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LEVERING/2011R211073MV 
 
Heden, veertien juni tweeduizend elf, 
verschenen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden : 
1. mevrouw Maria Henriëtte Verhaart, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende te 

2311 KG Leiden, Plantsoen 25, geboren te Alkmaar op vier januari negentienhonderd 
drie en vijftig;, te deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw 
Adriana Geertruida DRIEBERGEN, wonende te 2312 DW Leiden, Pelikaanstraat 48, 
geboren te Rijnsburg op zesentwintig oktober negentienhonderd vijfenzestig, houder 
van Nederlandse identiteitskaart nummer IP0FPL280, afgegeven te Leiden op 
zevenentwintig maart tweeduizend acht, ongehuwd en niet geregistreerd als 
partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; 

 deze volmachtgever hierna te noemen: verkoper; en 
2. a. de heer Clément LEVALLOIS, geboren te Parijs (Frankrijk) op zeventien oktober 

negentienhonderd achtenzeventig, van Franse nationaliteit, houder van Frans  
paspoort nummer 05TV39436, afgegeven op negentien april tweeduizend vijf; en  

 b. mevrouw Caroline NACHAMPASSAK, geboren te Vientiane (Laos) op zes 
september negentienhonderd achtenzeventig, van Franse nationaliteit, houder 
van Frans paspoort nummer 07AF78300, afgegeven op vijf februari tweeduizend 
zeven; 

 echtelieden, beiden wonende te 2311 CM Leiden, Breestraat 121-B; 
 en voornemens zich te vestigen te 2312 DW Leiden, Pelikaanstraat 48; 
 hierna samen te noemen: koper. 
VOLMACHT 
Van volmacht die door verkoper is verleend, blijkt uit een onderhandse akte die aan 
deze akte wordt gehecht. 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt.  
DOEL VAN DEZE AKTE 
Deze akte heeft ten doel het hierna te omschrijven registergoed aan koper te leveren, 
ter uitvoering van de tussen verkoper en koper op drie mei tweeduizend elf gesloten 
koopovereenkomst (“de koopovereenkomst”). 
KOOPOVEREENKOMST 
Bij de koopovereenkomst heeft verkoper het hierna te omschrijven registergoed 
verkocht aan koper. 
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die is overgelegd aan mij, 
notaris. De bepalingen van de koopovereenkomst blijven van kracht voor zover daarvan 
in deze akte niet wordt afgeweken. 
LEVERING EN AANVAARDING 
Ter uitvoering van de koopovereenkomst levert verkoper bij deze aan koper, die 
aanvaardt, ieder voor een gelijk onverdeeld aandeel: 
 het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van 

de woning op de derde verdieping en berging in de kelder, plaatselijk bekend 
Pelikaanstraat 48 te 2312 DW Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie 
H nummer 4139 A-27, uitmakende het veertig/duizendste aandeel in de 
gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend 
gebruik van de vijf en twintig woningen op de eerste, tweede, derde en vierde 
verdieping, vijf en twintig bergingen in de kelder, trappenhuis met lift en 
trappenhuis, (met uitzondering van het gedeelte van het trappenhuis en kelder, 
nodig voor het bereiken van de bergingen met appartementsindex 9), staande en 
gelegen aan de Pelikaanstraat te Leiden, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal 
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bekend gemeente Leiden, sectie H nummer 4139 A-1, uitmakende het vier/vijfde 
aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw, omvattende zes winkel-
bedrijfsruimten op de begane grond, vijf en twintig flatwoningen op de eerste, 
tweede, derde en vierde verdieping voorzien van gasgestookte centrale verwarming, 
trappenhuis met lift en trappenhuis en bergingen, hydrofoor, 
vuilcontaineropslagruimte en liftmachinekamer in de kelder en fietsenberging ten 
tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden, 
sectie H nummers 4128, 4130, 4132, 4133, 4134 en 4137;  

verder ook te noemen: het gekochte; 
waaronder tevens zijn begrepen eventuele aanspraken van verkoper op na te melden 
vereniging van eigenaars of op door die vereniging en/of derden ter zake van 
voormelde gemeenschap gehouden reserve- en/of onderhoudsfondsen. 
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID VERKOPER 
Het gekochte werd door verkoper verkregen door de inschrijving ten kantore van de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers destijds te Zoetermeer  op zestien 
oktober negentienhonderd acht en negentig in register Hypotheken 4 deel 15087 
nummer 39, van het afschrift van een akte, houdende kwijting, op vijftien oktober 
negentienhonderd acht en negentig voor mr. A. Rueb, destijds notaris te Katwijk, 
verleden. 
SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 
De gemeenschap waarvan het gekochte deel uitmaakt, is gesplitst in 
appartementsrechten bij akte van splitsing op negen en twintig maart 
negentienhonderd vier en negentig  verleden voor mr. A.E.G. Mulders, destijds notaris 
te Leiden, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor 
het Kadaster en de Openbare Registers destijds te 's-Gravenhage op dertig maart 
negentienhonderd vier en negentig  in register Hypotheken 4 deel 11078 nummer 15. 
Voormeld perceel met toebehoren waarvan het gekochte deel uitmaakt is 
ondergesplitst in appartementsrechten bij de akte van ondersplitsing welke op negen 
en twintig maart negentienhonderd vier en negentig is verleden voor genoemde notaris 
Mulders, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers destijds te 's-Gravenhage op dertig maart negentienhonderd vier en 
negentig  in register Hypotheken 4 deel 11078 nummer 16. 
Bij eerstgemelde akte is de vereniging van eigenaars: Vereniging van eigenaars: 
appartementengebouw "De Pelikaan" te Leiden opgericht, zijn de statuten van die 
vereniging vastgesteld en is het reglement van splitsing vastgesteld. 
Lidmaatschap vereniging van eigenaars 
Koper is ermee bekend dat hij op grond van zijn verkrijging van het gekochte van 
rechtswege lid wordt van voormelde vereniging van eigenaars. 
Hij is er voorts mee bekend dat hij is gehouden tot nakoming van de bepalingen van de 
statuten van die vereniging, de bepalingen van het reglement van splitsing, voorzover 
vastgesteld de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de door de 
vereniging genomen besluiten. 
Als administrateur van de vereniging fungeert thans de heer M. de Gruijl, 
Pelikaanstraat 18, 2312 DW Leiden. 
Volgens opgave van genoemde administrateur bedragen de servicekosten thans een 
honderd twee en veertig euro zes en zestig eurocent (€ 142,66) per maand. 
Verklaringen bestuur vereniging van eigenaars 
Aan deze akte worden gehecht één of meer geschriften waarin de volgende 
verklaringen van of namens het bestuur van de vereniging van eigenaars zijn 
afgegeven: 
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a. de verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek 

inhoudende een opgave van de door verkoper op heden aan de vereniging 
verschuldigde bijdragen; 

b. de verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek 
inhoudende een opgave van de omvang van het reservefonds van de vereniging als 
bedoeld in artikel 5:126 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

KOOPPRIJS 
De koopprijs van het gekochte bedraagt: TWEE HONDERD VIJFTIEN DUIZEND EURO 
(€ 215.000,00). 
De koopprijs is door koper voldaan door storting op een kwaliteitsrekening van mij, 
notaris. Doorbetaling aan of ten behoeve van verkoper vindt plaats zodra de levering 
van het gekochte is voltooid door de inschrijving in de openbare registers van een 
afschrift van deze akte en de verkrijging vrij van hypotheek en beslag overeenkomstig 
deze akte zeker is. 
OVERIGE KOOP- EN LEVERINGSBEPALINGEN 
Artikel 1 - Kosten, belastingen en lasten  
1. Wegens de levering van het gekochte is geen omzetbelasting verschuldigd. 
2. De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, de notariskosten en de overige aan de 

levering van het gekochte verbonden kosten, zijn voor rekening van koper. 
3. Alle gebruikelijk te verrekenen eigenaarslasten, de periodiek verschuldigde bijdragen 

aan de vereniging van eigenaars en eventuele andere heffingen die voortvloeien uit 
de akte van splitsing of de geldende reglementen, zijn tussen verkoper en koper 
verrekend over de lopende termijnen. 

 Verkoper verklaart dat de lasten over de lopende termijnen en over vervallen 
termijnen, een en ander voor zover aanslagen zijn opgelegd, zijn voldaan. 

Artikel 2 - Feitelijke staat en gebruik van het gekochte 
1. Koper heeft het gekochte vóór de levering mogen bezichtigen. Koper aanvaardt het 

gekochte in de huidige staat. Deze komt overeen met de staat waarin het gekochte 
zich bevond ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, behoudens normale 
slijtage. 

2. Het gekochte bezit de feitelijke eigenschappen die nodig zijn voor een normaal 
gebruik als woning met berging. 

 Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die welke voor een normaal 
gebruik als in de vorige zin vermeld nodig zijn, noch voor de afwezigheid van 
gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar waren ten 
tijde van het aangaan van de koopovereenkomst, waarin te dezen onder meer 
woordelijk staat vermeld: 

 "artikel 22 Ouderdomsclausule 
 De koper van een bestaande woning dient er rekening mee te houden, dat de eisen, 

die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, lager liggen dan bij nieuwe 
woningen. 

 Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor o.a. 
 -  fundering 
 -  bouwkundige constructie 
 -  vloeren 
 -  installaties voor elektriciteit, water en gas, C.V. en riolering 
 -  afwezigheid van/niet aantasting door enig ongedierte c.q. schimmels (zoals 

houtworm, boktor, zwam, etc.) 
 -  afwezigheid van loden leidingen 
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 -  doorslaand en/of optrekkend vocht. 
 Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het 

woongebruik. 
 Bij het tot stand komen van een koop verklaart de koper genoegzaam bekend te zijn 

met de bouwkundige staat van de onroerende zaak." 
 Koper verklaart het gekochte te gaan gebruiken voor hetzelfde doel als hiervoor 

vermeld. 
Artikel 3 - Milieubepaling 
1. Verkoper is niet bekend met verontreiniging van het gekochte die ten nadele strekt 

van het hiervoor omschreven normale gebruik of die heeft geleid of zou kunnen 
leiden tot een verplichting tot sanering van het gekochte of het nemen van andere 
maatregelen. 

2. Voor zover aan verkoper bekend, is in het gekochte geen ondergrondse tank 
aanwezig voor het opslaan van (vloei)stoffen. 

3. Verkoper is niet bekend met aanwezigheid van asbest verwerkt in het gekochte.  
4. Verkoper is niet bekend dat ten aanzien van het gekochte beschikkingen of bevelen 

in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het 
bevoegd gezag.  

5. Onder het gekochte wordt in de voorgaande leden van dit artikel ook verstaan: het 
gebouw met erf en ondergrond waarvan het gekochte deel uitmaakt.  

6. Betreffende het energieprestatiecertificaat wordt te dezen verwezen naar voormelde 
koopovereenkomst, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 

 "artikel 23 Energielabel certificaat 
 Verkoper beschikt niet over een Energieprestatie certificaat van het gekochte. Koper 

stemt er mee in dat verkoper geen Energieprestatie Certificaat ter beschikking stelt en 
doet nu voor alsdan afstand van het recht hierop." 

Artikel 4 - Onbezwaarde levering; lasten en beperkingen 
Verkoper levert het gekochte: 
- vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan; 
- vrij van erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten; 
- vrij van kwalitatieve verplichtingen bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek; en 
- vrij van andere lasten of beperkingen uit overeenkomst, 
een en ander voor zover in deze akte niet anders is vermeld of uit de situatie ter 
plaatse valt af te leiden. 
Koper heeft uitdrukkelijk aanvaard alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten 
en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve 
verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit: 
- het burenrecht en de ligging van het gekochte ten opzichte van direct aangrenzende 

percelen; 
- de laatste en voorgaande akte(n) van levering en eventuele andere akten die 

betrekking hebben op het gekochte,  
- de akte van splitsing met het splitsingsreglement en de statuten van de vereniging 

van eigenaars en, voor zover van toepassing, huishoudelijke reglementen en notulen 
van de vereniging van eigenaars en het laatste exploitatie-overzicht, 

een en ander voor zover deze aan koper ter hand zijn gesteld of op andere wijze koper 
bekend zijn. 
Koper mag van verkoper afgifte van de titelbewijzen vragen, voor zover deze in 
verkopers bezit zijn en deze daarbij geen belang meer heeft. Koper verklaart een 
exemplaar van gemelde akte van splitsing en ondersplitsing en de daarbij behorende 
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reglementen te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan door kennisneming 
volkomen bekend te zijn en het ervoor te houden dat gemelde akte woordelijk in deze 
akte is opgenomen en daarvan deel uitmaakt.  
Ten aanzien van bekende bijzondere verplichtingen en/of erfdienstbaarheden 
betreffende het gekochte wordt verwezen naar gemelde titel van aankomst (deel 
15087 nummer 39), waarin onder meer woordelijk is vermeld: 
"a. een akte van levering, op drieëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig 

verleden voor genoemde notaris Mr A.E.G. Mulders, , van welke akte een afschrift is  
ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te 's-Gravenhage (thans 
gevestigd te Zoetermeer) op vierentwintig december negentienhonderd 
drieënnegentig in deel 10901 nummer 14, in welke akte ondermeer woordelijk staat 
vermeld: 

 "Voorts worden ter uitvoering van meergemelde koopovereenkomst bij deze 
gevestigd: door de gemeente ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Leiden, sectie H nummer 4129, eigendom van de gemeente Leiden, en ten behoeve 
van het hierbij overgedragen registergoed, welke erfdienstbaarheid door koper wordt 
aanvaard, het recht tot het hebben van een overbouwing zoals schetsmatig met een 
arcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening LV1971 de dato een 
december negentienhonderd drie en negentig." 

b. een akte houdende vestiging erfdienstbaarheid, op vijfentwintig februari 
negentienhonderd vierennegentig verleden voor genoemde notaris Mr A.E.G.  
Mulders, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor 
registergoederen te 's-Gravenhage (thans gevestigd te Zoetermeer) op achtentwintig 
februari negentienhonderd vierennegentig in deel 11017 nummer 44, in welke akte 
ondermeer woordelijk staat vermeld: 

 "De comparant sub 1 verklaart namens de vennootschap ter uitvoering van een 
daartoe strekkende op acht februari negentienhonderd drie en negentig gesloten 
overeenkomst ten laste van de aan de vennootschap toebehorende registergoederen, 
kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie H nummers 4128, 4130, 4132, 4133, 4134 
en 4137, hierna gezamenlijk te noemen "dienstbaar erf", te vestigen ten behoeve en 
ten nutte van het aan de comparante sub 2, die verklaart zulks aan te nemen, 
toebehorend registergoed, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie H nummer 
2790, hierna te noemen "heersend erf"; 

 de erfdienstbaarheid van inbalking krachtens welke de eigenaar van het heersend erf 
bevoegd zal zijn bij de voorgenomen verbouwing de nokgording aan te brengen in de 
zijgevel van het lijdend erf te stichten gebouw, zulks onder voorwaarde dat de 
daartoe benodigde vergunningen van overheidswege worden verleend. De kosten van 
instandhouding van deze erfdienstbaarheid zijn voor rekening van de eigenaar van 
het heersend erf." 

c. een akte houdende vestiging kwalitatieve verplichting, op vijfentwintig februari 
negentienhonderd vierennegentig verleden voor genoemde notaris Mr. A.E.G. 
Mulders, van welke akte een afschrift is ingeschreven openbare registers voor 
registergoederen te 's-Gravenhage (thans gevestigd te Zoetermeer) op achtentwintig 
februari negentienhonderd vierennegentig in deel 11017 nummer 42, in welke akte 
ondermeer woordelijk staat vermeld: 

 "1. De vennootschap verbindt zich jegens de volmachtgever van de comparant sub 2, 
hierna te noemen: 'gebruiker', te dulden dat het verdiepte vlak ter grootte van 
ongeveer vier meter vijftig centimeter bij vier meter tachtig centimeter in de 
voorgevel van gemeld gebouw aan de Pelikaanstraat te Leiden door de gebruiker mag 
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worden gebruikt voor het (doen) aanbrengen van (licht) reclame(s) en daartoe 
huurovereenkomsten te sluiten. 

 2. De gebruiker is voorts bevoegd een aansluiting op de tot het gebouw behorende 
electrische leidingen aan te (doen) brengen. De kosten daarvan van het gebruik van 
electriciteit zullen door hem aan de eigenaar van het gebouw casu quo de vereniging 
van eigenaren worden vergoed. 

 3. Dit recht komt toe aan de gebruiker dan wel de door hem, aan te wijzen personen 
en is gevestigd voor onbepaalde tijd, zonder dat voor het recht enige vergoeding aan 
de eigenaar van het gebouw zal zijn verschuldigd. 

 4. De hiervoor omschreven verplichting zal als een kwalitatieve verplichting als 
bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op al degenen 
die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder 
bijzondere titel. 

 Degenen die van de rechthebbenden een recht tot gebruik van het registergoed zullen 
verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor omschreven verplichting gebonden."" 

Voor zover uit het hier weergegevene verplichtingen voortvloeien die verkoper aan 
koper dient op te leggen, doet hij dat bij deze en worden deze verplichtingen 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 bedongen 
en aangenomen. 
Publiekrechtelijke beperkingen 
Zoals blijkt uit informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers, is vandaag met betrekking tot het gekochte geen publiekrechtelijke beperking 
bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie, zoals 
bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. 
Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt 
dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn met betrekking tot het gekochte 
die niet zijn ingeschreven. 
Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een 
juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen 
vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke 
beperkingenregistratie. 
Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van koper, onverminderd de 
hierboven omschreven mededelingsplicht van verkoper. 
Artikel 5 - Garanties. Verklaringen door verkoper 
1. Verkoper heeft ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst gegarandeerd: 
 a. Van overheidswege of door nutsbedrijven zijn geen verbeteringen of herstellingen 

ten aanzien van het gekochte voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of 
niet naar behoren zijn uitgevoerd; 

 b. De vereniging van eigenaars heeft: 
  - geen andere schulden dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en 

belastingen ter zake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of 
ter zake van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan; 

  - geen besluiten genomen, waaruit voor de appartementseigenaren een 
aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen voortvloeit. 

   Verkoper verklaart ook niet bekend te zijn met concrete voornemens tot een 
dergelijke besluitvorming. 

2. Verkoper heeft ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst verder 
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verklaard: 

 a. Met betrekking tot het gekochte bestaan jegens derden geen verplichtingen uit 
een voorkeursrecht, een optierecht of een recht van wederinkoop. 

 b. Aan verkoper is geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel 
aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend van het gekochte: 

  1. als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet; 
  2. als een door de gemeente of de provincie beschermd monument; 
  het gekochte is gelegen in het gebied dat door de gemeente is aangewezen als 

beschermd stadsgezicht; koper verklaart met de betekenis daarvan bekend te zijn. 
 c. Voor zover aan verkoper bekend is op het gekochte geen aanwijzing of voorlopige 

aanwijzing van toepassing in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
3. Verkoper verklaart dat de verkoop en levering van het gekochte op grond van de 

statuten of het reglement van splitsing niet afhankelijk is gesteld van de 
toestemming van de vereniging van eigenaars. 

Artikel 6 - Afwijkende oppervlakte 
Als de werkelijke oppervlakte van het gekochte en/of van de ondergrond van de 
gemeenschap waarvan het gekochte deel uitmaakt, afwijkt van die welke uit de 
omschrijving in deze akte blijkt, geeft dit geen aanleiding tot enige rechtsvordering. 
Artikel 7 - Aanvaarding van het gekochte  
Het gekochte wordt vandaag geleverd en aanvaard vrij van huur of andere 
gebruiksrechten, vrij van gebruik, leeg en ontruimd, behoudens de eventueel 
meegekochte roerende zaken. 
De verplichting tot ontruimde aflevering omvat verkopers verplichting tot verwijdering 
van de niet meegekochte roerende zaken. 
Artikel 8 - Aflevering. Overgang van het risico 
De aflevering van het gekochte aan koper vindt plaats direct na de ondertekening van 
deze akte. Vanaf dat tijdstip is het gekochte voor rekening en risico van koper. 
Artikel 9 - Overdracht van rechten 
Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het gekochte jegens derden heeft of 
mocht verkrijgen, waaronder begrepen bouwers, (onder)aannemers, installateurs, 
architecten en leveranciers, zoals wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan 
het gekochte toegebrachte schade, gaan over op koper en worden zoveel nodig bij deze 
door verkoper geleverd aan koper, die de levering bij deze aanvaardt. 
Koper is bevoegd en wordt hierbij door verkoper gemachtigd de overdracht van deze 
aanspraken aan bedoelde derden mede te delen.  
Verkoper is verplicht de hem bekende gegevens aan koper te verstrekken en eventuele 
garantiebewijzen aan koper te overhandigen. 
Artikel 10 - Ontbinding 
Ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen in de koopovereenkomst of in nadere 
overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, kunnen nu niet meer worden 
ingeroepen. 
Bedenktijd 
Het recht van koper om gedurende drie dagen na de terhandstelling van de koopakte 
de koopovereenkomst te ontbinden, is vervallen door verloop van deze termijn. 
Artikel 11 - Slotbepalingen 
Meegekochte roerende zaken 
Aan de eventueel meegekochte roerende zaken is geen waarde toegekend. 
De eventueel meegekochte roerende zaken zijn aanwezig in of bij het gekochte. Zij 
worden vandaag, onbezwaard, vrij van huur en gebruiksrechten aan de koper geleverd 
en afgeleverd. 
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Kwitantie 
Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de koopprijs. Voorts verlenen 
verkoper en koper elkaar voor zover van toepassing kwijting voor de overige ingevolge 
de koopovereenkomst en de onderhavige levering verschuldigde bedragen. 
WOONPLAATSKEUZE 
Partijen kiezen ter zake van deze overeenkomst en haar gevolgen, waaronder de fiscale 
gevolgen, woonplaats op het kantoor van de bewaarder van deze akte. 
Voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst en/of 
de koopovereenkomst ontstaan, is de rechter van de plaats waar het gekochte geheel 
of grotendeels is gelegen, bij uitsluiting bevoegd. 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
AANGEHECHTE STUKKEN 
Aan deze akte zijn gehecht: 
- de volmacht van de verkoper; 
- de verklaring van de vereniging van eigenaren. 
KENNISNEMING 
Mede verscheen voor mij, notaris: de heer Jonathan Jacques FAYDI te dezen 
woonplaats kiezende te 2311 KG Leiden, Plantsoen 25, geboren te Aurillac (Frankrijk) 
op negen en twintig juli negentienhonderd acht en zeventig houder van Frans paspoort  
nummer 03FE04439, afgegeven op zeventien november tweeduizend drie, die 
verklaarde bijstand te hebben verleend als bedoeld in artikel 42 lid 1 van de Wet op het 
Notarisambt. 
De verschenen personen verklaarden tijdig kennis te hebben genomen van de inhoud 
van deze akte. 
Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen 
personen en mij, notaris, ondertekend om veertien uur vijftien. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 
w.g. R.H. Breedveld 
 
Ondergetekende, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden, verklaart dat op de 
onroerende zaak waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen aanwijzing 
of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten. 
 
w.g. R.H. Breedveld 
 
Ondergetekende, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden, verklaart dat dit 
afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk 
waarvan het een afschrift is. 



Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

14-06-2011 om 14:48 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 60079 nummer 87.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met 

nummer 4F3CEEFD03E2E7049B93707A56AFDD60 toebehoort aan 

Breedveld Roeland Hugo.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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