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LEVERING 
project De Taets te Renswoude 

 
wijzigingen voorbehouden 

 
 
Heden, +, verschenen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris met plaats van 
vestiging Scherpenzeel: 
1. + (naam medewerker notariskantoor), 
 te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoevelaken 

(gemeente Nijkerk) gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: BPD Ontwikkeling B.V., kantoorhoudende te 1076 CV 
Amsterdam, IJsbaanpad 1 A, ingeschreven in het Handelsregister onder 
nummer 08013158, 

 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BPD Ontwikkeling 
B.V. hierna te noemen: "BPD" en/of "Verkoper"; 

2. + (naam koper/namen kopers en verdere te vermelden gegevens); 
 hierna +tezamen+ te noemen: "Koper". 
Verkoper en Koper hierna ook tezamen te noemen: "Partijen". 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het volgende: 
A. DEFINITIES 
In deze akte wordt verstaan onder: 
1. “Aannemer” : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid: Bouwbedrijf Kreeft B.V., 
statutair gevestigd te Ede (Gelderland), 
kantoorhoudende te 6718 XT Ede, Faradaystraat 2, 
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
09013017; 

2. “AO” : de tussen Koper en de Aannemer gesloten 
aannemingsovereenkomst met betrekking tot te 
bouw van een woning met toebehoren op het 
Verkochte; 

3.  “Project” : de (woning)bouwontwikkeling waarin het 
Verkochte gelegen welke ontwikkeling (onder meer) 
bestaat uit achttien (18) woningen en welk 
bouwplan gelegen zal zijn aan of nabij Taets van 
Amerongenweg te Renswoude; 

4. “Kadaster” : de Dienst voor het Kadaster en de openbare 
registers; 

5. “KO” : de tussen Verkoper en Koper gesloten 
koopovereenkomst met betrekking tot het 
Verkochte; 

6. “Woning” : de op het Verkochte te realiseren woning met 
toebehoren zoals deze woning nader is omschreven 
in de AO. 
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B. INLEIDING / OVEREENKOMSTEN 
Verkoper is eigenaar van of heeft recht op levering van diverse percelen grond 
gelegen aan of nabij Taets van Amerongenweg te Renswoude. Verkoper heeft 
het initiatief genomen tot een woningbouwontwikkeling op deze locatie (het 
Project). Verkoper heeft vervolgens de Aannemer in de gelegenheid gesteld om, 
geheel voor eigen rekening en risico, op de verschillende kavels woningen met 
toebehoren te realiseren.  
Koper heeft interesse getoond in één van deze woningen (de Woning) en dit 
heeft er toe geleid dat: 
a. tussen Verkoper en Koper met betrekking tot het Verkochte een 

koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij Verkoper het Verkochte 
verkoopt aan Koper en Koper het Verkochte koopt van Verkoper (de “KO”); 
en 

b. tussen de Aannemer en Koper een aannemingsovereenkomst tot stand is 
gekomen waarbij Koper opdracht geeft aan de Aannemer tot realisatie van 
de Woning op het Verkochte  (de “AO”).  

Bij deze akte zal uitvoering worden gegeven aan de KO door levering van het 
Verkochte aan Koper. Direct na ondertekening van deze akte is Koper gehouden 
het Verkochte ter beschikking te stellen aan de Aannemer, zodat de Aannemer, 
op grond van de AO, in opdracht van Koper de Woning op het Verkochte kan 
realiseren. De feitelijke levering van het Verkochte met de daarop te realiseren 
Woning zal plaatsvinden op het tijdstip waarop de Woning aan Koper 
overeenkomstig de AO zal worden opgeleverd. 
De omgevingsvergunning voor de bouw van de Woning is middels afgegeven en 
onherroepelijk. 
C. VOORAFGAANDE VERKRIJGING 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving bij het 
kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in het Register 
Hypotheken 4 op + in deel + nummer +, van het afschrift van een akte van levering, 
houdende kwijting voor de betaling van de koopsom, op + verleden voor mr. A.H. 
Korlaar, notaris te Scherpenzeel.  
D. LEVERING 
Op grond van de KO en ter uitvoering van de KO levert Verkoper aan Koper, die 
bij deze aanvaardt+, ieder voor de onverdeelde helft+: 

het perceel bouwgrond bestemd voor de bouw van een woning met berging, 
tijdens de bouwfase bekend als kavel +, gelegen aan Taets van 
Amerongenweg te Renswoude, thans nog ongenummerd, kadastraal bekend 
gemeente Renswoude, sectie A nummer +, groot ongeveer +, waaraan door 
het kadaster een voorlopige kadastrale grens en voorlopige kadastrale 
oppervlakte is toegekend, 
+welk perceel gedeeltelijk is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten 
behoeve van de gemeente Renswoude,+ 

hierna aan te duiden als: het “Verkochte”. 
Voorlopige kadastrale grenzen 
Het Verkochte betreft een kadastraal perceel met voorlopige kadastrale grenzen 
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en een voorlopige oppervlakte. Deze voorlopige kadastrale grenzen en 
voorlopige kadestrale oppervlakte zijn aan dit perceel toegekend bij het 
splitsingsverzoek met nummer +. 
Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het 
Kadaster om het nieuwe perceel te vormen zonder onderzoek ter plaatse en 
zonder meting. Koper stemt er bij voorbaat mee in dat BPD – mede namens 
Koper – aan het Kadaster zodanige gegevens ter beschikking stelt dat over de 
ligging van de grenzen en de rechtstoestand geen twijfel bestaat. 
E. KOOPSOM, BETALING EN KWIJTING 
De KO is aangegaan voor een totale koopsom van € +, inclusief éénentwintig 
procent (21%) omzetbelasting.  
Koper heeft de hiervoor vermelde koopsom voldaan door storting op één van de 
kwaliteitsrekeningen als bedoeld in artikel 25 Wet op het Notarisambt ten name 
van de notaris. Verkoper verleent Koper kwijting voor deze betaling. 
F. OMZETBELASTING (EN VRIJSTELLING) OVERDRACHTSBELASTING 
Verkoper is ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. 
Het Verkochte kwalificeert als een bouwterrein, zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 
letter a onder 1° juncto artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968, 
zodat omzetbelasting ter zake van de levering van het Verkochte is verschuldigd. 
Verkoper garandeert dat het Verkochte niet als bedrijfsmiddel is gebruikt.  
Koper verklaart bij deze een beroep te doen op de vrijstelling van overdrachtsbe-
lasting, zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer, zodat hij in verband met de verkrijging van het Verkochte bij deze 
akte geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. 
G. BEPALINGEN VAN DE KO 
De KO en deze akte van levering zijn, voor zover nu nog van toepassing, 
aangegaan onder de volgende bepalingen: 
Artikel 1. Kosten 
1. De kosten van levering en overdracht, waaronder de notariële kosten, de 

over deze kosten verschuldigde belastingen en de kadastrale kosten komen 
voor rekening van Verkoper. Voor zover over deze kosten omzetbelasting 
verschuldigd is, komt deze omzetbelasting eveneens voor rekening van 
Verkoper. 

2. De (notariële) kosten en het kadastraal recht wegens hypothecaire 
financiering van het Verkochte alsmede de opleveringsregeling bedoeld in 
artikel 7:768 Burgerlijk Wetboek, inclusief daarover verschuldigde 
omzetbelasting zijn voor rekening van Koper.  

Artikel 2. Juridische levering 
Verkoper levert aan Koper de eigendom van het Verkochte dat: 
1. onvoorwaardelijk is; 
2. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken en/of inschrijvingen 

daarvan; 
3. niet bezwaard is met beperkt zakelijke rechten, anders dan welke blijken uit 

deze akte; 
4. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen en de daarbij behorende 
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boetes, anders dan welke blijken uit deze akte; 
5. niet bezwaard is met kettingbedingen en daarbij behorende boetes, anders 

dan welke blijken uit deze akte; 
6. vrij is van huur, pacht of enig ander (persoonlijk) gebruiksrecht, ontruimd en 

ongevorderd; 
7. niet belast is met rechten van derden, in de vorm van opties, 

voorkeursrechten, of anderszins; 
8. niet belast is met voorgeschreven voorzieningen van overheidswege; 
9. niet belast is met een (procedure tot) aanwijzing: 
 a. als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet; 
 b. als provinciaal monument of gemeentelijk monument krachtens een 

provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 
bestemmingsplan;  

 c. als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9.1 lid 1 
onder a van de Erfgoedwet; 

 d. als beschermd stads- of dorpsgezicht krachtens een provinciale 
verordening, gemeentelijke verordening of bestemmingsplan. 

10. niet belast is met een aanzegging tot onteigening. 
Artikel 3. Overmaat, ondermaat 
Verschil tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven maat of grootte van het 
Verkochte geeft geen van Partijen enige rechtsvordering tot vergoeding ter zake. 
Artikel 4. Feitelijke leveringsverplichting  
Verkoper levert het Verkochte direct na ondertekening van deze akte af aan 
Koper in de staat waarin het Verkochte zich thans bevindt. Koper draagt vanaf 
dat moment het risico van het Verkochte.  
Ten aanzien van het in eigen gebruik en genot aanvaarden van het Verkochte 
door Koper en de verdeling tussen Koper en de Aannemer van het risico van het 
Verkochte en de daarop te realiseren Woning tijdens de bouw geldt hetgeen 
daaromtrent is bepaald in de AO. 
Bij oplevering van de woning zal aan koper een (definitief) energielabel worden 
overhandigd. 
Artikel 5. Baten en lasten 
De baten en lasten van het Verkochte (daaronder begrepen de zakelijke lasten 
van het Verkochte) komen, betrekking hebbende op het jaar tweeduizend 
achttien, geheel voor rekening voor Verkoper. 
H. OMSCHRIJVING / VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE 
VERPLICHTINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 
Bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve- en/of bijzondere verplichtingen 
Met betrekking tot het verkochte zijn diverse erfdienstbaarheden, kwalitatieve 
bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend. 
De gemeente heeft verklaard dat er geen sprake is van erfdienstbaarheden, 
bijzondere verplichtingen en bepalingen welke de door koper voorgenomen 
ontwikkeling casu quo realisatie van het nieuwbouwproject waarvan het 
verkochte onderdeel uitmaakt in de weg staat, aangezien deze 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen:  
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- ofwel thans niet meer feitelijk worden uitgeoefend; ofwel  
- de feitelijke uitoefening zich niet uitstrekt over het verkochte; ofwel  
- door vermenging teniet zijn gegaan, danwel hun gelding hebben verloren. 
+opnemen bij kavel 46: 
In een akte van levering op + verleden voor genoemde notaris mr. A.H. Korlaar, 
waarbij verkoper ondermeer het verkochte in eigendom verkreeg, van welke akte 
een afschrift is ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst in register 
hypotheken 4 op + in deel + nummer +, staat woordelijk vermeld: 
"Vestiging erfdienstbaarheid 
Mede ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst verklaren partijen hierbij de 
navolgende erfdienstbaarheid te vestigen: 
Ten behoeve van het bij verkoper (de gemeente Renswoude) in eigendom zijnde het 
perceel kadastraal bekend gemeente Renswoude, sectie A nummer +, zijnde het 
heersend erf, en ten laste van het voormelde perceel kadastraal bekend gemeente 
Renswoude sectie A nummer + (kavel 46), zijnde het dienend erf, een 
erfdienstbaarheid tot het betreden van het dienend erf teneinde de op het heersend 
erf aanwezige muur te kunnen schoonmaken, onderhouden en zonodig vernieuwen. 
Voorzover de fundering van de bedoeld muur is gelegen in het dienend erf is de 
eigenaar van het dienend erf verplicht te dulden dat deze fundering gedeeltelijk 
in zijn perceel is aangebracht. 
Voorzover werkzaamheden worden verricht voor reparaties, vervangen, 
verwijdering of onderhoud aan deze zaken, zal dit dienen te geschieden op de 
voor de eigenaar van het dienend erf minst storende wijze, terwijl eventuele 
schade op kosten van de verkoper moet worden hersteld." 
++einde kavel 46+ 
Vestiging erfdienstbaarheden 
1. Tussen partijen is overeengekomen dat verleend en gevestigd zullen worden 

al zodanige erfdienstbaarheden als nodig zijn om hetgeen bij de eerste 
goedgekeurde bouw tot uitvoering is/wordt gebracht, te legaliseren. De 
verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren de hierna 
omschreven erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichting te vestigen en 
te aanvaarden onder voorwaarde van verkoop en levering in eigendom aan 
toekomstige kopers van de naastgelegen bouwkavels op de ten name van 
verkoper staande percelen kadastraal bekend als gemeente Renswoude, 
sectie A nummers + tot en met + (bouwkavels 1 tot en met 4, 28 tot en met 
32, 46 tot en met 54), voorzover deze aan elkaar grenzen; 

2. zo lang niet alle in het vorige lid bedoelde kavels aan derden zijn 
overgedragen zullen de hierna omschreven erfdienstbaarheden 
onvoorwaardelijk gevestigd worden ten behoeve en ten laste van de 
overgedragen kavels afzonderlijk en ten behoeve en ten laste van de niet 
overgedragen kavels gezamenlijk, voorzover deze aan elkaar grenzen. 

Erfdienstbaarheden 
Ter uitvoering van het vorenstaande verlenen en vestigen verkoper en koper, die 
hierbij aanvaarden, over en weer ten behoeve en ten laste van het verkochte en 
de nog in eigendom aan verkoper toebehorende overige bouwkavels kadastraal 
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bekend gemeente Scherpenzeel, sectie E nummers + tot en met +, de 
navolgende erfdienstbaarheden: 
a. de erfdienstbaarheden van licht en uitzicht, inhoudende: 
 - de bevoegdheid aan, in en op het heersend erf volgens de huidige te 

bouwen opstallen, ramen en lichten te hebben op kortere afstand van het 
dienend erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor een van de 
in de wet genoemde beperkingen geldt; 

 - het verbod voor de eigenaar van het dienende erf om de voortuin en 
eventueel de zijtuin, voorzover deze onmiddellijk grenst aan de openbare 
straat en voor zover de eigenaar van het heersende erf hierover uitzicht 
heeft naar de openbare straat waaraan het heersende erf is gelegen, 
anders te gebruiken dan als siertuin en hierin zodanige beplantingen of 
opstallen te hebben, dat hierdoor het uitzicht uit de ramen in de 
voorgevel van de volgens het ten tijde van het passeren van de akte van 
levering bestaande bouwplan op het heersende erf te bouwen casu quo 
gebouwde woning wordt belemmerd;. 

b. de erfdienstbaarheid van overbouw, inbalking en inankering, inhoudende de 
verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat bij de 
uitvoering van het ten tijde van het passeren van deze akte bestaande 
bouwplan eventueel een op het heersende erf te bouwen of gebouwde 
woonhuis of de daarbij behorende berging (met inbegrip van aangeboden 
uitbreidingsmogelijkheden van het woonhuis, ook indien deze uitbreidingen 
na de eerste bouwrealisatie worden uitgevoerd tot het moment van de 
oplevering van de woning), gedeeltelijk op het dienende erf is gebouwd, dan 
wel hierboven uitsteekt, dan wel de versnijdingen van de funderingen in het 
dienende erf zijn gelegen of het bij de op het heersende erf gebouwde 
woonhuis met toebehorende leidingen gedeeltelijk in het dienende erf zijn 
aangebracht; 

c. de erfdienstbaarheden tot afvoer van regenwater en drop, over en weer ten 
nutte en ten laste van de heersende en dienende erven overeenkomstig de 
aan te brengen goten, leidingen en putten en mede inhoudende de 
verplichting van de dienende erven het overlopende water van de daken van 
de op de heersende erven gebouwde opstallen te ontvangen; 

d. de erfdienstbaarheid ten aanzien van rioleringen, kabels en leidingen, 
inhoudende de verplichting voor de eigenaren van de dienende erven te 
dulden dat, rioleringen, kabels en leidingen en overige openbare 
nutsvoorzieningen worden aangelegd, gehouden, onderhouden en 
vervangen en geïnspecteerd door de daartoe bevoegde instantie in, op of 
boven het door koper aangekochte perceel. 

Deze erfdienstbaarheden houden niet in een verbod om te bouwen of te 
verbouwen, voor zover dat van overheidswege is toegestaan. 
Voorzover werkzaamheden moeten worden verricht voor reparaties, vervangen, 
verwijdering of onderhoud aan deze zaken, zal dit dienen te geschieden op de 
voor de eigenaar van het dienend erf minst storende wijze, terwijl eventuele 
schade op kosten van de onderhoudsplichtige moet worden hersteld. 
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Kwalitatieve verplichtingen 
1. Partijen zijn overeengekomen dat ieder van de eigenaren van de 

afzonderlijke bouwkavels moet gedogen, dat palen, kabels, leidingen, 
isolatoren, rozetten, aanduidingsborden, pijpleidingen ten behoeve van de 
gemeente Renswoude en/of nutsbedrijven, alsmede een drainagesysteem, 
op, in, aan of boven de bouwkavels, worden aangebracht en onderhouden 
op plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders van de 
gemeente Renswoude danwel het betreffende nutsbedrijf dit zullen nodig 
oordelen. 

2. Door/in opdracht en voor rekening van de verkoper wordt nabij de erfgrens 
aan de voor- en/of achterzijde en/of aan de zijkant van de bouwkavel in de 
tuin grenzend aan het openbaar gebied een haag en/of staalmat met hedera 
geplant/aangebracht. De plaats van de haag en/of staalmet met hedera is 
schetsmatig en bij benadering aangegeven op een situatietekening, welke is 
gehecht aan de KO. 

 De koper is verplicht de lage haag op een hoogte van tenminste zestig 
centimeter en maximaal tachtig centimeter en de hoge haag op een hoogte 
van tenminste zestig centimeter en maximaal één meter en tachtig 
centimeter op zijn kosten te dulden, te handhaven, te onderhouden, in 
stand te houden en zonodig te vervangen.  
Bij overtreding en/of niet nakoming van bedoelde verplichtingen tot dulden 
respectievelijk niet te doen ten aanzien van de haag verbeurt Koper ten 
behoeve van de gemeente Renswoude, zonder dag uitdrukkelijke 
ingebrekestelling noodzakelijk is, een boete van vijfhonderd euro (€ 500,00) 
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

3. De hiervoor omschreven verplichting zal door inschrijving van een afschrift 
van deze akte in de openbare registers gelden als kwalitatieve verplichting 
als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, zodat deze 
verplichting zal overgaan op degenen die het verkochte zal verkrijgen, hetzij 
onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. Degenen die van de 
rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn 
eveneens aan de hiervoor omschreven verplichting gebonden. 

IN VERVULLING GAAN OPSCHORTENDE VOORWAARDE/UITDRUKKELIJKE 
AANVAARDING 
De voormelde overeengekomen opschortende voorwaarde is met de inschrijving 
van deze akte bij de Dienst van het kadaster en de openbare registers vervuld, 
zodat de omschreven erfdienstbaarheden / kwalitatieve verplichtingen 
betrekking hebbend op het verkochte bij deze, voor zover nodig, worden 
gevestigd, opgelegd en mitsdien volledig van kracht zijn. 
I. BEDENKTIJD EN VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN 
Voor zover daaraan in deze akte geen uitvoering is gegeven, blijft tussen 
Verkoper en Koper van kracht hetgeen ter zake van de KO overigens is 
overeengekomen, met dien verstande dat: 
a. geen beroep meer kan worden gedaan op eventuele overeengekomen 

ontbindende voorwaarden; en 
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b. eventuele opschortende voorwaarden geacht worden te zijn vervuld dan wel 
zijn komen te vervallen; 

in verband waarmee partijen de KO hierbij bekrachtigen, zulks voor zover nodig 
voor de geldigheid daarvan. 
J. WOONPLAATSKEUZE 
Voor zover voormeld adres van Koper is gelegen buiten Nederland kiest Koper 
voor de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, 
woonplaats op het kantoor van mij, notaris, te 3925 KG Scherpenzeel, 
Dorpsstraat 168 . 
K. RECTIFICATIEVOLMACHT 
Partijen verlenen bij deze een onherroepelijke volmacht aan ieder van de 
medewerkers van mij, notaris, voor zover nodig, zowel deze akte als een 
eventuele hypotheekakte met betrekking tot het Verkochte bij afzonderlijke 
akte(n) aan te vullen, te wijzigen en/of te rectificeren in verband met een 
verzuim of een foutieve kadastrale aanduiding, indien dit door partijen dan wel 
dit voor de inschrijving in de openbare registers voor registergoederen als 
bedoeld in de artikelen 3:16 en volgende Burgerlijk Wetboek, of anderszins 
is/wordt verlangd dan wel geëist.  
Deze volmacht heeft geen betrekking op wijzigingen en/of aanvullingen 
voortvloeiende uit later opgekomen wensen of nieuwe omstandigheden. Deze 
volmacht vormt een onverbrekelijk bestanddeel van de tussen Partijen gesloten 
KO en strekt uitsluitend in het belang van partijen. 
L. VOLMACHTEN 
1. Verkoper en koper geven volmacht aan de ten kantore van mij, notaris, 

werkzame personen om zonodig namens hen de afstand van 
hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van anderen 
dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte. 

2. Van de volmachtgevingenen sub 1. blijkt uit volmachten gehecht aan een akte 
van levering op + verleden voor genoemde notaris mr. A.H. Korlaar en welke 
akte onder zijn minuten berust. 

GARANTIEREGELING  
De te realiseren woning met verder aanbehoren maakt deel uit van een door de 
stichting: Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, gevestigd te Rotterdam 
geregistreerd project en is door deze instelling ingeschreven in het Register van 
ingeschreven woningen.  
Verkoper/aannemer verplicht zich tegenover koper terzake van deze woning met 
verder aanbehoren de verplichtingen uit de garantie- en waarborgregeling van 
voornoemde stichting te zullen nakomen.  
Aan koper is door voornoemde stichting een waarborg-certificaat uitgereikt. 
SLOT 
Waar in deze akte staat vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, dan wordt 
daaronder tevens verstaan niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner 
in de zin van geregistreerd partnerschap. 
DEZE AKTE is verleden te Scherpenzeel op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
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De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte 
geen prijs te stellen, van de inhoud voor het verlijden van de akte tijdig te hebben 
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen 
personen en mij, 
notaris, ondertekend, om 
 


