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1 Inleiding 
 

De Provincie Gelderland verkoopt een bouwkavel van 459 m2 gelegen aan de Nieuwstraat in 

Neede ter hoogte van voormalige huisnummers 17-21. 

 

Deze verkoopbrochure bevat alle feitelijke en juridische informatie met betrekking tot de kavel 

die bij de verkoper bekend is. Daarnaast bevat deze brochure de inschrijvingsvoorwaarden, 

de voorwaarden en uitgangspunten waaronder de bouwkavel te koop wordt aangeboden en 

aanvaard kan worden. Als bijlagen zijn onder meer het inschrijfbiljet en het concept van de 

verkoopovereenkomst opgenomen. De brochure en de bijlagen vormen een onlosmakelijk 

geheel. 

 

Verdere informatie 

Voor verdere informatie over de verkoopprocedure kunt u contact opnemen met: 

 

Tap & van Hoff notarissen 

Contactpersoon: De heer A. Klein Hazebroek 

Telefoonnummer:  0573-298398 

Emailadres:   info@tapvanhoff.nl. 

  

mailto:info@tapvanhoff.nl
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2 Omschrijving object 
 

2.1 Algemeen 

 

De bouwkavel betreft een perceel van 459 m2, kadastraal bekend Neede C 9895. 

Onderstaande fotocollage geeft een indruk van de kavel en omgeving (foto’s d.d. 27-10-

2022): 

 

  

Figuur 1 De bouwkavel en directe omgeving (foto’s d.d. 27-10-2022) 
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2.2 Ligging 

De ligging van het perceel is aangegeven op de kaart in onderstaande figuur. In bijlage A1 is 

een detailkaart opgenomen van het te verkopen object. 

 
Figuur 1 Ligging perceel 
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2.3 Bestemming en bouwvlak 

 

Het perceel heeft de enkelbestemming Wonen en de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 

2. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van ca. 254 m2. Bijlage A2 geeft een detailkaart van 

het perceel met daarop het bouwvlak aangegeven. 

 

Voor informatie over het vigerende bestemmingsplan en bijbehorende bestemmingsregels 

kan www.ruimtelijkeplannen.nl worden geraadpleegd of navraag worden gedaan bij de 

gemeente Berkelland. 

 

 

  

Figuur 2 Uitsnede bestemmingsplan 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2.4 Visie gemeente Berkelland 

De gemeente Berkelland geeft de volgende voorlopige uitgangspunten mee bij ontwikkeling 

van de locatie in afwijking van het vigerende bestemmingsplan: 

  

 

2.5 Wet bodembescherming 

Het perceel is in opdracht van de provincie gesaneerd en daarmee geschikt gemaakt voor de 

functie Wonen met tuin. Op het terrein is een restverontreiniging aanwezig.  

Vanuit de Wet bodembescherming ligt er een publiekrechtelijke beperking op het perceel. Ter 

plaatse van de aanwezige restverontreiniging behoeven graven en andere werkzaamheden 

op of in de bodem instemming van het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor het oppompen van 

verontreinigd grondwater. De volledige inhoud van de beperking is terug te vinden in het 

besluit van de Omgevingsdienst Regio Arnhem in bijlage B. Het evaluatieverslag van de 

sanering is toegevoegd als bijlage C.  

De kaart in bijlage D geeft de bodemsituatie na sanering weer. Binnen de saneringscontour is 

de grond tot 1 meter onder het maaiveld aangevuld met schone grond (grond met kwaliteit 

Achtergrondwaarde). Aan de rand van het perceel, ter plaatse van de rode kleur op de kaart, 

is sprake van een restverontreiniging. Op deze plaats was verdere sanering vanwege 

aanwezige kabels en leidingen onder het trottoir niet mogelijk.  

 

Visie locatie Nieuwstraat 17-21 Neede d.d. 14-12-2022 

 

Vanuit de gemeente Berkelland is een woningbouwontwikkeling op de locatie 

Nieuwstraat 17-21 wenselijk. Indien wordt afgeweken van het vigerende 

bestemmingsplan zullen gesprekken tussen initiatiefnemer en de gemeente 

Berkelland gevoerd worden om tot een concrete invulling voor de locatie te komen. 

 

De volgende uitgangspunten geven richting voor verdere gesprekken tussen 

initiatiefnemer en de gemeente Berkelland:  

 

• In 2020 heeft de Berkellandse gemeenteraad de woonvisie 2020-2025 vastgesteld. 

De gemeente Berkelland wil met name kansen creëren voor starters en senioren op 

de woningmarkt. Deze locatie is geschikt om mogelijkheden te creëren voor 

starters/jongeren. Voor appartementen in de mogelijke nieuwbouw is een 

gebruiksoppervlakte van +- 65 m2 de basis (voor de doelgroep starters). Elk 

appartement moet de beschikking hebben over een eigen berging op de begane 

grond.  

• Tot en met 2018 heeft er bebouwing gestaan op het perceel. De gebouwen stonden 

op dezelfde rooilijn als de gebouwen ten oosten en westen van het perceel. Dit is een 

kenmerk van deze straat. De gebouwen hebben geen voortuin en de bebouwing is 

direct tegen het trottoir aan gelegen. Dit uitgangspunt dient ook gehanteerd te worden 

voor de toekomstige ontwikkeling. 

• In de Nieuwstraat is weinig groen aanwezig. Door het toevoegen van groen op de 
nieuwe locatie krijgt het woonklimaat een hogere waarde. Dit kan door bijvoorbeeld 
de daken te vergroenen en/of op het terrein bomen toe te voegen. 

• Parkeren dient op eigen terrein opgelost te worden conform de geldende 
parkeernormen. Bestuurders van personenauto’s naar en van het perceel zullen het 
bestaande éénrichtingsverkeer moeten aanhouden. Op de Wilhelminastraat tussen 
de Ruwenhofstraat en de Nieuwstraat geldt éénrichtingsverkeer van noord naar zuid. 

 



 
 
 
 
 
INFORMATIEBROCHURE BOUWKAVEL NIEUWSTRAAT NEEDE 
Januari 2023 
 
 

10 
 

2.6 Wet natuurbescherming 

Het is verplicht om in de nieuwbouw minimaal 4 permanente verblijfsplaatsen voor de 

Gewone dwergvleermuis aan te brengen. Deze verplichte maatregel staat beschreven in het 

besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 4 juli 2018 tot het verlenen van een ontheffing op grond 

van de Wet Natuurbescherming. Dit besluit is toegevoegd in bijlage E. 

 

2.7 Hekwerk en poort 

Het perceel is voorzien van een hoog hek met poort. De sleutels (twee stuks) worden na 

overdracht aan koper geleverd. 
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3 Inschrijfprocedure en -voorwaarden 
 

3.1 Inleiding 

De bouwkavel wordt verkocht middels een openbare verkoop bij inschrijving met gunning aan 

de hoogste inschrijver. Belangstellenden kunnen de locatie op eigen gelegenheid via de 

openbare weg bezichtigen. 

 

Dit hoofdstuk bevat informatie over de inschrijfprocedure en de algemene voorwaarden die 

daarop van toepassing zijn.  

 

3.2 Begrippen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1. Verkoop bij inschrijving: 

de verkoop van registergoed, anders dan bij veiling, ten overstaan van een notaris, waarbij 

het bod uitsluitend schriftelijk, door middel van inschrijvingsbiljetten, wordt uitgebracht. 

 

2. De zitting: 

de besloten bijeenkomst waarop de inschrijvingsbiljetten worden ontsloten en het hoogste bod 

wordt vastgesteld door de Notaris, al dan niet in aanwezigheid van de verkoper. 

 

3. Algemene inschrijvingsvoorwaarden: 

deze algemene voorwaarden. 

 

4. Notaris: 

de notaris, zijn plaatsvervanger of de waarnemer van zijn kantoor, te wiens overstaan de 

verkoop bij inschrijving wordt gehouden. 

 

5. Registergoed: 

de onroerende zaak die bij inschrijving wordt verkocht. 

Het begrip registergoed omvat ook de roerende zaken welke tezamen met de onroerende 

zaak worden verkocht. 

 

6. Verkoper: 

de Provincie Gelderland, gevestigd te Arnhem, Markt 11 (Postbus 9090, 6800 GX Arnhem). 

 

7. De inschrijving: 

het uitbrengen van een bod door middel van het tijdig toezenden van een rechtsgeldig 

ondertekend inschrijvingsbiljet inclusief bijlagen. 

 

8. Bod: 

het bedrag in Euro dat een gegadigde door middel van zijn inschrijving biedt. 

 

9. Bieder: 

degene die door middel van de inschrijving een bod heeft uitgebracht. 
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10. Gunning: 

de verklaring van de verkoper waardoor, als resultaat van de verkoop bij inschrijving, de 

koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt. 

 

11. Koper: 

degene aan wie krachtens verkoop bij inschrijving wordt gegund. 

 

12. Koopsom: 

het bod waarvoor wordt gegund. 

 

13. Levering: 

de rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van het 

registergoed. 

 

14. Sluitingsdatum: 

de dag waarop de zitting plaatsvindt. 

 

3.3 Voorwaarden 

 

OBJECT 

 

Artikel 1 

Het betreft: 

 

Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte in m2 

Neede C 9895 459 

 

 

ORGANISATIE VAN DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 

 

Artikel 2 

1. De organisatie en voorbereiding van de verkoop bij inschrijving berusten bij de Provincie. 

De ontvangst van de biedingen, vaststelling van de hoogste bieding en tenuitvoerlegging 

van de verkoop bij inschrijving berusten bij de notaris. 

2. De Provincie maakt de voorgenomen verkoop bij inschrijving bekend en verstrekt de 

inschrijfbiljetten (als bijlage F toegevoegd aan deze informatiebrochure). De notaris stelt 

gegadigden en andere belanghebbenden in de gelegenheid tijdig vóór de zitting van de 

inhoud van de inschrijvingsvoorwaarden kennis te nemen, en geeft, desgevraagd, nadere 

informatie omtrent de gang van zaken en de door de koper verschuldigde belasting en 

kosten. 

De notaris waakt over de ingevolge zijn ambt en de inschrijvingsvoorwaarden in acht te 

nemen geheimhouding vóór de zitting en tijdens de zitting. 

3. De Provincie en de notaris zijn bevoegd om vóór en tijdens de zitting al die maatregelen 

te nemen die, naar hun oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de 

verkoop bij inschrijving. Dit omvat de bevoegdheid, ook zonder opgave van redenen: 

- een bod niet als zodanig te erkennen 

- een of meer gegadigden van de verkoop bij inschrijving uit te sluiten 

- de verkoop bij inschrijving te schorsen, uit te stellen of af te gelasten. 
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4. De notaris stelt vast of er bij het uitbrengen van het bod een zodanige vergissing is 

gemaakt dat, naar het oordeel van de notaris, de bieder niet aan het uitbrengen van zijn 

bod gehouden kan worden. 

5. Het oordeel van de notaris omtrent datgene wat zich tijdens de zitting afspeelt en de uitleg 

of de toepassing van de inschrijvingsvoorwaarden tijdens de zitting is beslissend. 

6. De notaris maakt van het verhandelde tijdens de zitting proces-verbaal op. Daaruit blijkt 

tevens van de gedane biedingen, door middel van verwijzing naar de aangehechte 

inschrijvingsbiljetten en/of door vermelding in het proces-verbaal. 

7. Voor alles wat de verkoop bij inschrijving betreft, kiezen de daarbij betrokken partijen 

woonplaats op het kantoor van de notaris. 

 

HET INSCHRIJVINGSBILJET 

 

Artikel 3 

 

1. Een bieder brengt zijn bod uit op het vooraf beschikbaar gestelde inschrijvingsbiljet (zie 

bijlage F).  

2. Het inschrijvingsbiljet kan tot uiterlijk 10 februari 2023 om 17.00 uur worden ingeleverd in 

een gesloten envelop bij het kantoor van Tap & van Hoff Notarissen in Lochem (Marinus 

Naefflaan 16 7241 GD Lochem). In het geval het inschrijfformulier per post wordt 

verstuurd, draagt de inschrijver zelf het risico van het niet (tijdig) ontvangen door de 

notaris. Indien het inschrijfformulier per gewone post wordt verstuurd, kan deze worden 

gestuurd naar Tap & van Hoff Notarissen, t.a.v. de heer A. Klein Hazebroek, Postbus 27, 

7240 AA Lochem.  

Op de envelop dient in de linkerbovenhoek aangetekend te worden INSCHRIJVING 

PROVINCIE GELDERLAND KAVEL NIEUWSTRAAT NEEDE. NIET OPENEN. Te laat 

ontvangen formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen en zijn dus 

uitgesloten van de inschrijvingsprocedure. 

 

DE ZITTING EN DE INSCHRIJVING 

 

Artikel 4 

 

1. De inschrijving vindt plaats vanaf 9 januari 2023 om 9.00 uur en sluit op 10 februari 2023 

om 17.00 uur. De zitting vindt achter gesloten deuren plaats en wordt gehouden op het 

notariskantoor op 13 februari 2023 om 10.00 uur. 

2. De notaris opent de enveloppen en neemt vervolgens kennis van de inhoud van de 

inschrijvingsbiljetten en beoordeelt deze op hun geldigheid en betekenis overeenkomstig 

de inschrijvingsvoorwaarden. 

3. Alle inschrijvingsbiljetten worden aan het interne proces-verbaal gehecht. 

4. De notaris maakt de uitslag (hoogste bieding) van de inschrijving bekend. 
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HET BOD 

 

Artikel 5 

 

1. Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig (financieel) voorbehoud 

te zijn. Een bod in strijd hiermee is ongeldig. 

2. Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele euro’s. Een niet in gehele 

euro’s uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro’s afgerond. 

3. Het bod wordt exclusief btw uitgedrukt. 

4. Indien blijkt, dat het hoogste bod door meer bieders - anders dan gezamenlijk - is 

uitgebracht, dan wordt de hoogste bieder aangewezen door loting tijdens de zitting 

ten overstaan van de notaris. 

5. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk 

aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende 

verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop. 

6. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden, totdat: 

- de Provincie gunt aan een ander; of 

- vaststaat dat niet wordt gegund; of 

- de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken 

zonder dat is gegund; of 

- de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. 

 

BIEDEN VOOR EEN ANDER 

 

Artikel 6 

 

1. Het is niet toegestaan om namens een ander te bieden, behoudens als 

vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van een rechtspersoon.  

2. Indien mocht blijken, dat een rechtspersoon die biedt overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3, onbevoegd vertegenwoordigd is, danwel haar verplichtingen krachtens de 

verkoop bij inschrijving niet nakomt, word(t)(en) degene(n) die door ondertekening van het 

inschrijvingsbiljet, het bod namens de rechtspersoon heeft (hebben) uitgebracht, geacht 

hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper te zijn. 

 

GUNNING, BERAAD, NIET GUNNING EN AFGELASTING 

 

Artikel 7 

 

1. De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij inschrijving komt tot stand door de 

gunning. De koopovereenkomst dient binnen 1 week na bekend maken van de gunning 

door beide partijen te worden getekend. Indien deze termijn niet wordt gehaald, houdt 

verkoper het recht om aan een ander te gunnen. 

2. Gunning geschiet in beginsel aan de inschrijver die het hoogste bod heeft uitgebracht. 

3. De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te 

beraden. De termijn van beraad eindigt op 20 februari 2023 om 17.00 of zoveel eerder als 

de verkoper mocht hebben gegund. 

4. Van de gunning na beraad stelt notaris de bieders schriftelijk of per e-mail op de hoogte. 
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5. Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het 

al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund. 

6. De verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van 

redenen worden afgelast. 

 

BELASTING EN KOSTEN 

 

Artikel 8 

 

1. Voor rekening van koper zijn de notariële kosten en de onderzoekskosten ter zake van 

deze overeenkomst en de kosten wegens de levering van het registergoed, daaronder 

begrepen het kadastraal recht dat is verschuldigd voor de inschrijving van een afschrift 

van de akte van levering alsmede de omzetbelasting die over voormelde bedragen wordt 

geheven. De notariële kosten worden vermeerderd met de in verband met deze 

overeenkomst gemaakte verschotten zoals de onderzoekskosten van de overige 

(openbare) registers en het Verificatie Informatie Systeem (VIS) en de over die kosten 

verschuldigde omzetbelasting. 

De hoogte van deze kosten is indicatief aangegeven in bijlage G. 

2. Alle eigenaarslasten, -belastingen en heffingen, derhalve niet de gebruikerslasten, komen 

eerst per 1 januari 2023 voor rekening van koper. 

3. De in lid 1 van dit artikel vermelde belastingen, kosten en lasten maken geen deel uit van 

het gedane bod, maar zijn daarboven verschuldigd. 

 

JURIDISCHE LEVERING, TIJDSTIP VAN BETALING, WET BIBOB 

 

Artikel 9 

 

1. De betaling van de koopprijs, van de verrekeningen, overige kosten, rechten en 

belastingen vindt plaats via (het kantoor van) de notaris. 

2. De akte van levering zal uiterlijk op 3 april 2023 worden verleden, ten overstaan van  één 

van de notarissen verbonden aan Tap & van Hoff Notarissen te Lochem danwel zijn of 

haar waarnemer, of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen. Onder de 

voorwaarde dat uiterlijk ten tijde van het moment van juridische levering geen vermoeden 

bestaat van een situatie zoals bedoeld in artikel 9a, derde lid, onder a. tot en met f. In dat 

geval wordt de juridische levering met vier maanden uitgesteld, onverminderd de 

bevoegdheid van de Provincie Gelderland om deze overeenkomst op te schorten, te 

ontbinden of te beëindigen op grond van artikel 9a, derde lid. Koper is verplicht hieraan 

zijn medewerking te verlenen. 

3. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór het ondertekenen van de akte van 

levering op één van de kwaliteitsrekening(en) van de notaris en wel zodanig dat het 

verschuldigde op de dag van levering op die kwaliteitsrekening is bijgeschreven. 

4. Uitbetaling aan verkoper zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de 

openbare registers is gebleken, dat de levering is geschied zonder inschrijvingen die bij 

het verlijden van de akte van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, 

in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetalen ten 

minste één werkdag kan verstrijken. 
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Artikel 9a  

Bepalingen inzake Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur (Wet Bibob) 

 

i. Op de uiteindelijke overeenkomst zijn de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet 

Bibob bij vastgoedtransacties van toepassing. Door ondertekening verklaart bieder kennis 

te hebben genomen van deze beleidsregels en met de inhoud daarvan in te stemmen. 

 

ii. Van de uiteindelijke overeenkomst maakt het Vragenformulier Wet Bibob 

Vastgoedtransacties deel uit. Bieder zal verklaren dit formulier naar waarheid te hebben 

ingevuld. Dit formulier zal uiterlijk binnen 1 week na gunning worden aangeleverd bij 

Bureau Screening en Bewakingsaanpak: 

Provincie Gelderland 

Bureau SBA 

Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

 

iii. De Provincie Gelderland kan de overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze 

opschorten, ontbinden of beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele 

schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, voor zover: 

a. Er sprake is van [een ernstig/tenminste een mindere mate van gevaar] dat de 

vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare 

feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te 

benutten; 

b. Er sprake is van [een ernstig gevaar/tenminste een mindere mate van 

gevaar] dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie 

betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd; 

c. Er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs 

doen vermoeden dat bieder in relatie staat tot strafbare feiten; 

d. Er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs 

doen vermoeden dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een 

strafbaar feit is gepleegd; 

e. Bieder heeft nagelaten de vragen die hem door de Provincie Gelderland zijn 

gesteld op grond van artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te 

beantwoorden, of 

f. Bieder heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob 

zijn gesteld op grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar 

waarheid te beantwoorden. 

 

iv. De begrippen ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, strafbare feiten, in relatie staan 

tot en feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden 

hebben in de uiteindelijke overeenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt. 

 

WAARBORGSOM 

 

Artikel 10 

Koper behoeft geen waarborgsom te storten of bankgarantie te stellen. 
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GARANTIES, VERKLARINGEN VAN DE VERKOPER, JURIDISCHE STAAT 

 

Artikel 11 

 

1. Verkoper garandeert: 

a. Ten tijde van het ondertekenen van de akte van levering zal hij bevoegd zijn tot de 

levering van het registergoed. 

b. Het registergoed is op de sluitingsdatum niet opgenomen in een (lopende 

adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving: 

i. als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988; 

ii. door de gemeente of provincie als beschermd monument; 

iii. tot beschermd stads- of dorpsgezicht. 

c. Het registergoed is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo herinrichtingsplan 

en is niet ter onteigening aangewezen; evenmin is sprake van vordering van het 

registergoed krachtens de Huisvestingswet en de daaruit voortvloeiende regulering. 

d. Er bestaat ten aanzien van het registergoed geen verplichting het registergoed te koop 

aan te bieden aan de gemeente, de Provincie of het Rijk op grond van de Wet 

voorkeursrecht gemeenten. 

e. Er bestaan geen verplichtingen ten opzichte van derden uit overeenkomsten van 

(huur)koop of leasing, opties, rechten van wederinkoop en/of voorkeursrechten, en 

deze zullen evenmin bestaan bij het ondertekenen van de akte van levering. 

f. Het registergoed zal bij het ondertekenen van de akte van levering ongevorderd zijn en 

niet - met of zonder recht of titel - in gebruik bij derden zijn, voor zover in deze 

overeenkomst niet anders is vermeld. 

g. Het registergoed zal bij het ondertekenen van de akte van levering vrij zijn van huur en 

andere gebruiksrechten. 

2. Er zijn verkoper geen andere erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen in de zin van artikel 

6:252 van het Burgerlijk Wetboek, zakelijke rechten en gedoogplichten als bedoeld in de 

Belemmeringenwet Privaatrecht, opstalrechten, bijzondere bepalingen en kettingbedingen, 

beperking en besluiten genomen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen (Wkpb) bekend dan de bedingen vermeld in deze brochure. 

3. Koper verklaart uitdrukkelijk de lasten en beperkingen te aanvaarden die zijn vermeld in deze 

overeenkomst of voortvloeien uit de laatste titel van eigendomsverkrijging en - indien dat een 

andere akte is - uit de akte waaraan verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent, alsmede 

alle lasten en beperkingen die: 

i. zijn ingeschreven in de openbare registers en wel of niet blijken of voortvloeien uit 

vroegere notariële akten ten aanzien van het registergoed; en/of 

ii. voor koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie; en/of 

iii. voor koper, gelet op het voorgenomen gebruik van het registergoed, in geen enkel 

opzicht bezwaarlijk zijn, ook al zijn die lasten en beperkingen niet kenbaar uit de 

openbare registers en/of de feitelijke situatie. 

4. De feitelijke levering (aflevering) van het registergoed aan koper zal geschieden in de staat 

waarin het zich bij het tot stand komen van de koopovereenkomst bevindt (as is), behoudens 

normale slijtage. Het bepaalde in artikel 7:17 BW is niet van toepassing. 

i. verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het registergoed 

nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren 

over eigenschappen van dan wel gebreken aan het registergoed waarvan hij op de 

hoogte zou zijn geweest als hij het registergoed zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader 
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zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen dan wel 

gebreken voor risico en rekening van koper komen. Het door koper voorgenomen 

gebruik is geheel voor rekening en risico van koper. 

 

MILIEU 

 

Artikel 12 

 

1. Verkoper heeft een verkennend bodemonderzoek naar het Verkochte laten uitvoeren door 

HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BF7685-MI-RP-220124-1400 van 6 april 

2022 (toegevoegd als bijlage H aan deze brochure). 

2. Koper accepteert de staat van het gekochte o.a. zoals deze uit het in lid a genoemde 

rapport blijkt.  

3. Het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de levering nog niet gesignaleerde 

verontreiniging in het registergoed aanwezig is, is voor rekening van koper. 

4. Verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad worden 

aangesproken tot sanering of vervanging of het nemen van maatregelen ten aanzien van 

het registergoed of naburige percelen, dan wel tot vergoeding van enige schade. Koper 

kan deze overeenkomst niet ontbinden of wegens dwaling vernietigen of doen wijzigen, 

indien blijkt van verontreiniging van het registergoed en deze verontreiniging op de 

sluitingsdatum niet aan de verkoper bekend is of op grond van aan verkoper bekende 

feiten bekend had behoeven te zijn. 

Deze exoneratieclausule wordt ten behoeve van verkoper en ten laste van koper in de 

akte van levering als kwalitatieve verplichting tussen verkoper en koper overeengekomen, 

zodat de verplichting van een der partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien 

van het registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen 

verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een 

recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.  

 

OMSCHRIJVING VAN DE LEVERINGSVERPLICHTING 

 

Artikel 13 

 

1. De verkoper is verplicht aan de koper eigendom te leveren dat: 

a. onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging ook 

onderhevig is; 

b. niet is bezwaard met beslagen, hypotheken, inschrijvingen daarvan of pandrechten 

2. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte van het registergoed niet juist is, zal 

geen van partijen daaraan enig recht ontlenen. 

3. Alle aanspraken ter zake van het registergoed tegenover derden, waaronder begrepen 

bouwers, (onder)aannemers, installateurs en leveranciers, gaan voor zover mogelijk door 

de overdracht over op de koper die deze aanvaardt. De verkoper is verplicht de hem 

daarover bekende gegevens aan de koper ter beschikking te stellen. De verkoper is 

overigens ter zake niet tot enige vrijwaring gehouden. 
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RISICO EN VERZEKERING 

 

Artikel 14 

 

 Het registergoed komt eerst voor risico van koper, zodra de notariële akte van levering is 

ondertekend. Vanaf dat moment komen de baten hem tegoeden en zijn de lasten voor zijn 

rekening. 

 

NIET NAKOMING 

 

Artikel 15 

 

1. Indien één van de partijen nadat zij in verzuim is, van rechtswege of door ingebreke te zijn 

gesteld op een termijn van acht dagen, ter zake van de nakoming van één of meer van 

haar verplichtingen heeft de wederpartij de keuze of: 

   (a) uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in 

verzuim is na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien 

ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete 

verschuldigd is van drie promille van de koopprijs met een maximum van tien 

procent van de koopsom; of 

   (b) de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en 

betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van tien procent van de 

koopprijs. 

2. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde  

      schadevergoeding met rente en kosten. 

3. Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de notaris of de 

overeenkomst is nagekomen, of één van de partijen dan wel of beide partijen 

tekortschiet(en) dan wel tenslotte of hij, notaris zelve, niet kan beoordelen wie van beide 

partijen tekortschiet, één en ander met dien verstande dat partijen gedurende één maand 

nadat de notaris het vorenstaande schriftelijk heeft verklaard, het recht hebben zich voor 

beslechting van het geschil te wenden tot de bevoegde rechter. 

 Indien de notaris niet kan beoordelen wie van partijen toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming, gaat de notaris, behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide partijen, 

niet tot uitbetaling over, totdat tussen partijen bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak 

is komen vast te staan, wie van hen toerekenbaar is tekortgeschoten. 

 Een gestelde bankgarantie dient gedurende die tijd te worden verlengd, bij gebreke 

waarvan de notaris verplicht is de bankgarantie in te roepen en het bedrag van de 

bankgarantie te innen. 
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SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 16 

 

1. De Algemene Termijnenwet (Staatsblad 1964, nummer 314) is van toepassing op de 

termijnen, welke in de inschrijvingsvoorwaarden zijn vermeld. 

2. Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van de overeenkomst en/of 

de in de akte van levering vervatte overeenkomst mochten ontstaan, is de rechter van de 

plaats waar het registergoed geheel of grotendeels is gelegen, bij uitsluiting bevoegd. 

3. Op de overeenkomst en op de akte van levering is Nederlands recht van toepassing. 

4. Een ieder wordt geacht onmiddellijk belanghebbende persoon te zijn in de zin van artikel 

42 van de Wet op het Notarisambt ten aanzien van de inhoud van de akte, waarbij de 

inhoud van deze algemene voorwaarden van verkoop bij inschrijving is vastgesteld. 
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4 Verkoopvoorwaarden 
 

In bijlage I is een format van de verkoopovereenkomst opgenomen, waarin de 

verkoopvoorwaarden worden beschreven. Daarin zijn onder andere de volgende voorwaarden 

opgenomen.  

 

Levering 

De kavel wordt ‘‘as is’’ geleverd. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om op eigen kosten 

en risico benodigde onderzoeken uit te laten voeren. 

 

Fiscale status 

Partijen stellen vast dat Verkoper een ondernemer is in de zin van de Wet op de 

omzetbelasting 1968, dat het Verkochte kwalificeert als "bouwterrein" als bedoeld in artikel 11 

lid 1 onderdeel a onder 1 juncto artikel 11 lid 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en dat 

de levering van het Verkochte een levering is als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 

omzetbelasting 1968 aangezien sprake is van onbebouwde grond die kennelijk bestemd is 

om te worden bebouwd. Verkoper dient derhalve omzetbelasting af te dragen over de 

Koopprijs. De verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de Koopprijs en is voor 

rekening van Koper. Verkoper zal hiertoe voorafgaand aan de levering van het Verkochte aan 

Koper een BTW-factuur sturen, die via de nota van afrekening wordt voldaan, tenzij 

anderszins bepaald in de Overeenkomst. 

 

Kosten 

Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting of 

omzetbelasting, kosten van royement en het kadastrale recht, zijn voor rekening van de koper 

(‘kosten koper’). 
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Bijlagen 
 

A1.  Detailkaart perceel 

A2.  Detailkaart perceel met bouwvlak 

B. Besluit van de Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d.23-05-2022 

C. Evaluatieverslag sanering d.d. 20-04-2022 

D. Kaart restverontreiniging d.d. 26-04-2022 

E. Besluit Wet natuurbescherming d.d. 04-07-2018 

F. Inschrijvingsbiljet 

G. Kostenraming leveringsakte 

H. Verkennend bodemonderzoek na sanering d.d. 06-04-2022 

I. Format verkoopovereenkomst Nieuwstraat Neede 
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