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TE KOOP AANGEBODEN 
 

Middels vrijwillige verkoop bij inschrijving  
 circa 05.70 ha (bouw)land te Dalerveen 

Gelegen aan en ontsloten door de  
Dwarsdijk en De Hullen 

 

 
 
 

De verkoop bij inschrijving wordt - met toezicht door  
Notariskantoor Oosterhesselen, notaris mevrouw mr. G. Bijlsma of diens vervanger - 

verzorgd door LTM Vastgoed, de heer M. Meulenberg RT 
(M: 06-55210005, E: Rmeulenberg@ltmvastgoed.nl),  

kantoorhoudend aan de Grenzen 2  
Postbus 77, 7600 AB te Almelo 
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Een perceel landbouwgrond, thans bouwland, te Dalerveen, gelegen aan de Dwarsdijk / De 
Hullen te Dalerveen, kadastrale gemeente Dalen, sectie L, nummer 699 (gedeeltelijk), met een 
oppervlakte van circa 05.70 ha, te verkrijgen in volle eigendom,  
hierna te noemen ‘het perceel’. 
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F. Kadastrale kaart met het perceel, Dalen, sectie L, nummer 699 (gedeeltelijk) 
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H. Verkrijgingsakte Hyp4 4296/67reeks Assen  
 
I. Akte opstalrecht Hyp4 5710/17reeks Assen 
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A. Procedure en data 
 
1e/2e week oktober 2018: Plaatsing op Funda Landelijk en op de site van LTM Vastgoed, tevens 

gericht aanschrijven naar geïnteresseerde partijen. 
 
 
Tot 7 december 2018: Via aangetekende post of via persoonlijke in ontvangstneming van de 

inschrijfformulieren door de notaris of diens vervanger op haar kantoor te 
Oosterhesselen. Sluiting van de inschrijving vrijdag 7 december 2018 
om 12.30 uur. 

 
 

7 december 2018: In een besloten zitting, 7 december 2018, aanvang 13.00 uur, zonder 
aanwezigheid van de bieders c.q. inschrijvers, in aanwezigheid van de 
eigenaar/opdrachtgever en diens makelaar: 
- het door de notaris of diens vervanger openen van de per aangetekende 

post ingestuurde of in gesloten envelop ingekomen reacties en het door 
de notaris of diens vervanger voorlezen van de biedingen op de 
inschrijfformulieren; 

- gunning, met de mogelijkheid van beraad tot vrijdag 14 december 2018; 
 
van welk geheel de notaris of diens vervanger een proces-verbaal opstelt, 
waarna: 
- door de notaris of diens vervanger, zowel mondeling als schriftelijk, 

mededeling wordt gedaan aan de gegunde kandidaat-koper inzake de 
tot stand gekomen overeenkomst, over het vervolg inzake het voldoen 
van de waarborgsom en het opstellen en ondertekenen van de 
leveringsakte;  

- door de notaris, of diens vervanger, zowel mondeling als schriftelijk, 
berichtgeving zal plaatsvinden aan de andere partijen, inhoudende dat 
het object hen niet gegund is. 

 
 
17 - 21 december 2018: Overleg tussen verkoper en koper over de door de notaris of diens 

vervanger op te stellen leveringsakte. 
 
 
17 januari 2019: Of zoveel eerder of later als nader overeengekomen wordt, passeren 

leveringsakte bij het notariaat te Oosterhesselen. Met dien verstande dat de 
feitelijke oppervlakte van het perceel voor aktepassering eerst door het 
Kadaster moet zijn ingemeten.  
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B. Inschrijfvoorwaarden 

Algemene voorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van registergoederen. 

Begrippen: in deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: 
• Bieder - degene die door middel van de inschrijving een bod heeft uitgebracht. 
• Bod - het bedrag in euro's dat een bieder door middel van zijn inschrijving biedt. 
• Gunning - de schriftelijke mededeling van de notaris of diens vervanger namens verkoper aan 

koper dat ten gevolge van de inschrijving ‘het perceel’, aan hem is gegund. 
• Hoogste inschrijving - de inschrijving in overeenstemming met de inschrijfvoorwaarden en het 

inschrijfformulier die het hoogste bod op ‘het perceel’, bevat. 
• Inschrijving - het uitbrengen van een bod in overeenstemming met de inschrijfvoorwaarden en 

het inschrijfformulier. 
• Inschrijfformulier – het formulier waarop een bod op ‘het perceel’, kan worden uitgebracht. 
• Inschrijfvoorwaarden - de voorwaarden in dit document. 
• Koopsom - de koopsom waarvoor ‘het perceel’, wordt verkocht en geleverd. 
• Koper - degene aan wie de koop van ‘het perceel’, wordt gegund. 
• Leveringsakte - de leveringsakte, die ten overstaan van de notaris of diens vervanger zal worden 

gepasseerd ter zake van de overdracht van ‘het perceel’, houdende de voorwaarden en bedingen 
waaronder de levering van ‘het perceel’, aan koper zal plaatsvinden. 

• Leveringsdatum - de datum waarop de leveringsakte van ‘het perceel’, wordt verleden, waaraan 
voorafgaand geen koopovereenkomst zal worden opgesteld. 

• Makelaar – de heer M. Meulenberg RT o.g. (of diens vervanger), van LTM Vastgoed Meulenberg, 
kantoorhoudend aan De Grenzen 2, 7607 BZ te Almelo, Postbus 77, 7600 AB te Almelo. 

• Notaris – notaris mevrouw mr. G. Bijlsma of diens vervanger, verbonden aan en werkzaam bij 
Notariskantoor Oosterhesselen, Burgemeester de Kockstraat 21, 7861AA Oosterhesselen, T: 
0524-581543, Bijlsma@notariskantooroosterhesselen.nl of info@notariskantooroosterhesselen.nl  

• ‘Het perceel’ - de onroerende zaak die is beschreven in bijlage C en bijlage D. 
• Verkoop bij inschrijving - de verkoop van ‘het perceel’, in overeenstemming met de 

voorwaarden in het document ‘Verkoop bij inschrijving perceel landbouwgrond te Dalerveen’. 
• Verkoper - de tot verkoop en levering van ‘het perceel’, gerechtigde. 
• Zitting - de zitting zonder bieders c.q. inschrijvers op 7 december 2018, aanvang 13.00 uur 

waarop de inschrijfformulieren worden geopend door de notaris of diens vervanger. 
 

Artikel 1 Omschrijving verkochte ‘perceel’ 
1. ‘Het perceel’ zal in de tussen koper en verkoper na gunning op te stellen en te ondertekenen akte 

van levering worden omschreven op de wijze zoals is gedaan in bijlage C. 
 
Artikel 2 Organisatie van de verkoop bij inschrijving 

1. De organisatie, voorbereiding en het regelen van de verkoop bij inschrijving berusten bij de door 
verkoper aangewezen makelaar, met toezicht van de notaris of diens vervanger. 

2. De makelaar maakt de voorgenomen verkoop bij inschrijving bekend. Hij stelt gegadigden en  
andere belanghebbenden in de gelegenheid tijdig vóór de zitting van de inschrijfvoorwaarden kennis 
te nemen en verstrekt inschrijfformulieren. 

3. De makelaar is, in samenspraak met de notaris of diens vervanger, bevoegd om vóór en tijdens  
de zitting al de maatregelen te nemen die, naar zijn oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop  
van de verkoop bij inschrijving. Dit omvat de bevoegdheid, ook zonder opgave van redenen: 
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a. een bod niet als zodanig te erkennen; 
b. één of meer gegadigden van de verkoop bij inschrijving uit te sluiten; 
c. de verkoop bij inschrijving te schorsen, uit te stellen of af te gelasten. 

4. Voor alles wat de verkoop bij inschrijving betreft, kiezen de daarbij betrokken partijen woonplaats  
ten kantore van de notaris. 

5. De notaris of diens vervanger is door verkoper aangewezen om toezicht te houden op het verloop van 
de verkoop bij inschrijving, deze te begeleiden, toezicht te houden op de door LTM Vastgoed te 
verrichten werkzaamheden, de akte van levering op te stellen en te passeren. De hiermee 
samenhangende kosten komen voor rekening van koper. Deze omvatten: 
a. het notarieel honorarium voor het opmaken van de leveringsakte; 
b. de kadastrale recherche; 
c. de kosten verband houdend met de Kadastrale inmeting van het perceel, ter bepaling van de 

feitelijke oppervlakte; 
d. de kadastrale inschrijfkosten. 

 
Artikel 3 Het inschrijfformulier 

1. Een bieder brengt zijn bod op ‘het perceel’, uit op een door de makelaar vooraf beschikbaar gesteld  
inschrijfformulier. 

2. Het inschrijfformulier is per aangetekende post met vermelding op de envelop: ‘Verkoop bij  
inschrijving perceel landbouwgrond te Dalerveen’, te sturen naar Notariskantoor Oosterhesselen, 
Burgemeester de Kockstraat 21, 7861AA Oosterhesselen, T: 0524-581543, ter attentie van mevrouw 
mr. G. Bijlsma. Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 7 december 2018, uiterlijk om 12.30 uur door de 
notaris of diens vervanger te zijn ontvangen. Later per post ontvangen inschrijvingen gelden niet als 
inschrijving of als bod zoals bedoeld in de inschrijfvoorwaarden en worden niet aanvaard. 

3. Het inschrijfformulier kan eveneens – tegen afgifte van een ontvangstbewijs – in een, van een 
handtekening van de bieder of diens of diens vertegenwoordiger voorzien gesloten couvert met 
vermelding ‘Verkoop bij inschrijving perceel landbouwgrond te Dalerveen’, ter hand worden 
gesteld aan de notaris of diens vervanger tot uiterlijk 7 december 2018, ten laatste om 12.30 uur. 

4. Het inschrijfformulier is te voorzien van een geldig legitimatiebewijs van de bieder en – indien  
bieder een rechtspersoon is – van een recent gewaarmerkt uittreksel van inschrijving in de Kamer van 
Koophandel van die rechtspersoon, een kopie van de staturen van de vennootschap, een bewijs van 
de toereikende volmacht of de toereikende bevoegdheid van de natuurlijke perso(o)n(en) die de 
rechtspersoon direct of indirect vertegenwoordigen bij het uitbrengen van de inschrijving en het bod, 
een besluit van de directie van de betreffende rechtspersoon ter zake van de bevestiging van de 
inschrijving, het bod en de (eventuele) volmacht of procuratie, en kopieën van geldige 
legitimatiebewijzen van de betreffende vertegenwoordigers, gevolmachtigden of bestuurders. 

5. De bieder kan zich laten vertegenwoordigen door een derde, mits deze vertegenwoordiger, naar het 
oordeel van de notaris of diens vervanger, over toereikende volmachten beschikt en mits deze 
vertegenwoordiger zich afdoend kan legitimeren. In voorkomend geval wordt de inschrijving geacht te 
zijn gedaan door de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger staat in voor de toereikendheid van 
diens volmacht. 

6. Het inschrijfformulier is te voorzien van een bankgarantie waaruit blijkt dat de bieder op de datum van 
aktepassering in staat is de koopsom plus bijkomende kosten volledig te voldoen. 

7. De notaris of diens vervanger overtuigt zich ervan dat de envelop gesloten is en van de 
voorgeschreven handtekeningen is voorzien, waarna ook de notaris of diens vervanger zijn of haar 
handtekening over de sluitrand plaatst en de envelop in bewaring neemt.  

8. Het bod wordt gedaan op ‘het perceel’, overeenkomstig de daarvoor aangewezen, aan deze 
voorwaarden gehechte inschrijfformulier, bijlage D. 
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9. Het inschrijfformulier dient te zijn voorzien van de handtekening van de bieder, dan wel diens 
vertegenwoordiger, gevolmachtigde of bestuurder, alles volgens de inschrijfvoorwaarden. Indien 
sprake is van meerdere bieders per inschrijving, dan gelden de voorwaarden voor ieder van hen. 

10. Is het inschrijfformulier niet overeenkomstig de inschrijfvoorwaarden ingevuld, ondertekend en  
voorzien van de vereiste bijlagen, dan kan de inschrijving niettemin geldig worden verklaard indien 
naar het oordeel van de notaris of diens vervanger voldoende zekerheid bestaat over de inschrijving, 
wat daarmee gemoeid en beoogd is, de identiteit van de bieder dan wel diens vertegenwoordiger, 
gevolmachtigde of bestuurder en het uitgebrachte bod op ‘het perceel’. 

11. De beoordeling omtrent de geldigheid van het inschrijfformulier berust uitsluitend bij de notaris of diens 
vervanger. 

12. De notaris of diens vervanger kan staande de zitting onmiddellijk ná het openen van de inschrijvingen 
doch vóór het openbaar maken van enig bod telefonisch om nadere informatie vragen aan de 
betreffende bieder, dan wel diens vertegenwoordiger, gevolmachtigde of bestuurder, mits deze 
bereikbaar zijn. 

 
Artikel 4 De zitting en de inschrijving 

1. De inschrijving vindt plaats a) door afgifte van een inschrijfformulier aan de notaris of diens vervanger, 
of b) door per aangetekende post toezending van een inschrijfformulier aan de notaris of diens 
vervanger, alles op de wijze die in deze inschrijfvoorwaarden is weergegeven, aangegeven en 
voorgeschreven. Sluiting inschrijving 7 december 2018 om 12.30 uur. 

2. De zitting, waarbij de bieders c.q. inschrijvers niet aanwezig zullen zijn, wordt gehouden op het 
Notariskantoor te Oosterhesselen, Burgemeester de Kockstraat 21, 7861AA Oosterhesselen, T: 0524-
581543, ten overstaan van mevrouw mr. G. Bijlsma, of diens vervanger, en wel op 7 december 2018, 
aanvang 13.00 uur.  

3. De notaris of diens vervanger opent in aanwezigheid van de eigenaar/verkoper en diens makelaars de 
zitting en opent alle door hem ontvangen enveloppen met inschrijfformulieren, nadat zij zich ervan 
heeft overtuigd dat deze zich in de oorspronkelijke gesloten staat bevinden. De notaris of diens 
vervanger neemt vervolgens kennis van de inhoud van de inschrijfformulieren en de bijlagen, en 
beoordeelt deze op geldigheid overeenkomstig de inschrijfvoorwaarden. Vervolgens leest de notaris of 
diens vervanger de biedingen voor en de naam van degene die het heeft uitgebracht.  

4. De bieders ontvangen binnen vijf werkdagen na het sluiten van de termijn van de notaris of diens 
vervanger schriftelijk bericht ten aanzien van het door hen uitgebrachte bod en de inschrijving. 

5. Alleen het inschrijfformulier van de koper aan wie ‘het perceel’ wordt gegund blijft onder beheer van 
de notaris of diens vervanger. De eigenaar/verkoper krijgt daarvan een afschrift. De andere 
inschrijfformulieren zullen door de notaris of diens vervanger binnen 6 weken na de zittingsdatum 
worden vernietigd. 

 
Artikel 5 Het bod en de inschrijving 

1. Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn, dus ook zonder  
financieringsvoorbehoud. 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. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod, zodanig dat het bod gelijk is aan het andere 
bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig. 

4. Een eenmaal middels afgifte van het inschrijfformulier aan de notaris of diens vervanger uitgebracht 
bod kan niet worden gewijzigd. 

5. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het  
geheel van de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende verplichtingen en voor de daaruit 
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eventueel voortvloeiende koop. 
6. Elke bieder blijft aan zijn bod en aan de inschrijving gebonden, ook als dat bod niet gekwalificeerd 

wordt als hoogste inschrijving, totdat: 
a. de verkoper gunt aan een ander, of 
b. vaststaat dat niet wordt gegund, of 
c. de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund,  
d. de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. 

7. Een bieder aan wie ‘het perceel’ niet wordt gegund, is niet gebonden aan zijn inschrijving ter zake  
van ‘het perceel’. 

 
Artikel 6 Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting 

1. De koop en levering komen tot stand overeenkomstig de voorwaarden en bedingen in de  
leveringsakte, door de gunning. De koop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat koper  
aan alle verplichtingen uit hoofde van de leveringsakte, de inschrijfvoorwaarden en overige van 
toepassing zijnde bedingen en voorwaarden heeft voldaan. 

2. De verkoper heeft het recht ‘het perceel’ niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te 
beraden. De termijn van beraad eindigt de vijfde werkdag volgende op de zitting zoals gepland is op 
vrijdag 7 december 2018. De termijn van beraad eindigt derhalve op vrijdag 14 december 2018 om 
17.00 uur. Bij gebreke van een schriftelijke mededeling van verkoper of de notaris, of diens vervanger, 
aan koper dat niet zal worden gegund, uiterlijk op dat moment, zijn de gunning en koop tot stand 
gekomen. 

3. Het staat de verkoper vrij aan een ander dan aan de bieder met de hoogste inschrijving te gunnen.  
Het staat verkoper eveneens vrij in onderhandeling te treden met biedende partij(en) over aanvullende 
voorwaarden. Van gunning dient te blijken uit de schriftelijke mededeling van de notaris of diens 
vervanger. Na gunning volgt, zonder tussentijdse koopovereenkomst, direct aansluitend de 
leveringsakte die uiterlijk 17 januari 2019 te passeren is, of zoveel eerder of later als partijen nader 
zullen overeenkomen. 

4. Andere bieders worden zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling van gunning aan koper 
door de notaris of diens vervanger geïnformeerd.  

5. Verkoper behoudt zich het recht voor deze verkoop bij inschrijving zonder opgave van redenen geheel 
of gedeeltelijk af te gelasten.  

 
Artikel 7 Aktepassering en tijdstip van betaling 

1. Het door de koper verschuldigde bedrag, zijnde de koopsom plus bijkomende kosten, dient te worden 
betaald op de dag van het passeren van de notariële akte van levering, welke akte zal passeren bij 
Notariskantoor Oosterhesselen, Burgemeester de Kockstraat 21, 7861AA Oosterhesselen, T: 0524-
581543, ten overstaan van mevrouw mr. G. Bijlsma of diens vervanger, en wel uiterlijk 17 januari 
2019, of zoveel eerder of later als partijen overeen zullen komen. 

 
Artikel 8 Informatieplicht gegoedheid 

1. Bieders zijn verplicht aan de notaris of diens vervanger die informatie te verstrekken die nodig is om te 
kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen als gevolg van de verkoop bij inschrijving kan 
worden voldaan. Zij geven desgevraagd volmacht aan de notaris of diens vervanger om ter zake en 
waar nodig informatie bij derden in te winnen. 

 
Artikel 9 Slotbepalingen 

1. De Algemene Termijnenwet (Staatsblad 1964, nummer 314) is van toepassing op de termijnen, welke 
in de inschrijfvoorwaarden zijn vermeld. 
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2. Van eventuele aanvullingen, op- of afwijkingen van deze inschrijfvoorwaarden dient uit de bijzondere 
inschrijfvoorwaarden te blijken. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze en de bijzondere 
inschrijfvoorwaarden gelden deze laatste. 
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Bijlage C. Omschrijving van ‘het perceel’  
 
Het betreft het perceel landbouwgrond, thans in gebruik als bouwland, gelegen aan de doorgaande 
wegen Dwarsdijk / De Hullen te Dalerveen met als kadastrale aanduiding Dalen, sectie L, nummer 
699 (gedeeltelijk), met een oppervlakte van circa 05.70 ha. De exacte oppervlakte zal vóór 
aktepassering door het Kadaster worden ingemeten.  
 
Omschrijving volgens de   :  Terrein (grasland), zie de eigendomsinformatie, bijlage E. 
Eigendomsinformatie 
 
Coördinaten   :  251306 - 522719, voor de ligging zie de kadastrale kaart, bijlage F. 
 
Herinrichtingsrente  :  Niet van toepassing. 
 
Recht ontleend aan  :  De verkrijgingsakte Hyp4 4296/67 reeks Assen, verleden op 17 

december 1987. Voor de inhoud wordt verwezen naar bijlage G.  
De eigendom van het perceel wordt in onverpachte staat 
aangeboden en is als zodanig te verkrijgen.  

 
Gerechtigde :  Volgens de akte Hyp4 5710/17reeks Assen, verleden op 27 februari 

1995, is op het perceel een Opstalrecht gevestigd ten behoeve van 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Voor de inhoud wordt 
verwezen naar bijlage H. 

 
Herinrichtingsrente  :  Niet van toepassing. 

 
Gebruik  :  Het perceel is de afgelopen jaren gebruikt als bouwland, in 2018 

voor de teelt van snijmais. 
 

Bestemming :  Op het perceel is van toepassing het bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Coevorden, vastgesteld 9 december 
2014, met de Enkelbestemming Agrarisch met waarden, 
Ontginnengenlandschap. Voor meer informatie over de bestemming 
gelieve u zich te wenden tot de gemeente Coevorden.  
 

Publiekrechtelijke 
beperkingen 

:  De eigendomsinformatie van het Kadaster meldt dat in de 
Basisregistratie geen publiekrechtelijke beperkingen bekend zijn.  
 

Titelonderzoek :  Er is door opdrachtgever en verkopend makelaar geen 
titelonderzoek uitgevoerd. 
 

Grondsoort :  Volgens de Bodemkaart van Nederland: Veengrond met een 
zanddek. 
 

Productierechten :  Met de percelen gaan geen agrarische productie- en 
betalingsrechten mee over. 
 

Jachtrecht :  Het jachtrecht is verhuurd aan het Jachtveld Dalerveen. 
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Drainage :  De percelen zijn niet gedraineerd. 
 

Bemestingstoestand :  De bemestingstoestand is goed. 
 

Schouwsloot :  Op de tussensloten met de naastgelegen landbouwpercelen rust 
geen schouw. Voor meer informatie over de onderhoudsverplichting 
ten aanzien van andere nabijgelegen sloten kunt u zich wenden tot 
het Waterschap Vechtstromen.  
 

Belendingen :  Overige landbouwgronden, agrarische en burgerbebouwingen. 
 

Onderzoekplicht :  Belangstellenden hebben een eigen onderzoekplicht ter zake van 
alle onderwerpen die voor hem of haar van belang kunnen zijn. Dat 
geldt voor bijvoorbeeld de grondkwaliteit, mogelijke besmettingen, 
ontwatering, grondgebruiksmogelijkheden, bouwverordening, 
bestemmingen, bestemmingsplannen e.d. 
 

Levering, aanvaarding en 
staat van aanvaarding 

:  Levering en aanvaarding in overleg; aanvaarding naar de staat van 
onderhoud ten tijde van de aktepassering. 
 

Bijkomende kosten  :  De gebruikelijke ‘kosten koper’ zijn voor rekening van de koper. 
 

Omzetbelasting  :  Niet van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op:  
De vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden desondanks onjuistheden 
of afwijkingen geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.  
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Bijlage D. Inschrijfformulier  
 

‘Verkoop bij inschrijving perceel landbouwgrond te Dalerveen’,  
Kadastraal Dalen, L, 699 (gedeeltelijk), groot circa 05.70 ha 

 
Ondergetekende(n): 
Naam en voornamen : …………………………………………………………………… 
Geboortedatum, geboorteplaats : …………………………………………………………………… 
Adres, postcode en woonplaats : …………………………………………………………………… 
Identificatienr. (rijbewijs/paspoort/ID) : …………………………………………………………………… 
Gehuwd/geregistreerd partnerschap/ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap/in algehele  
gemeenschap van goederen/op huwelijkse voorwaarden met: 
Naam en voornamen : …………………………………………………………………… 
Geboortedatum, geboorteplaats : …………………………………………………………………… 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………… 
Identificatienr. (rijbewijs/paspoort/ID) : …………………………………………………………………… 
   
Bij rechtspersonen   
Naam vennootschap : …………………………………………………………………… 
Gevestigd te : …………………………………………………………………… 
Vertegenwoordigd door : …………………………………………………………………… 
Inschrijfnummer KvK : …………………………………………………………………… 
 
Verklaart: 
a) Een exemplaar van de inschrijfvoorwaarden en bijbehorende bijlagen te hebben ontvangen; 
b) Bekend te zijn met en zich te verbinden tot nakoming van bedoelde inschrijfvoorwaarden en de 

daaruit voortvloeiende verbintenissen; 
c) Bij gunning, omwille van het aantonen van zijn financiële gegoedheid, bereid te zijn binnen vijf  

werkdagen na gunning, op de derdenrekening van de notaris, als voorschot op de koopsom, een 
waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom; 

d) Een bankgarantie bij dit inschrijfformulier te hebben gevoegd, conform de 
Inschrijfvoorwaarden, waaruit blijkt dat hij op de geplande datum van aktepassering in staat is de 
koopsom plus bijkomende kosten volledig te voldoen; 

e) Een kopie van zijn legitimatiebewijs bij dit inschrijfformulier te hebben gevoegd conform de  
i. inschrijfvoorwaarden; 

f) Op het in bijlage C omschreven registergoed, te weten het perceel landbouwgrond, gelegen aan 
de doorgaande wegen Dwarsdijk / De Hullen te Dalerveen, met als kadastrale aanduiding Dalen, 
sectie L, nummer 699 (gedeeltelijk), groot circa 05.70 ha, waarvan de exacte oppervlakte vóór 
aktepassering door het Kadaster zal worden ingemeten, te verkrijgen in vrij te aanvaarden staat, 
hierbij een bod te doen ten bedrage van; bedrag in cijfers: € ……………..…., kosten koper. Zegge: 
………………………………………………….……… .  

 
Plaats, …………………………  Datum, …………………………  Handtekening, ………………………… 
 
 
• Biedingen lager dan € 60.000,00 per ha, k.k., vormen geen basis voor overleg of behandeling.  
• Uw reactie zal uiterst discreet, integer en vertrouwelijk behandeld worden.  
 



 Postadres; Postbus 77 
 7600 AB ALMELO  
 T: 06-55210005  

 E: Rmeulenberg@outlook.com 
 
 
 

Vrijwillige verkoop bij inschrijving perceel Dalen, L, 699 (gedeeltelijk)   Pagina 12 van 29 
LTM Vastgoed Meulenberg, KvK 60098139, IBAN NL16 RABO 0155.9599.56, btw NL081712364B01    

 

Bijlage E. Eigendomsinformatie 

 

BETREFT

Dalen L 699
UW REFERENTIE

mm/eising/algemeen
GELEVERD OP

23-04-2018 - 17:08
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11005040737
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

20-04-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

16-04-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Dalen L 699
Kadastrale objectidentificatie : 054580069970000

Grootte 73.670 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 251306 - 522719
Omschrijving Terrein (grasland)

Ontstaan uit Dalen L 280

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk Hyp4 4296/67 Assen
Naam gerechtigde De heer Derk Eising

Adres Dwarsdijk 3
7755 NL  DALERVEEN

Geboren 24-12-1952
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te COEVORDEN

Burgerlijke staat Zie akte

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 5710/17 Assen Ingeschreven op 28-02-1995
Naam gerechtigde Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Adres Schepersmaat 2
9405 TA  ASSEN

Postadres Postbus 28000
9400 HH  ASSEN

Statutaire zetel 'S GRAVENHAGE
KvK-nummer 04008869 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.
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Bijlage F. Kadastrale kaart perceel, Dalen, sectie L, nummer 699 (gedeeltelijk) 

 

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: mm/eising/algemeen

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 september 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage G. Kadastrale kaart omgeving van het perceel 

 

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: mm/eising/algemeen

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 september 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage H. Verkrijgingsakte, Hyp4 4296/67reeks Assen 
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Bijlage I. Akte vestiging opstalrecht, Hyp4 5710/17reeks Assen 
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