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Indien er onjuistheden 
voorkomen in uw personalia of 
elders in de tekst verzoek ik u 
tijdig voor het passeren van de 
akte contact op te nemen 

 
 
 
 

 AKTE VAN LEVERING 
  
 

Zaaknummer: 24791 
 
 
Heden, * 
tweeduizend achttien,  
verschenen voor mij, Mr. Aletta Frederika Laarberg-Trynes, notaris te Montferland: 
 1. **** 
 
 hierna te noemen: "verkoper"; 
2.  
 
 hierna **tezamen** te noemen: "koper"; 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 
Koop 
Verkoper en koper hebben op * een koopovereenkomst gesloten met betrekking 
tot het hierna te vermelden registergoed. 
Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte, die hierna wordt 
aangeduid met "het koopcontract" of "de koopovereenkomst". 
Levering 
**Ter uitvoering van de koopovereenkomst levert verkoper bij deze aan koper, die 
bij deze aanvaardt, ****ieder voor een gelijk gedeelte: 
** Verkoper heeft blijkens proces verbaal van gunning op ** tweeduizend vijftien 
voor mij, notaris, verleden, gegund en verkocht aan koper, die op grond daarvan 
van verkoper heeft gekocht en bij deze aanvaardt: 
Omschrijving registergoed. 
1. een woonhuis met deel (voormalig boerderij), schuren, ondergrond, erf en tuin, 
staande en gelegen te Zeddam, plaatselijk bekend als Melegardeweg 10, 
kadastraal bekend gemeente Bergh sectie C nummer 2123, groot twaalf are en 
zeven centiare; 
 
2. een perceel cultuurgrond gelegen nabij de Melegardeweg 10, kadastraal 
bekend gemeente Bergh sectie C nummer 2124, groot tien are en vijf en vijftig 
centiare; 
 
3. een woonhuis met deel (voormalig boerderij), schuren, ondergrond, erf en tuin, 
staande en gelegen te Zeddam, plaatselijk bekend als Melegardeweg 10, 
kadastraal bekend gemeente Bergh sectie C nummer 2123, en 
een perceel cultuurgrond gelegen nabij de Melegardeweg 10, kadastraal bekend 
gemeente Bergh sectie C nummer 2124, tezamen groot twee en twintig are en 
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twee en zestig centiare, 
 
hierna aangeduid met "het verkochte". 
****eventueel: 
Inschrijving koop 
De koop is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de 
openbare registers op * in register Hypotheken 4, deel * nummer *, welke 
inschrijving door de inschrijving van een afschrift van deze akte waardeloos zal 
worden. 
*** 
Voorgaande verkrijging 
Het voormelde registergoed is door ****, voor wat betreft de ondergrond, in 
eigendom verkregen door toedeling in ruilverkaveling, blijkens akte van 
ruilverkaveling op vier augustus negentienhonderd negen en zestig voor Mr. Drs. 
B.E. Zuure, destijds notaris ter standplaats ‘s-Heerenberg, verleden, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen op diezelfde dag in register 
Hypotheken 4 deel 1786 nummer 1, mede in verband met een akte van rectificatie 
op vijf juli negentienhonderd vier en negentig voor mr. A.G. van der Reijt, destijds 
notaris ter standplaats ’s-Heerenberg, verleden, overgeschreven ten 
hypotheekkantore te Arnhem op zes juli negentienhonderd vier en negentig in 
register Hypotheken 4 deel 12957 nummer 1. 
Door toedeling bij uiterste wil, opgesteld door mr. A.G. van der Reijt voornoemd, op 
een november negentienhonderd negentig, heeft ****  gebruikgemaakt van haar 
bevoegdheid haar verleend bij artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek (oud) en 
aan haar echtgenoot, *** voornoemd toegedeeld alle tot haar nalatenschap 
behorende activa, waartoe mede behoort haar aandeel krachtens 
huwelijksgoederenrecht in het hiervoor genoemde registergoed, zodat *** 
voornoemd, de nalatenschap aanvaard hebbende, thans enig eigenaar is van 
gemeld registergoed. 
Koopprijs 
De koopprijs van het verkochte is:  
***** euro (€ *****,00). 
Kwijting 
Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens het koopcontract en deze 
akte verschuldigde voldaan door storting op een derdengeldenrekening van de 
notaris. 
Verkoper verleent koper kwitantie voor die betaling.  
Omzetbelasting  
Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd. 
Overdrachtsbelasting 
Wegens de levering van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd. De 
overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper, die verklaart dat de 
verschuldigde overdrachtsbelasting ***** bedraagt. 
De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopprijs. 
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 het koopcontract, waaronder: 
Artikel 1 
Kosten 
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en 
het kadastrale recht, zijn voor rekening van koper.  
2. De op het verkochte rustende ruilverkavelingslasten zijn voor rekening van 
koper. 
Artikel 2 
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Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat 
1. Verkoper is verplicht aan koper een recht van eigendom te leveren dat: 
a. onvoorwaardelijk is; 
b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen 

daarvan; 
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen (anders dan hierna vermeld); 
d. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden (van 

welke de aan verkoper bekende hierna zullen worden vermeld); 
e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst (anders 

dan hierna vermeld). 
2. Indien de hiervoor vermelde grootte van het verkochte en/of de verdere 
omschrijving daarvan niet juist of niet volledig is, ontleent noch verkoper noch 
koper daaraan rechten. 
3. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van 
het sluiten van de koopovereenkomst bevond, geheel ontruimd, gedeeltelijk vrij 
van huur of pacht of ander gebruiksrecht.  
4. Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand 
komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van aflevering wordt geacht 
geen wijziging te hebben gebracht in de staat van het verkochte. 
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 het koopcontract 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 
Garanties van verkoper 
Verkoper garandeert het navolgende: 
a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; 
b. het verkochte is na het tot stand komen van de koopovereenkomst niet geheel 

of gedeeltelijk verhuurd, verpacht, in huurkoop gegeven of op andere wijze in 
gebruik afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van koper. 

c. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo 
herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is geen sprake 
van leegstand in de zin van de Leegstandwet noch van vordering van het 
registergoed krachtens de Huisvestingswet; 

d. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde 
van een voorkeursrecht of optierecht; 
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e. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de 

verschenen termijnen zijn voldaan. 
Verkoper heeft bij het aangaan van de koopovereenkomst ondermeer nog 
gegarandeerd dat: 
f. aan hem per dat tijdstip van overheidswege of door nutsbedrijven geen 

veranderingen betreffende het verkochte waren voorgeschreven of 
aangekondigd, welke toen nog niet waren uitgevoerd; 

g. aan hem op dat tijdstip betreffende het verkochte geen (lopende 
adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel 
registerinschrijving bekend was: 
1. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de 

Erfgoedwet; 
2. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in 

artikel 35 van de Erfgoedwet; 
3. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht; 

h. aan hem per dat tijdstip niet bekend was dat het verkochte was opgenomen in 
een aanwijzing ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, 
eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten, noch een voorlopige aanwijzing als bedoeld in 
artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van 
die wet; 

i. aan hem op dat tijdstip niet bekend was dat ten aanzien van het gekochte 
beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 Wet Bodembescherming 
genomen zijn door het bevoegd gezag. 

j. Verkoper verklaart dat hem niet bekend is dat zich ten aanzien van het onder f, 
g, h en i gestelde sedertdien een verandering heeft voorgedaan. 

Artikel 7 
Bodemvervuiling/ondergrondse tanks 
1. Verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het verkochte enige 
verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het in deze akte omschreven 
gebruik door koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot 
schoning van het registergoed, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.  
2. Voor zover aan verkoper bekend zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks 
voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. 
Artikel 8 
Asbest 
Het is verkoper bekend dat zich in het registergoed asbesthoudende materialen 
bevinden. Voor zover zich in het registergoed asbesthoudende materialen 
bevinden, komt dit voor risico van koper en wordt verkoper door koper gevrijwaard 
voor iedere aansprakelijkheid deswege. 
Artikel 9 
Energieprestatiecertificaat 
Verkoper beschikt wel over een energieprestatiecertificaat dan wel een 
gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. 
Koper is hiermee akkoord gegaan. 
Artikel 10 
Overige bepalingen koopovereenkomst 
Ouderdomsclausule 
Artikel 18 
Het is koper bekend dat het woonhuis geruime tijd geleden is gebouwd. 
De ouderdom van het verkochte brengt mee dat koper niet mag 
verwachten dat het verkochte aan de huidige maatstaven voldoet. In 
afwijking van artikel 5 van de onderhavige koopovereenkomst en artikel 
7:17 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek komt het geheel of ten dele 
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ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak 
voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet 
beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en 
risico van de koper. 
Artikel 19 
Verkoper staat er voorts niet voor in dat het verkochte de eigenschappen heeft die 
de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Koper verbindt zich 
ten opzichte van verkoper dat hij hem niet zal aanspreken wegens toerekenbare 
tekortkoming en/of onrechtmatige daad indien mocht blijken dat het verkochte op 
enigerlei onaanvaardbare wijze verontreinigd is, dan wel in het verkochte 
materialen zijn verwerkt die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dan 
wel het verkochte bouwkundige gebreken vertoont. 
Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden 
voortvloeiende uit het hiervoor bepaalde, (waaronder begrepen die van zijn 
rechtsopvolgers onder bijzondere titel). 
Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen. 
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de 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. 
Koopovereenkomst 
Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden 

hetgeen in de koopovereenkomst en ook overigens tussen hen is overeen-

gekomen.  

Ontbindende voorwaarden uit onderliggende overeenkomsten  
Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in het 
koopcontract 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. 
Koper verklaart dat de bedenktijd van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek is verstreken, 
zonder dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de koop te ontbinden. 
Geen bijzondere lasten en beperkingen 
Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere 
verplichtingen verklaren partijen niet bekend te zijn. 
Voor zover er echter verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan 
koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander 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. 
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. 
Doorhaling hypothecaire inschrijvingen 
Partijen geven onherroepelijk volmacht, voor zover van toepassing aan ieder van 
de medewerkers werkzaam ten kantore van Mr. J.G.H. Laarberg en Mr. A.F. 
Laarberg-Trynes, notarissen in de gemeente Montferland of hun plaatsvervanger 
of ambtsopvolger, zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk, met de macht van 
substitutie, om voor zover nodig namens hen afstand van hypotheekrechten en/of 
beslagen aan te nemen, voorzover deze thans nog ten laste van anderen dan 
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koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte. 
**Volmachten 
Van voormelde volmachten blijkt uit **** aan deze akte te hechten onderhandse 
akten. 
Woonplaats 
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 
Bekendheid comparanten 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Didam, gemeente Montferland, op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld. 
De comparanten verklaarden tijdig voor het verlijden van deze akte een ontwerp 
daarvoor te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennisgenomen, te zijn 
gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien, en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen personen, is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de 
comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend, om 


