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AKTE VAN LEVERING  

 

Kenmerk: 2016166001/AM 

 

Heden, twee januari tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Nico Cusell, notaris _______  

gevestigd te Leiden: ________________________________________________________________________________  

1. mevrouw Anne Marie Nicoline Wilhelmina Koerten, geboren te Oegstgeest op zesentwintig ___  

februari negentienhonderdnegenenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, _____________  

kantoorhoudende te 2332 AA Leiden, Vondellaan 51, te dezen handelend als schriftelijk _______  

gevolmachtigde van: ____________________________________________________________________________  

 a. de heer Raymond PLANJER, geboren te Leiderdorp op elf juli __________________________  

negentienhonderdzesenzeventig, zich identificerende met zijn paspoort, met _________  

kenmerk NMF7CBHP2, uitgegeven te Leiden, op zes november tweeduizend dertien; _  

 b. mevrouw Auke DEN HOLLANDER, geboren te Arnhem op tweeëntwintig november ___  

negentienhonderdzesenzeventig, zich identificerende met haar paspoort, met ________  

kenmerk NY2CLCFR0, uitgegeven te Leiderdorp, op zesentwintig januari ______________  

tweeduizend twaalf; ____________________________________________________________________  

 zonder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwde echtgenoten, tezamen wonende _  

te 2351 PE Leiderdorp, Koningstraat 13 (toekomstig adres: 2352 GE Leiderdorp, Hofje van _  

Holtland 11); _________________________________________________________________________________  

 hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "verkoper"; en ______________________  

2. a. de heer Stéphan Martijn Diederik VAN DEN BERG, geboren te Leiden op eenendertig _____  

augustus negentienhonderdtweeënzeventig, zich identificerende met zijn rijbewijs, met _  

kenmerk 4796702010, uitgegeven te Leiden, op vijfentwintig mei tweeduizend twaalf; __  

 b. mevrouw Michèle BUINING, geboren te Leiden op eenendertig mei _______________________  

negentienhonderdzevenenzeventig, zich identificerende met haar paspoort, met _________  

kenmerk NXPK85L30, uitgegeven te Leiden, op zeven november tweeduizend veertien; _  

 onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te ___  

2314 BT Leiden, Minervalaan 15; ________________________________________________________________  

 hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "koper". ____________________________  

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: _____________________________________  

KOOP_______________________________________________________________________________________________  

Verkoper en koper hebben op drie juni tweeduizend zestien een koopovereenkomst gesloten ____  

met betrekking tot het hierna te vermelden registergoed. _________________________________________  
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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 ondergrond, tuin en verder toebehoren, gelegen te 2351 PE Leiderdorp, ______  

Koningstraat 13, kadastraal bekend gemeente Leiderdorp, sectie B, nummer 2874 ter grootte ___  

van een are en vierennegentig centiare (1 a 94 ca), ________________________________________________  

hierna te noemen: "het verkochte". _________________________________________________________________  

KOOPPRIJS _________________________________________________________________________________________  

De koopprijs van het verkochte is: driehonderdnegenenzestigduizend euro (€ 369.000,00). _______  

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, ieder voor de onverdeelde helft, door____  

levering ingevolge de inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers voor ______________  

registergoederen te Apeldoorn op twee juli tweeduizend negen in deel 56883 nummer 65, van __  

een afschrift van een akte van levering, op twee juli tweeduizend negen verleden voor mr. ______  

H.M.F. Neve, notaris gevestigd te Leiderdorp, in welke akte kwijting voor de koopsom is _________  

verleend. ___________________________________________________________________________________________  

Volgens verklaring van de verkoper waren zij ten tijde van voormelde verkrijging reeds met _____  

elkaar gehuwd. _____________________________________________________________________________________  

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. ___________________________________________________________________________________  
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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 driehonderdnegenenzestigduizend euro (€ 369.000,00) is zevenduizend _______________  

driehonderdtachtig euro (€ 7.380,00).  _______________________________________________________  

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: _____________________  

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; _______________________________________________________________________________  
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 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. ___________________________________________________  
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Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere lasten en ______________  

beperkingen, 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 de navolgende in de koopovereenkomst ____________  

opgenomen artikelen: ______________________________________________________________________________  
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- artikel 6.4.3., betreffende de asbestclausule; _________________________________________________  

- artikel 20, 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 verwezen naar een akte van transport op zeventien mei ___________________  

negentienhonderd eenenveertig verleden voor J.C. van Eck, destijds notaris gevestigd te Leiden, _  

overgeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen destijds te ___  

Leiden op zeventien mei negentienhonderd eenenveertig in deel 1389 nummer 23, waarin ______  

ondermeer woordelijk staat vermeld: ______________________________________________________________  

"Bij deze wordt gevestigd tot gebruik en ten nutte van het bij deze verkochte en ten laste van
 

 

het aan den verkooper toebehoorende perceel Gemeente Leiderdorp, Sectie B, nummer
 _____ 

 

986, de erfdienstbaarheid van weg, uit te oefenen over gemeld nummer 986 van- en naar de
 

 

Hoofdstraat.
 _______________________________________________________________________________________ 

 

Het bij deze verkochte zal zijn belast met de erfdienstbaarheid van weg, tot gebruik en ten
 ___ 

 

nutte van het aan den verkooper verblijvende gedeelte van gemeld nummer 996 (van sectie
 _ 

 

B der gemeente Leiderdorp) uit te oefenen van- en naar gemeld nummer 986 over dat
 _______ 

 

gedeelte van het bij deze verkochte, bestemd te worden tot weg.
 _______________________________ 

 

Op dezen verkoop en koop zijn van toepassing de bedingen betreffende de bebouwing van
 __ 

 

den grond en de inrichting of bestemming van de daarop gestichte opstallen, in vorige
 ________ 

 

eigendomstitels vervat, alles voorzover die bedingen nog werking kunnen hebben."
 ___________ 

 

AANVAARDING DOOR KOPER ______________________________________________________________________  

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. _______________________________  
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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 _____________________________________________________________________________________  

Blijkens na te melden onderhandse akte van volmacht hebben de volmachtgevers van de _______  

verschenen persoon sub 1 elkaar de krachtens artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek vereiste __________  

toestemming tot verkoop van het verkochte verleend. _____________________________________________  

VOLMACHT _________________________________________________________________________________________  

Van gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte van volmacht. _  

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 twaalf uur tien minuten (12:10 uur) door mij, notaris, _______  

ondertekend. _______________________________________________________________________________________  

Volgt ondertekening. 
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt. 


