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HdH/NB - 110372

Levering

Heden, een juli tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Petra Francisca 

Heuff, notaris met plaats van vestiging Arnhem:

1. nde te 6881 EG Velp, Piet 

ig november negentienhon-

 afgegeven door de burge-

meester van de gemeente Rheden op zeven oktober tweeduizend tien, on-

gehuwd en handelende als gevolmachtigde van:

a.

de burgemeester van de gemeente Renkum op twee juni tweeduizend 

acht en in eerste echt, zulks met uitsluiting van iedere gemeenschap van 

goederen, gehuwd met de heer Wietse Hoekstra,

b.

burgemeester van de gemeente Rheden op drie maart tweeduizend tien, 

thans ongehuwd en geen geregistreerd partner (geweest),

(toekomstige adressen: ongewijzigd),

zonderlijk ook te noemen: "de verkoper";

blijkende van voormelde volmachten uit twee onderhandse akten van 

volmacht, die aan deze akte zijn gehecht;

2. a.

gegeven door de burgemeester van de gemeente Rheden op drie april 

tweeduizend acht; en 

b.

de burgemeester van de gemeente Rheden op acht februari tweeduizend 
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acht,

in voor beiden eerste echt, zulks in algehele gemeenschap van goederen, 

gehuwde echtelieden, beiden wonende te 6881 RC Velp, Rozenhagelaan 2,

(toekomstig adres: Tramstraat 31, 6881 HB Velp),

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

De comparanten verklaarden het navolgende:

Levering appartementsrecht en omschrijving van het verkochte

De verkoper en de koper zijn blijkens onderhandse akte, gedateerd tweeën-

twintig/achtentwintig februari tweeduizend elf een koopovereenkomst aange-

gaan, ter uitvoering waarvan de verkoper bij deze levert aan de koper, die bij 

deze van de verkoper aanvaardt, zulks ieder voor de onverdeelde helft:

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de wo-

ning met balkon, gelegen op de derde verdieping en berging in de kelder, 

plaatselijk bekend Tramstraat 31 te Velp, kadastraal bekend gemeente Velp, 

sectie I nummer 1336 A16, uitmakende het vierhonderdtien/zevenduizend 

zeshonderdeenenzestigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaan-

de uit het flatgebouw met ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan 

de Tramstraat/hoek Hoofdstraat en Overbeeklaan te Velp, ten tijde van de 

splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Velp, sectie I, 

nummers 791, 1333 en 1335, tezamen groot twaalf aren vijftig centiaren; 

en

b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de  

parkeerplaats, gelegen in de kelder van voormeld flatgebouw, kadastraal 

bekend gemeente Velp, sectie I nummer 1336 A28, uitmakende het twin-

tig/zevenduizend zeshonderd eenenzestigste onverdeeld aandeel in voor-

melde gemeenschap,

hierna tezamen te noemen: "het verkochte".

Appartementsrecht en verkrijging door de verkoper

Het verkochte is oorspronkelijk voor het vierhonderddertig/zevenduizend zes-

honderdeenenzestigste onverdeeld aandeel in de nadien in appartementsrech-

ten gesplitste percelen grond met de toen aanwezige opstallen, kadastraal be-

kend gemeente Velp, sectie I nummers 791, 1333 en 1335, door mevrouw Roe-

lina Johanna Siebelink-Beker, geboren te Brummen op vier augustus negen-

tienhonderd zevenentwintig en ten tijde van de verkrijging reeds ongehuwd,

verkregen door inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers voor-
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heen vestiging Arnhem op vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig 

in deel 11370 nummer 16 van een afschrift van de akte van levering, waarin 

kwijting voor de koopprijs werd gegeven, op vierentwintig juni negentienhon-

derd tweeënnegentig verleden voor notaris mr. J.Chr. Bloemers te Arnhem.

Bij na te melden akte van splitsing in appartementsrechten zijn voormelde per-

celen in appartementsrechten gesplitst.

laatst gewoond hebbend te 6881 HB Velp, Tramstraat 31, is op tweeëntwintig 

januari tweeduizend tien te Rheden overleden.

r

welijk door zijn vóóroverlijden op eenendertig augustus negentienhonderd een-

ennegentig te Rozendaal is ontbonden.

Uit voormeld huwelijk zijn geboren en in leven twee kinderen, te weten:

Erflaatster, die nadien niet is hertrouwd, geen geregistreerd partner is geweest 

en geen andere nakomelingen of afstammelingen van vóóroverleden nakome-

lingen heeft achtergelaten, heeft bij haar niet-herroepen testament, op vijftien 

april negentienhonderd eenennegentig verleden voor notaris E.J. Schut te Velp 

onder herroeping van alle voordien door haar gemaakte uiterste wilsbeschik-

kingen, haar genoemde twee dochters, zulks ieder voor de onverdeelde helft, 

tot haar enige erfgenamen benoemd.

Voorts heeft erflaatster bij voormeld testament bepaald, dat de verkrijgingen 

van haar erfgenamen en de revenuen daarvan niet vallen in enige gemeen-

schap van goederen waarin zij te eniger tijd zijn gehuwd en ook niet betrokken 

worden in de verrekening ingevolge een bij huwelijksvoorwaarden gemaakt 

verrekenbeding.

Erflaatsters genoemde twee dochters hebben de nalatenschap zuiver aanvaard, 

blijkens twee onderhandse verklaringen, die zijn gehecht aan de verklaring van 

erfrecht, op tweeëntwintig februari tweeduizend tien opgemaakt door notaris 

mr. M. Schellingerhout te Arnhem.

 

voornoemd, enige eigenaars van het verkochte en met uitsluiting van ieder 
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ander gezamenlijk bevoegd om over het verkochte te beschikken.

Koopprijs en kwijting

De koopprijs bedraagt driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00),

waarin een bedrag groot drieduizend driehonderdvijfennegentig euro en acht-

enveertig eurocent (€ 3.395,48) is begrepen wegens het aandeel van de verko-

per in de reservefondsen van de vereniging van eigenaars, welke koopprijs is 

betaald en waarvoor bij deze kwijting wordt gegeven.

Kosten

De kosten van levering, waaronder mede begrepen de overdrachtsbelasting en 

de kadastrale rechten, zijn voor rekening van de koper.

Bepalingen

Voormelde overeenkomsten van koop en levering zijn aangegaan onder de vol-

gende bepalingen:

1. De verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en levering.

2. De verkoper staat ervoor in de koper een appartementsrecht te leveren dat:

a. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan welke vernietiging ook;

b. niet bezwaard is met beslagen of hypotheken of inschrijvingen daarvan;

c. niet bezwaard is met kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen, anders 

dan hierna vermeld;

d. niet bezwaard is met beperkte rechten, behoudens erfdienstbaarheden 

waarvan de aan de verkoper bekende hierna zullen worden vermeld;

e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst.

3. Indien de hiervoor vermelde grootte van de tot het verkochte behorende 

grond of de omschrijving van het verkochte niet juist of niet volledig is, ont-

leent geen van partijen daaraan rechten.

4. Het verkochte wordt als appartementsrecht aanvaard in de staat, waarin het 

zich ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst bevond. 

Het voortgezet gebruik van de verkoper als zorgvuldig schuldenaar vanaf 

voormeld tijdstip tot aan het tijdstip van aflevering wordt geacht geen wijzi-

ging te hebben gebracht in de staat van het verkochte.

5. Het verkochte wordt heden leeg, geheel ontruimd, vrij van huur of enig an-

der gebruiksrecht en ongevorderd in de feitelijke macht van de koper afge-

leverd.

6. Vanaf het tijdstip van de ondertekening van deze akte draagt de koper het 

risico van het verkochte.
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7. De baten en lasten van het verkochte zijn met ingang van heden voor reke-

ning van de koper. 

Verrekening over het lopende jaar van de eigenaarslasten van de onroeren-

de zaakbelasting en de waterschapslasten en eventuele andere zakelijke las-

ten alsmede van de door de appartementseigenaar verschuldigde bijdrage 

over de lopende periode, indien en voor zover verschuldigd, heeft tussen 

partijen plaatsgevonden.

De koper is verplicht de maandelijkse bijdragen, indien deze zijn verschul-

digd, te rekenen vanaf de eerstkomende vervaldag tijdig aan de vereniging 

van eigenaars te voldoen.

In de overdracht is begrepen het aandeel van de verkoper in reservefond-

sen, eigendom van- of staande ten name van de vereniging van eigenaars.

8. De koper is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars, bedoeld in 

de na te melden akte van splitsing in appartementsrechten.

9. De verklaring van het bestuur van de vereniging van eigenaars als bedoeld 

in artikel 122 leden 5 en 6 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is aan deze 

akte gehecht.

Voor zover de koper ingevolge artikel 122 lid 3 Boek 5 van het Burgerlijk 

Wetboek hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het verkochte voor 

rekening van de verkoper komende bijdragen die in het lopende of vooraf-

gaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, is de verko-

per verplicht deze bijdragen te voldoen, indien en voor zover deze bijdragen 

zijn verschuldigd. 

10.Voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen 

gelden hetgeen vóór de ondertekening van deze akte overigens tussen hen 

is overeengekomen.

11.Alle rechten en aanspraken die de verkoper met betrekking tot het 

verkochte kan doen gelden tegenover derden, onder wie begrepen (on-

der)aannemers, installateurs en leveranciers, gaan hierbij over op de koper. 

Voor zover een leveringshandeling is vereist, geldt deze akte als de tot leve-

ring bestemde akte en is ieder van partijen bevoegd de voor de levering 

vereiste mededeling aan de debiteur te doen.

12.De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als 

bedoeld in artikel 9 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn, voor zover de 

verkoper deze in zijn bezit had, aan de koper afgegeven.
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13.Alle ontbindende voorwaarden, die zijn overeengekomen in de koopover-

eenkomst of in nadere overeenkomsten die op de verkoop en koop betrek-

king hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch de verkoper noch de koper kan 

zich ter zake van deze koopovereenkomst en levering nog op een ontbin-

dende voorwaarde beroepen.

14.Partijen hebben niet langer recht op ontbinding van de koopovereenkomst.

Dit laat een eventueel recht op vermindering van de koopprijs en een even-

tueel recht op schadevergoeding onverlet.

Garanties verkoper

De verkoper garandeert:

a. vanwege de overheid en/of nutsbedrijven zijn hem tot op heden geen (nog 

niet uitgevoerde) verbeteringen en/of herstellingen voorgeschreven en is 

hem (schriftelijk) geen daartoe strekkend voorschrift aangekondigd;

b. onteigening van het verkochte is niet aangezegd;

c. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de ver-

schenen termijnen zijn voldaan;

d. het verkochte behoeft niet aan de gemeente waarin het is gelegen te koop 

te worden aangeboden; 

het verkochte is niet begrepen in een door deze gemeente vastgesteld 

stads- of dorpsvernieuwingsplan of aangewezen voor stads- of dorpsver-

nieuwing;

e. de vereniging van eigenaars heeft geen andere schulden dan die uit hoofde 

van de normale lasten en belastingen ter zake van het gebouw met de daar-

bij behorende grond en de exploitatie, verzekering en administratie daar-

van;

f. de vergadering van eigenaars heeft geen besluiten genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande finan-

ciële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van aanmerkelijke 

omvang voortvloeien;

g. alle door de verkoper verschuldigde voorschotbijdragen, voor zover ver-

schuldigd, als bedoeld in het reglement van splitsing zijn voldaan.

Energieprestatiecertificaat

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een 

gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit en de Regeling energie-

prestatie gebouwen. De koper is hiermee akkoord gegaan.
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Reglement van splitsing

Ten aanzien van het reglement van splitsing wordt verwezen naar de akte van 

splitsing in appartementsrechten op een februari negentienhonderd drieënne-

gentig verleden voor notaris mr. J.Chr. Bloemers, voornoemd, van welke akte 

een afschrift werd ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers 

voorheen vestiging Arnhem op twee februari negentienhonderd drieënnegentig 

in deel 11831 nummer 38.

De koper heeft van voormelde akte van splitsing in appartementsrechten en het 

algemeen reglement een exemplaar ontvangen en is met de inhoud daarvan 

volledig bekend. De uit voormelde akte van splitsing in appartementsrechten en 

een eventueel huishoudelijk reglement voortvloeiende verplichtingen, voor zo-

ver deze niet in strijd zijn met nieuwe wettelijke bepalingen van dwingendrech-

telijke aard, worden bij deze door de koper aanvaard.

Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere 

bepalingen

Ten aanzien van bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en 

bijzondere bepalingen wordt verwezen naar de akte van levering op zeventien 

december negentienhonderd drie verleden voor notaris G. de Meijier te Velp, 

van welke akte een afschrift werd overgeschreven in de daartoe bestemde 

openbare registers voorheen vestiging Arnhem op zeventien december negen-

tienhonderd drie in deel 1127 nummer 80, waarbij het perceel destijds kadas-

traal bekend gemeente Velp, sectie D nummer 6403, waarvan voormelde in 

appartementsrechten gesplitste percelen deel uitmaakten, werd overgedragen 

en waarin woordelijk het navolgende is vermeld:

"Het bij deze verkochte onroerend goed wordt bij deze ten nutte van de aan de 

verkooperesse in eigendom verblijvende kadastrale perceelen gemeente Velp 

Sectie D nommers 6503 en 6506 en de kadastrale perceelen aldaar in Sectie D 

nommers 6253 en 6335, bezwaard met de volgende erfdienstbaarheden:

a. Op het verkochte mogen niet anders dan hoogstens drie vrijstaande enkele 

heerenhuizen met daarbij behoorende gebouwen worden gesticht, eene bouw-

waarde hebbende ieder heerenhuis, zonder de bijgebouwen, van minstens vijf 

duizend gulden, welke heerenhuizen voor niet meer dan één gezin mogen wor-

den ingericht en nimmer voor eenige andere doeleinden dan voor heerenhuizen 

mogen worden gebezigd.

b. De op het lijdend erf gesticht wordende of later te bouwen heerenhuizen met 
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bijbehoorende gebouwen zullen niet geplaatst mogen worden binnen een af-

stand van vijf meter van den Rijksstraatweg en binnen den afstand van zeven 

meter van den daarlangs aan de Westzijde gelegen weg genaamd Overbeeksin-

gel, gemeten vanuit de naaste grenzen dier wegen.

Deze rooilijnen respectievelijk van vijf en zeven meter zijn ook van toepassing 

op veranda's en koepels, doch niet op balkons en stoepen, welke alzoo wel bin-

nen bedoelden afstand van vijf respectievelijk zeven meter op het lijdend erf 

aangebracht mogen worden, terwijl binnen bedoelde afstanden op het lijdend 

erf mede geen struik- of heestergewassen hoger dan een meter aanwezig mo-

gen zijn.

c. Op het lijdend erf mogen binnen den afstand van tien meter van den daar-

langs gelegen weg genaamd Overbeeksingel of van den ten zuiden daarvan ge-

legen Rijksstraatweg geen tuinmuren of schuttingen worden geplaatst.

Bij overtreding van één der sub a, b en c vermelde erfdienstbaarheden verbeurt 

de eigenaar of eigenaren van het lijdend erf waarop de overtreding plaats had 

ten behoeve van den eigenaar of eigenaren van de heerschende erven (onder 

hen naar verhouding der door ieder in eigendom bezeten oppervlakte te ver-

deelen) eene boete van twee duizend gulden voor iedere overtreding, onver-

minderd zijne verplichting tot nakoming dier erfdienstbaarheden.

Daarentegen worden de aan de Vennootschap Villapark Overbeek verblijvende 

hierboven genoemde kadastrale perceelen nommers 6503 en 6506 door haar 

bij voormelde acte van verkoop en koop in eigendom verkregen, voorzooverre 

deze thans zijn aangelegd tot weg genaamd Overbeeksingel, ten nutte van het 

bij deze verkochte bezwaard met het recht van weg om te komen van en naar 

den Rijksstraatweg.

De afsluiting van het gekochte terrein naar den weg genaamd Overbeeksingel 

en voormelde Rijksstraatweg zal moeten geschieden ten koste van de koopers 

volgens teekeningen welke vooraf door de Directie van villapark "Overbeek" zijn 

goedgekeurd.".

De hiervoor omschreven erfdienstbaarheden worden bij deze door de koper 

aanvaard.

De hiervoor aangehaalde en door de verkoper op zich genomen verplichtingen 

worden bij deze aan de koper opgelegd, onder dezelfde boetebepalingen. Deze 

verplichtingen worden bij deze door de koper op zich genomen en zullen we-

derom door hem worden opgelegd aan zijn rechtsopvolger(s) onder dezelfde 
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boetebepalingen.

De verkoper neemt voormelde door de koper op zich genomen verplichtingen 

bij deze voor en namens belanghebbende(n) aan.

Afstand hypotheekrecht

Voorts verklaarden de comparanten bij deze onherroepelijk volmacht te verle-

nen aan de bij de ondergetekende notaris werkzame medewerkers om zonodig 

de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze thans nog ten 

laste van anderen dan de koper zijn ingeschreven op het verkochte.

Overdrachtsbelasting

De koper is aan overdrachtsbelasting verschuldigd een bedrag van tweeëntwin-

tigduizend tweehonderdzesennegentig euro (€ 22.296,00), berekend over drie-

honderdeenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 371.600,00) en rekening 

houdende met het aandeel van de verkoper ad drieduizend driehonderdvijfen-

negentig euro en achtenveertig eurocent (€ 3.395,48) in de reservefondsen van 

de vereniging van eigenaars.

Woonplaatskeuze

Voor de uitvoering van deze overeenkomsten, ook voor de fiscale gevolgen en 

de inschrijving van deze akte in de openbare registers, wordt woonplaats geko-

zen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Bekendheid comparanten

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Slot akte

Waarvan akte, in minuut is verleden te Arnhem op de datum vermeld in het 

begin van deze akte.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en 

een toelichting daarop, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te 

hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 

daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens 

door de comparanten en mij, notaris, ondertekend,

om veertien uur dertig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

(getekend:) P.F. Heuff
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De ondergetekende, mr. Petra Francisca Heuff, notaris met plaats van vestiging 

Arnhem, verklaart, dat op het bij bovenstaande akte vervreemde registergoed 

geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet 

voorkeursrecht gemeenten.

(getekend:) P.F. Heuff

De ondergetekende, mr. Petra Francisca Heuff, notaris met plaats van vestiging 

Arnhem, verklaart, dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave 

is van het origineel.



Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

04-07-2011 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 60163 nummer 128.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met 

nummer BE8509F5A3F871C8998536578282EC5 toebehoort aan 

Heuff Petra Francisca.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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