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 AKTE VAN LEVERING 
  
 

Zaaknummer: 25069 
 
 
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 negentien 
voor mij, notaris, verleden, gegund en verkocht aan koper, die op grond daarvan 
van verkoper heeft gekocht en bij deze aanvaardt: 
Omschrijving registergoed. 
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning 
gelegen op de eerste verdieping van het gebouw alsmede de berging en 
parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend als Rijnstraat 1-23 te 
Tolkamer, kadastraal bekend als gemeente Lobith en Spijk, sectie C, 
complexaanduiding 1865-A, appartementindex 16, uitmakende het een duizend 
driehonderdvierendertig / zeventienduizendtweehonderd eenennegentigste 
(1334/17291) onverdeeld aandeel in het appartementengebouw van één winkel 
met opslagruimte op de begane grond, van totaal tien woningen, gelegen op de 
eerste, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde verdieping van het gebouw met 
tien bijbehorende bergingen en tien bijbehorende parkeerplaatsen op de begane 
grond, plaatselijk bekend Rijnstraat 1-23 tot en met 1-31 en 1-35 tot en met 1-45 
(oneven nummers) te Tolkamer, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend 
gemeente Lobith en Spijk, sectie C nummer 1865-A2, welk gebouw voor het 
zeventienduizend tweehonderdeenennegentig/negenenveertig duizend 
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vijfhonderdvijfenvijftigste (17291/49555) onverdeeld aandeel deel uitmaakt van drie 
gebouwencomplexen met ondergrondse parkeergarage en verdere 
aanhorigheden, plaatselijk bekend als Rijnstraat 1-01 tot en met 1-09 (oneven 
nummers), 1-13 tot en met 1-31 (oneven nummers) en 1-35 tot en met 1-65 
(oneven nummers) te Tolkamer, ten tijde van de hoofdsplitsing in 
appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Lobith en Spijk sectie B 
nummers 4225, 4228 en 4232 (voor wat betreft laatstvermeld perceel het beperkt 
zakelijk recht van opstal), groot respectievelijk zes are drieënzestig centiare, vijf 
are tachtig centiare, en dertig centiare en sectie C nummers 1816, 1861 en 1862, 
groot respectievelijk zeven are tien centiare, vijf are en een are, 
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 
garageplaats gelegen in de kelder (ondergronds), plaatselijk bekend als Rijnstraat 
(ongenummerd) te Tolkamer, kadastraal bekend als gemeente Lobith en Spijk, 
sectie C, complexaanduiding 1865-A, appartementindex 36, uitmakende het 
eenhonderdnegentig/tweeduizend tweehonderdtachtigste (190/2280) onverdeeld 
aandeel in het appartementengebouw van totaal twaalf garage-plaatsen in de  
kelder (ondergronds) plaatselijk bekend Rijnstraat, ongenummerd te Tolkamer ten 
tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend als gemeente Lobith en Spijk sectie 
C nummer 1865-A4, welk gebouw voor het tweeduizend 
tweehonderdtachtig/negenenveertig duizend vijfhonderdvijfenvijftigste 
(2280/49555) onverdeeld aandeel deel uitmaakt van drie gebouwencomplexen met 
ondergrondse parkeergarage en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als 
Rijnstraat 1-01 tot en met 1-09 (oneven nummers), 1-13 tot en net 1-31 (oneven 
nummers) en 1-35 tot en met 1-65 (oneven nummers) te Tolkamer, ten tijde van de 
splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Lobith en Spijk 
sectie B nummers 4225, 4228 en 4232 (voor wat betreft laatstvermeld perceel het 
beperkt zakelijk recht van opstal), groot respectievelijk zes are drieënzestig 
centiare, vijf are tachtig centiare en dertig centiare en sectie C nummers 1816, 
1861 en 1862, groot respectievelijk zeven are tien centiare, vijf are en een are, 
hierna aangeduid met "het verkochte". 
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 
Verkoper verkreeg het verkochte door de inschrijving ten kantore van de Dienst 
voor het kadaster en de openbare registers op vijftien juni tweeduizend vijf in 
register Hypotheken 4, deel 30795, nummer 22 van een afschrift van een akte van 
levering, houdende kwijting voor de betaling van de koopprijs, op veertien juni 
tweeduizend vijf verleden voor een waarnemer van  mr. J.J.M. Ridderhof, destijds 
notaris te Vaassen. 
Koopprijs 
De koopprijs van het verkochte is:  
***** euro (€ *****,00). 
Aandeel reservefonds 
In de voormelde koopprijs is begrepen het aandeel van verkoper groot zes duizend 
drie honderd achttien euro en zeven eurocent (€ 6.318,07) in het reservefonds van 
de vereniging van eigenaars, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten 
opgave van/namens het bestuur van die vereniging. Uit de opgave blijkt voorts het 
bedrag dat verkoper op heden aan de vereniging van eigenaars schuldig is. 
Kwijting 
Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens het koopcontract en deze 
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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 
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, 
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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; 

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. 
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Artikel 8 
Asbest 
Het is verkoper niet bekend dat zich in het registergoed mogelijk asbesthoudende 
materialen bevinden. 
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 19 
Het is koper bekend dat het woonhuis enige 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 
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 20 
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. 
Bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere 
verplichtingen 
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 
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bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar: 
A. een akte van levering op vierentwintig mei negentienhonderd zes en negentig 
verleden voor de te Zevenaar gevestigde notaris meester J. van Houtum, welke bij 
afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienste voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Arnhem in Register 4 in deel 14686 nummer 29, waarin 
staat vermeld: 
“12. In het kader van de verhoging en verzwaring van de dijk door Tolkamer zal 
door en op kosten van het Rijk aan de rivierzijde van de dijk nabij de dp 46 plus 
50 plus meter een trap bestaande uit betonelementen ter breedte van circa een 
meter worden aangelegd. 
13. Aan de binnenzijde van de dijk zal eveneens door en op kosten van het Rijk 
ter hoogte van het verlengde van zowel de west- als ook de oostgrens van het 
kadastrale perceel Lobith en Spijk, sectie B nummer 2508 een trap ter breedte 
van ongeveer een meter worden aangelegd. De twee trappen zullen worden 
uitgevoerd in basalton stenen gelijk de bekleding van het binnendijkse 
taludgedeelte, zoals omschreven in het bestek G-4739. 
14. De aan- en optreden van de te maken trappen, zoals omschreven in lid 12 
en 13 van dit artikel wordt bepaald door het Rijk. 
Nog verklaren de comparanten, handelend als gemeld, bij deze te vestigen ten 
laste van het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Lobith en Spijk sectie B nummer 2508 en ten 
behoeve van het bij deze akte overgedragen gedeelte van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Lobith en Spijk sectie B nummer 2508, de erfdienstbaarheid van 
overpad in verband met het verrichten van de nodige onderhoudswerkzaamheden 
aan de dijk door de dijkbeheerder. 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd op een strook grond ter breedte van twee 
meter, gemeten uit de ten van de dijk.” 
B. een akte inhoudende economische eigendomsoverdracht, op twintig maart  
negentienhonderd vijf en negentig voor genoemde notaris van Houtum verleden, 
waarin staat vermeld: 
“Voor wat bijzondere bepalingen het bij deze verkochte betreffende, wordt ten deze 
nog verwezen naar voormelde titel van aankomst, deel 9957 nummer 14, waarin 
woordelijk staat vermeld: 
“Artikel 8 
1.De koper verklaart ermee bekend te zijn dat bij de vaststelling van de koopsom 
reeds rekening is gehouden met de optredende waardevermindering als gevolg 
van de medio negentienhonderd twee en negentig uit te voeren dijkverzwaring. 
2. De koper verbindt zich tegenover de Staat te zijner tijd medewerking te verlenen 
bij de uitvoering van de in het vorige lid genoemde werkzaamheden zonder dat de 
Staat terzake een schadevergoeding is verschuldigd. 
Artikel 9 
1.De bepalingen van artikel 8 en van dit artikel moeten bij elke vervreemding van of 
vestiging dan wel overdracht van enig zakelijk genotsrecht op het bij deze akte 
verkochte of een gedeelte daarvan, telkens door de eigenaar/overdragende partij 
aan de opvolgend(e)eigenaar(en) - of zakelijk gerechtigde(n) - worden opgelegd en 
aangenomen en in elke akte als vorenbedoeld woordelijk en in hun geheel worden 
opgenomen. 
2. De verplichtingen, voortvloeiende uit dit artikel en artikel 9 worden aangegaan 
op verbeurte van dé partij die in gebreke is gebleven van een onmiddellijk 
opeisbare boete van VIJFTIG DUIZENDGULDEN (f 50.000,00) ten behoeve van 
de Staat, zonder dat door deze enige schade of de hoogte daarvan behoeft te 
worden aangetoond en onverminderd diens bevoegdheid tot het vorderen van 
nakoming en/of aanvullende schadevergoeding. 
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Bij niet-nakoming geheel of gedeeltelijk van deze bepalingen zal de dan in gebreke 
zijnde partij in verzuim zijn door het enkele feit van de niet-nakoming zonder dat 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is.” 
C. een akte van levering op zeventien juni negentienhonderd zeven en negentig 
verleden voor genoemde notaris Van Houtum, welke bij afschrift is ingeschreven 
ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Arnhem 
in Register 4 diezelfde dag in deel 15717 nummer 28, waarin staat vermeld: 
“Erfdienstbaarheden 
-Ten behoeve van het gehele resterend deel van perceel Lobith en Spijk, sectie B, 
nummer 1858 en van de percelen Lobith en Spijk, sectie B, nummers 1147 en 
1666 wordt ten laste van het bij deze akte overgedragene gevestigd de 
erfdienstbaarheid van weg van en naar de Rijnstraat over die strook, welke ook 
thans als weg in gebruik is, gelegen ten Noorden van de overgedragen opstal. 
-Omgekeerd wordt ten behoeve van het bij deze akte overgedragene en ten laste 
van het overige gedeelte van voormelde uitweg bij verkopers in eigendom 
blijvende en eveneens deel van voormeld kadastrale perceelnummer 1858, 
gevestigd de erfdienstbaarheid van weg naar en van de Rijnstraat. 
-Voormelde erfdienstbaarheid ten behoeve van het kadastrale perceel nummer 
1147 wordt door de comparant sub 1 als mondeling lasthebber van de eigenaren 
van dat perceel, te weten de heren Stephanus Martinus Johannes Egberts, 
accountant, wonende te Terborg en Frans Boersbroek, accountant, wonende te 
Varsseveld, aangenomen.” 
Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke de 
verkoper verplicht is aan koper op te Ieggen, doet hij dat bij deze en wordt een en 
ander bij deze door de koper aanvaard. 
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden 
die rechten bij deze tevens door de 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. 
Reglementen van splitsing/vereniging van eigenaars 
1. Op het verkochte is van toepassing: 
a. Het reglement van ondersplitsing zoals vastgesteld bij akte van hoofdsplitsing op 
acht oktober negentienhonderd zeven en negentig, bij afschrift ingeschreven ten 
Kantore van de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers te Arnhem in Register 4 op negen oktober 
negentienhonderd zeven en negentig in deel 16030 nummer 5 en bij vier akten van 
ondersplitsing op acht oktober negentienhonderd zeven en negentig, bij afschrift 
ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare 
Registers te Arnhem in Register 4 op negen oktober negentienhonderd zeven en 
negentig respectievelijk in deel 16030 nummer 6, deel 16030 nummer 7, deel 
16030 nummer 8 en deel 16030 nummer 9, inclusief de eventueel dan opgenomen 
bepalingen omtrent een Vereniging van Eigenaars. 
Het is aan koper bekend dat zij als appartementseigenaar van rechtswege lid is 
van de te Tolkamer gevestigde vereniging, genaamd; ‘Vereniging van Eigenaars 
Rijnstraat’. Zij verbindt zich tot prompte voldoening aan- en naleving van de 
verplichtingen, welke voor haar als lid van gemelde vereniging van 
eigenaars uit de wet, de statuten en eventuele huishoudelijke reglementen van de 
vereniging, alsmede uit het reglement van splitsing voortvloeit, van de inhoud van 
welke statuten en reglementen zij heeft kennisgenomen. 
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2. Verkoper staat er voor in dat de vereniging van eigenaars tot op heden geen 
andere schulden heeft dan die welke zijn te beschouwen als normale lasten en 
belastingen terzake van het gebouw met de daarbij behorende grond en/of terzake 
van de exploitatie, verzekering en administratie daarvan. 
3. Verkoper staat er voor in dat de vereniging van eigenaars tot op heden geen 
besluiten heeft genomen waaruit voor de appartement eigenaren een 
aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen van 
aanmerkelijke omvang voortvloeien. 
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 
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 


