het
hOOfd dezer akte gemeld. ----------------------------------Na zakelijke opgave van de Inhoud van deze akte aan de ver-
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schenen persoon, heeft de,e vertlaacd van de InhOud van ---
deze atte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle- -
zing daarvan geen prijs te stellen. -----------------------Verv:)lgens 18 deze akte na bepertte voorlezlnq, door die --persoon, die _Ij. notacis, bekend is en _Ij, notaris, on- -

~:.~·A~-::-J:::~:::::::~-:::::~:~--------------------
Uitgegeven voor afschrift.

.N. Heerema notattl

03 ondergetekende, JacobUs ft
ten overstaan van vie vorens
verleden, verklaart dat bij
vordt gehandeld I18t het bepa
tlkel 56a van de Woningwet •

ema,
e akte van splitsing Is .1pJitsing niet In strijd
in het eerste lid van ar-

De ..... tlb... M:cII:lu8 I .....
..... ter .tlludpli.$ • tIIIIltt
...... lIf:iIIBr. vettdart dIIi dit ......
.... ddeNt Is milt hit '" ~_ a ba_ Ituk.
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