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Beantwoording aan: Raads- en commissieleden
Inleiding:
Ten tijde van de herindeling heeft de overdracht plaatsgevonden van Kasteel Vorden.
Met deze overdracht zijn een aantal afspraken en voorwaarden gesteld aan de gebruikers
van het voormalige gemeentehuis.
Één van de voorwaarden is de openstelling van het buitenterrein voor de inwoners en
bezoekers van Vorden e.o.
Vraag: technisch
In de Gelderlander wordt aangegeven dat deze stukken in het archief worden opgezocht.
Wilt u deze ter informatie sturen aan raads - en commissieleden?
Antwoord:
Bijgaand meegestuurd:
- notariële akte van vestiging erfpacht en opstal
- vaststellingsovereenkomst d.d. 19-04-2006 n.a.v. een mediationtraject
Vraag: bestuurlijk
Er bestaan onduidelijkheden over de toegangelijkheid binnen de door huidige bewoners
geplaatste omheining/hekwerken..
Zijn er na de herindeling hier aanvullende afspraken over gemaakt?
Antwoord:
Tussen de toenmalige gemeente Vorden en de heer en mevrouw Rodink-de Rouw is een
akte van vestiging van erfpachtrecht en opstalrecht overeengekomen. In deze akte zijn
afspraken schriftelijk vastgelegd.
In een latere mediationtraject (april 2006) tussen de gemeente en de erfpachthouders zijn
nadere afspraken gemaakt over de toegankelijkheid.
Vraag: technisch
Indien er géén nadere afspraken over de toegankelijkheid is gemaakt, is er dan na de
overdracht voldoende gehandhaafd op dit onderdeel?
Antwoord:
N.v.t.
Vraag: technisch
De problematiek rondom afsluiting, aangegeven prive terrein is al vele jaren een doorn in
het oog van Vordenaren.
Is er sprake van verkregen rechten door de huidige bewoners, c.q. wat is de termijn
hiervoor?
Antwoord:
Volgens de Wegenwet (artikel 7) heeft een weg opgehouden openbaar te zijn:
I.wanneer hij gedurende dertig achtereenvolgende jaren niet voor een ieder toegankelijk is
geweest;
II.wanneer hij door het bevoegd gezag aan het openbaar verkeer is onttrokken.

Van beide situaties is geen sprake van.
Vraag: technisch
Antwoord:

AFSCHRIFT AKTE VAN VESTIGING ERFPACHT EN OPSTAL
bestemd voor:
de Gemeente Bronckhorst te Hengelo Gld
inzake:
Kasteel Vorden, Horsterkamp 6, 8, 10 en 12 te Vorden
akte d.d. 22 februari 2005
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154682/hka
AKTE VAN VESTIGING ERFPACHTRECHT EN OPSTALRECHT

Vandaag, twee en twintig februari tweeduizend vijf,
verschenen voor mij, Mr HERMANNUS MARCELLINUS JOZEF MORSINK, notaris gevestigd te —
Lochem.
1. de heer Hendrikus Derk Jan Gerrit van Woudenberg, geboren te Deventer op twee
september negentienhonderd zeven en vijftig, wonende te 7271 AJ Borculo, Weverstraat
14, legitimatie: paspoort nummer NB0720818, afgegeven te Borculo op zeventien
oktober tweeduizend één, gehuwd,
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de Gemeente Bronckhorst,
zetelende te Hengelo (Gelderland), kantoorhoudende Raadhuisstraat 20, 7255 BN
Hengelo (Gelderland), als rechtsopvolgster van de Gemeente Vorden, op grond van de —
gemeentelijke herindeling Achterhoek, Graafschap en de Liemers conform artikel 44
vierde lid van de Wet algemene regels herindeling en als zodanig de gemeente
Bronckhorst vertegenwoordigend, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en —
Wethouders van de voormalige gemeente Vorden van vier en twintig december
tweeduizend vier, na kennisneming door genoemde Burgemeester en Wethouders op drie
en twintig december van dat jaar van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vorden overeenkomstig het vierde lid van artikel 169 van —
de Gemeentewet,
de Gemeente Bronckhorst hierna genoemd: eigenaar.
2. a. de heer Ronald Nico Rodink, geboren te Arnhem op drie februari negentienhonderd
negenenvijftig, legitimatie: rijbewijs, nummer 3168297538, afgegeven te Rozendaal
op negenentwintig september negentienhonderd negenennegentig;
b. mevrouw Clasina Josepha Maria de Rouw, geboren te Arnhem op negen mei
negentienhonderd eenenzestig, legitimatie: paspoort, nummer M01543375,
afgegeven te Rozendaal op eenentwintig december tweeduizend,
beiden wonende Rosendaalselaan 26, 6891 DG Rozendaal, in algehele gemeenschap van
goederen gehuwde echtgenoten,
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk genoemd: erfpachter.
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden het navolgende.
INLEIDING
1. Door partijen is op vier en twintig december tweeduizend vier een mondelinge
koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de verkoop door de toenmalige gemeente
Vorden aan de heer en mevrouw Rodink-de Rouw voornoemd danwel een nader aan hen
gelieerde besloten vennootschap van het Kasteel Vorden voor een koopprijs van drie
miljoen drie honderd duizend euro
3.300.000,00), waarbij tevens werd
overeengekomen dat levering zal plaatsvinden door uitgifte in eeuwigdurende erfpacht met opstalrecht tegen een niet te indexeren of anderszins te wijzigen canon van één
euro
1,00) per jaar,
de op te stellen erfpacht-/opstalvoorwaarden zullen de erfpachter/opstaller zoveel
mogelijk de rechten van een volle eigenaar geven, zulks met inachtneming van hetgeen
verder is overeengekomen.
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Ter uitvoering van deze koopovereenkomst zal de Gemeente Bronckhorst aan de heer en
mevrouw Rodink-de Rouw voornoemd na te melden onroerende zaak in eeuwigdurende
erfpacht met vestiging van een opstalrecht uitgeven.
3. Hetgeen is overeengekomen blijft van toepassing, voor zover daarvan hierna niet is
afgeweken, en met dien verstande dat eventuele ontbindende voorwaarden zijn vervallen
en, indien de bepalingen van de koopovereenkomst in strijd zijn met de hierna vermelde
erfpachtsiopstal voorwaarden, laatstgenoemde bepalingen zullen prevaleren.
VESTIGING; ONROERENDE ZAAK
A. Ter uitvoering van het vorenstaande.
1. geeft eigenaar in erfpacht aan de erfpachter die in erfpacht aanneemt:
percelen grond aan de Horsterkamp te Vorden kadastraal bekend gemeente Vorden
sectie M nummers.
531, groot een hectare, zeven are en vijftig centiare (01.07.50 ha),
844, groot een are en dertig centiare (01.30 a),
849, groot acht en zestig are en veertig centiare (68.40 a),
850, groot vier are en zeventig centiare (04.70 a), en
851, groot twaalf are (12.00 a),
tezamen groot een hectare, drie en negentig are en negentig centiare (01.93.90 ha);
hierna te noemen: de zaak,
beperkte rechten
De kadastrale percelen gemeente Vorden sectie M nummers 849, 850 en 851 zijn —
volgens de kadastrale registratie bezwaard met een tweetal zakelijke rechten als —
bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht (tekst van
voor één januari negentienhonderd twee en negentig) ten behoeve van de naamloze
vennootschap: N.V. Nuon Infra Oost, statutair gevestigd te Arnhem,
kantoorhoudende 6812 AH Arnhem, Utrechtseweg 68 en postadres 6500 AC
Nijmegen, Postbus 120, krachtens.
de overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem op negentien april
negentienhonderd negen en tachtig,
de overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem in deel 7358 nummer 17.
Aantekening kadastraal object
Bij het kadastrale perceel gemeente Vorden sectie M nummer 531 staat in de
kadastrale registratie de volgende aantekening vermeld.
Beschermd Monument als bedoeld in de Monumenten Wet 1988
Ontleend aan: 4 1683/20
Bij de kadastrale percelen gemeente Vorden sectie M nummers 849 en 851 —
staat in de kadastrale registratie de volgende aantekening vermeld.
Gemeentelijk Monument; Inlichtingen bij de Gemeente
Ontleend aan: pos 354 d.d. 7-1-1999
2. vestigt eigenaar het afhankelijk recht van opstal zoals hierna omschreven ten behoeve
van de erfpachter, die aanvaardt de vestiging van het recht van opstal op de hierna
omschreven onroerende zaken.
Het recht van opstal is afhankelijk van gemeld recht van erfpacht.
Omschrijving recht van opstal
Het recht van opstal houdt in, op of boven gemelde percelen, kadasternummers 531, 849 en
851, hierna te noemen: het terrein, het Kasteel Vorden met koetshuis, boerderij en
dienstwoning, parkeerterrein en overige reeds gestichte of te stichten opstallen, plaatselijk —
2.
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bekend Horsterkamp 6,8, 10 en 12, 7251 AZ Vorden, hierna te noemen: de opstallen, in
eigendom te hebben op het terrein.
GEBRUIK
De zaak inclusief de opstallen zijn bij de voormalige Gemeente Vorden in gebruik geweest als
gemeentehuis met kantoren en dienstwoning van de Gemeente Vorden.
Ten aanzien van dit gebruik van de zaak deelt eigenaar nog het volgende mee.
hem is niet bekend dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is
toegestaan,
hem is niet bekend dat de zaak gebouwd of verbouwd is zonder de daartoe vereiste
vergunning(en) of met vergunning(en) in verband waarmee nog voorwaarden moeten —
worden nagekomen.
VOORAFGAANDE VERKRIJGING
De onroerende zaak is door de eigenaar verkregen als volgt.
wat betreft gemeld perceel, kadasternummer 531, door de overschrijving op het voormalige hypotheekkantoor te Zutphen op een en twintig februari negentienhonderd vier en zeventig in deel 2005 nummer 79, van een afschrift van een akte van transport, diezelfde dag verleden
voor mr. H.M. Sasse, destijds notaris te Arnhem, welke akte inhoudt kwijting voor de koopsom
en afstand van de rechten tot ontbinding op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en
1303 van het Burgerlijk Wetboek zoals dat toen nog gold;
wat betreft gemeld perceel, kadasternummer 844, door de overschrijving op het
hypotheekkantoor te Arnhem op één april negentienhonderd tachtig in deel 5937 nummer
89, van een afschrift van een akte van transport, diezelfde dag verleden voor Jonkheer mr.
J.J.A. Greven, destijds notaris te Vorden, welke akte inhoudt afstand van de rechten tot
ontbinding op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk
Wetboek zoals dat toen nog gold,
wat betreft gemelde percelen, kadasternummers 849, 850 en 851, door de overschrijving op het hypotheekkantoor te Arnhem op acht januari negentienhonderd tachtig in deel 5864
nummer 82, van een afschrift van een akte van ruiling zonder toegift, diezelfde dag verleden
voor mr. H.M. Sasse, destijds notaris te Arnhem, welke akte inhoudt afstand van de rechten —
tot ontbinding op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk —
Wetboek zoals dat toen nog gold.
VERGOEDING
De vergoeding voor de grond, de opstallen, het recht van opstal en het recht van erfpacht —
bedraagt in totaal drie miljoen drie honderd duizend euro (€ 3.300.000,00), welk bedrag door
erfpachter is voldaan door storting op een kwaliteitsrekening staande ten name van Tap
Tromp van Hoff Notarissen, vestiging Lochem.
De zakelijke belastingen zijn verrekend voor wat betreft de lopende termijnen.
Eigenaar verleent erfpachter kwitantie voor de betaling van voormelde vergoeding en
vooromschreven lasten.
RETRIBUTIE
Erfpachter is geen retributie voor het recht van opstal aan de eigenaar verschuldigd.
CANON
De erfpachter is jaarlijks een vaste niet te wijzigen canon verschuldigd van een euro (€ 1,00),
telkens te voldoen bij vooruitbetaling.
Alle betalingen vinden plaats door bijschrijving op een door de eigenaar daartoe schriftelijk —
aangewezen bank- of girorekening.
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Gemelde canon is voor de eerste maal door erfpachter voldaan door storting op een
kwaliteitsrekening staande ten name van Tap Tromp van Hoff Notarissen, vestiging Lochem.—
Eigenaar verleent erfpachter kwitantie voor de betaling van deze canon.
BEPALINGEN RECHT VAN ERFPACHT
Ter zake van het recht van erfpacht gelden de volgende bepalingen, waarbij deze bepalingen
tevens zoveel mogelijk gelden voor het recht van opstal, luidende.
Duur
De erfpacht gaat in op heden en wordt voor eeuwigdurend gevestigd.
Opze•ging door erfpachter
De erfpacht kan niet door de erfpachter worden opgezegd.
Opzegging door eigenaar
1. De erfpacht kan alleen in de in artikel 5:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen door de eigenaar worden opgezegd.
2. De erfpacht kan naast de in artikel 5:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde
gevallen door de eigenaar worden opgezegd om redenen van algemeen belang.
Deze opzegging vindt plaats nadat de gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft
genomen.
3. Burgemeester en wethouders doen een voorstel tot opzegging van de erfpacht aan de —
gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet welke de gronden zijn die
opzegging in het algemeen belang vergen. Burgemeester en wethouders geven de
erfpachter en hypotheekhouder kennis van het voorstel bij aangetekende brief.
4. De erfpachter, hypotheekhouder en andere belanghebbenden kunnen binnen een maand
na dagtekening van de in lid 3 genoemde brief hun bezwaren tegen het voorstel tot
opzegging van de erfpacht bij de raad indienen. De raad neemt een besluit op het
voorstel na afloop van deze termijn en met inachtneming van eventueel ingebrachte —
bezwaren.
5. Indien de raad een besluit tot opzegging in het algemeen belang neemt, stelt hij tevens
de dag vast waarop opzegging van het recht uiterlijk moet plaatsvinden. Opzegging
vindt vervolgens plaats overeenkomstig artikel 5:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, —
derhalve bij exploot en tenminste een jaar voor het tijdstip waartegen wordt opgezegd.
6. Van deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen veertien dagen schriftelijk —
kennis worden gegeven aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger in de —
openbare registers staan ingeschreven.
7. De gemeente draagt zorg voor inschrijving van het exploit en van de feitelijke
beëindiging in de registers op grond van artikel 3:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.8. Indien op de dag dat de erfpacht eindigt de grond en de opstallen niet zijn ontruimd, kan
de gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen bewerkstelligen,
behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten.
Schadeloosstelling bij opzegging om redenen van algemeen belang
1. Indien de erfpacht wordt opgezegd om redenen van algemeen belang heeft de
erfpachter recht op schadeloosstelling.
2. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de hoogte van de
schadeloosstelling zal deze worden vastgesteld bij arbitraal vonnis op de wijze, zoals —
hierna onder het hoofdstuk "Arbitrage" geregeld.
3. Onder schadeloosstelling wordt verstaan vergoeding van schade zoals deze door de
gemeente aan de erfpachter moet worden betaald, indien de erfpachter per de dag
waarop deze door opzegging eindigt, zou zijn onteigend op basis van de ten tijde van —

- 5 --

het eindigen geldende tekst van de Onteigeningswet, met dien verstande dat in geval —
van opzegging wegens planmatige reconstructie of vernieuwing bij de bepaling van de schadeloosstelling voor het verlies van het gebruik van de grond naar billijkheid en
redelijkheid rekening wordt gehouden met de kosten van die planmatige reconstructie of
vernieuwing.
4. Indien echter de op de grond gestichte bebouwing is geëxploiteerd met aanmerkelijke —
steun van de overheid, dan zal de schadevergoeding in afwijking van lid 3 ten hoogste —
bedragen het niet afgeschreven gedeelte van de investering, waarin begrepen het bedrag
dat eventueel ter vooruitbetaling van de canon is voldaan, uitgaande van de voor die —
investering bij of krachtens de wet voorgeschreven of normaal gebruikelijke
afschrijvingsmethode.
5. Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige bepaling of
voorwaarde in de akte van vestiging van de erfpacht of in de akte houdende wijziging —
van de erfpacht is gesticht, noch zal worden vergoed de schade terzake van het
beëindigen van een activiteit die in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte —
van vestiging van de erfpacht of in een akte houdende wijziging van de erfpacht op de grond en in de opstallen wordt uitgeoefend, tenzij burgemeester en wethouders daartoe
schriftelijk toestemming hebben verleend.
6. De gemeente keert de aan de erfpachter toekomende schadeloosstelling uit, na aftrek —
van al hetgeen haar met betrekking tot de erfpacht, de grond en de opstallen nog
verschuldigd is.
7. Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van het recht met hypotheek is bezwaard is
artikel 3:229 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Uitkering aan de
hypotheekhouder vindt uitsluitend plaats met inachtneming van artikel 3:246 van het —
Burgerlijk Wetboek.
8. Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats zolang de grond met de opstallen —
niet ter vrije beschikking van de gemeente is gesteld, behoudens door derden rechtmatig
verkregen gebruiksrechten.
Uitsluitend voor de toepassing van dit artikel worden met rechtmatig verkregen
gebruiksrechten gelijkgesteld anderszins door derden verkregen gebruiksrechten, welke naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen bezwaren opleveren.
Risico. Aflevering
1. Met ingang van de ingangsdatum draagt erfpachter het risico van de (in erfpacht
uitgegeven) grond en de opstallen.
2. Erfpachter aanvaardt de (in erfpacht uitgegeven) grond in de feitelijke staat, waarin de
(in erfpacht uitgegeven) grond zich ten tijde van de overeenkomst tot vestiging van het
recht bevond.
Zakelijke lasten en belastingen
1. Alle zakelijke lasten, die over de opstallen en het gebruik ervan en/of met betrekking tot
de (in erfpacht uitgegeven) grond worden geheven of zullen worden geheven, komen —
vanaf de ingangsdatum voor rekening van erfpachter.
2. Wanneer eigenaar belastingen of lasten als in het vorige lid bedoeld, mocht hebben
betaald, zal daarvan kennis worden gegeven aan erfpachter, die verplicht is binnen een maand nadien het betaalde bedrag aan eigenaar te vergoeden.
Lasten en herstellingen
1. Gewone lasten en herstellingen worden door de erfpachter gedragen en verricht. De
erfpachter is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, aan de eigenaar
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van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het —
doen van deze herstellingen. De eigenaar is niet tot het doen van enige herstelling
verplicht.
2. De erfpachter is verplicht de buitengewone lasten die op de zaak drukken te voldoen.3. Indien de erfpachter enige op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, kan de eigenaar deze verplichting op kosten van de erfpachter doen uitvoeren. De eigenaar is na kennisgeving en ingebrekestelling, alsmede na verloop van de in lid 4 genoemde termijn, tot zodanige uitvoering jegens de erfpachter uitdrukkelijk
bevoegd. Tevens is de eigenaar onder dezelfde voorwaarden bevoegd op kosten van de —
erfpachter al datgene ongedaan te maken, dat in strijd met enige verplichting door de —
erfpachter is verricht.
4. De eigenaar geeft bij aangetekende brief kennis aan de erfpachter en de
hypotheekhouder van zijn voornemen gebruik te maken van de bevoegdheid als bedoeld
in lid 3. Hij doet de kennisgeving vergezeld gaan van.
een opgave van het vermoedelijke bedrag van de kosten die met de uitvoering
gemoeid zullen zijn,
een ingebrekestelling ten aanzien van de verzuimde verplichting of de strijdige
verrichtingen; en -een aanmaning om aan een en ander alsnog binnen een redelijke
termijn te voldoen.
5. Onverminderd de verplichting tot vergoeding van andere door de eigenaar geleden
schade als gevolg van de nalatigheid van de erfpachter, is de erfpachter verplicht op
eerste aanzegging de eigenaar de kosten die gemoeid zijn geweest met het herstel te —
voldoen.
Juridische en feitelijke staat
1. De erfpacht is onvoorwaardelijk gevestigd op de zaak, die.
a. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
b. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan in deze akte vermeld;c. niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens de rechten, van welke de aan
eigenaar bekende in deze akte zijn vermeld,
d. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst, anders dan in —
deze akte vermeld.
2. Indien de hierna vermelde grootte van de zaak en/of de verdere omschrijving daarvan —
niet juist of niet volledig is, ontleent noch eigenaar noch erfpachter daaraan rechten.3. De zaak wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde van de
overeenkomst van erfpachtsgunning bevond (geheel ontruimd, vrij van huur of pacht of
ander gebruiksrecht, behoudens de lopende huurovereenkomst van de dienstwoning tot
uiterlijk één juli tweeduizend vijf.
Het voortgezet gebruik van de eigenaar als zorgvuldig schuldenaar na het tot stand
komen van de overeenkomst van erfpachtsgunning tot aan het tijdstip van vestiging van
de erfpacht wordt geacht geen wijziging te hebben gebracht in de staat van de zaak.
Gebruik
1.
De erfpachter dient voor zijn rekening zorg te dragen voor het volledig onderhoud van de
zaak met toebehoren, mede teneinde dit tegen het einde van de erfpacht aan de
eigenaar te kunnen opleveren in een goede staat van onderhoud.
2. De erfpachter is tegenover publiekrechtelijke lichamen en de eigenaar aansprakelijk voor
het in schouwbare toestand houden van de zaak.
De inrichting en ingebruikneming van de grond
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1.

De erfpachter is verplicht onder de voorwaarden en binnen de termijnen daartoe in de —
akte van vestiging gesteld.
a. de onbebouwde grond op behoorlijke wijze overeenkomstig de huidige bestemming,
welke aan partijen genoegzaam bekend is, in te richten en ingericht te houden,
b. de grond en opstallen overeenkomstig de huidige bestemming in gebruik te nemen ,
mede inhoudende de grond en opstallen (gedeeltelijk) in gebruik te nemen als
woonruimte (woonbestemming).
2. Burgemeester en wethouder kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de
erfpachter ontheffing verlenen van een of meer der in lid 1 genoemde verplichtingen —
en/of van de ter zake in de akte van vestiging gestelde voorwaarden en termijnen. Indien
burgemeester en wethouders ontheffing verlenen kunnen zij daaraan voorwaarden
verbinden.
Instandhouding van de opstallen
1. De erfpachter is verplicht de grond met opstallen in zodanige technische staat te houden
dat deze de huidige bestemming op behoorlijke wijze kan dienen. Daartoe dient de
erfpachter de grond met opstallen in alle opzichten goed te onderhouden en waar nodig
tijdig geheel of gedeeltelijk te vernieuwen.
2. Het is de erfpachter niet geoorloofd de opstallen geheel of gedeeltelijk te slopen of het bouwvolume van de opstallen te verkleinen.
3. De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen over te —
gaan, indien deze door welke oorzaak ook zijn te niet gegaan. De erfpachter is verplicht
de opstallen tegen brand- en stormschade te verzekeren.
4. Het is de erfpachter niet geoorloofd in, op of aan de grond met opstallen
werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te —
oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid
en/of het milieu -waaronder die van de bodem- wordt veroorzaakt. Alle schade die
niettemin door handelen of nalaten door of vanwege de erfpachter ontstaat - waaronder
de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering - is voor rekening van de
erfpachter.
5. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in de leden 1 tot en —
met 4 genoemde verplichtingen en verboden op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter. Indien burgemeester en wethouders ontheffing van een
verbod of verplichting verlenen, kunnen zij hieraan voorwaarden verbinden.
Gedoogplicht
1. De erfpachter moet gedogen, dat op, in, aan of boven de grond en de opstallen zoveel en
zodanig palen, kabels, leidingen, draden en andere voorwerpen worden aangebracht, —
onderhouden en vervangen ten behoeve van de openbare voorzieningen.
2. De eigenaar is terzake van dit gedogen niet tot enige vergoeding gehouden.
3. De in lid 1 bedoelde gedoogplicht zal overgaan op degenen die het goed onder
bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl tevens hieraan gebonden zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Vruchttrekkinq
1. Voordelen van onroerende aard behoren aan de eigenaar toe. Zij zijn eveneens aan de —
erfpacht onderworpen.
2. De vruchten die tijdens de duur van de erfpacht zijn afgescheiden of opeisbaar
geworden, en voordelen van roerende aard, die de zaak oplevert, behoren aan de
erfpachter.
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Kapverbod
De zich eventueel op de zaak bevindende bomen mogen niet worden gekapt tenzij hiervoor de
vereiste wettelijke vergunningen zijn verleend.
Overgang, overdracht, toedeling
Van overgang of overdracht van de erfpacht moet de nieuwe erfpachter binnen een
1.
maand na de dag van de overgang of overdracht daarvan aan de eigenaar schriftelijk —
kennis geven.
2. De erfpachter en zijn rechtverkrijgenden onder bijzondere en algemene titel zijn
verplicht in geval van overdracht van de erfpacht, of de vestiging van een beperkt recht
(met uitzondering van het recht van hypotheek) of verlening van een ander
gebruiksrecht, de bepalingen waaronder de erfpacht is verleend aan zijn
rechtverkrijgenden casu quo wederpartijen op te leggen voor zover deze verplichtingen niet reeds van rechtswege dan wel op grond van artikel 6:252 van het Burgerlijk
Wetboek op de rechtverkrijgenden casu quo wederpartijen overgaan, door deze in de —
akte van overdracht of overgang casu quo overeenkomst op te nemen of daarnaar te
verwijzen en deze ten behoeve van de eigenaar aan te nemen.
3. Na overdracht of toedeling van de erfpacht op de zaak of een gedeelte daarvan of van —
een aandeel in de erfpacht zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk
verbonden voor de door laatstgenoemde verschuldigde canon die in de voorafgaande vijf
jaren opeisbaar is geworden.
4. De erfpacht kan niet zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar:
a. geheel of gedeeltelijk worden overgedragen,
b. worden toebedeeld;
c. worden gesplitst door overdracht of toedeling van de erfpacht op een gedeelte van
de zaak,
5. Aan de in lid 4 van dit artikel bedoelde toestemming kunnen door de eigenaar
voorwaarden worden verbonden.
6. De eigenaar kan de vereiste toestemming niet zonder redelijke gronden weigeren.
Splitsing en samenvoeging
1. De erfpachter is tot splitsing van de erfpacht, tot splitsing in appartementsrechten of tot
samenvoeging van erfpachtrechten slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de eigenaar. Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de —
eerste zin bedoelde handelingen gelijkgesteld het door de erfpachter verlenen van
deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van het —
perceel grond en/of opstallen.
2. De eigenaar kan aan de toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud van de opstallen na de splitsing.
Appartementsrechten
1. Indien de zaak door de erfpachter in appartementsrechten wordt gesplitst geldt dat
overdracht en toedeling van deze appartementsrechten niet zonder toestemming van de
eigenaar kunnen geschieden.
2. De eigenaar kan zijn toestemming in de zin van artikel 5:106 lid 6 van het Burgerlijk —
Wetboek weigeren, indien het beding van lid 1 van dit artikel niet in de akte van
splitsing wordt opgenomen.
3. De eigenaar kan de vereiste toestemming niet zonder redelijke gronden weigeren.
Ondererfpacht
De erfpachter is niet bevoegd de zaak geheel of ten dele in ondererfpacht te geven.
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Verhuur of verpachting
De erfpachter is niet bevoegd de zaak te verpachten. Erfpachter is wel bevoegd het terrein, de
aanwezige opstallen dan wel te stichten opstallen geheel of gedeeltelijk te verhuren.
Hypotheek
De erfpachter is bevoegd het recht van erfpacht en opstal met een recht van hypotheek te —
bezwaren.
Verplichtingen ten opzichte van hypotheekhouders
Ingeval de erfpacht met één of meerdere hypotheekrechten wordt bezwaard, zullen de
volgende voorwaarden van toepassing zijn.
1. De eigenaar en de erfpachter zijn geen omstandigheden bekend welke aanleiding zouden
kunnen geven tot beëindiging van de erfpacht.
2. Bij toepassing van het bepaalde in de onderhavige akte en in eventuele akte(n) van
wijziging van de erfpachtvoorwaarden zullen zowel de eigenaar als de erfpachter naar —
redelijkheid en billijkheid rekening houden met de belangen van de hypotheekhouder.
3. De eigenaar en de erfpachter zullen de hypotheekhouder schriftelijk in kennis stellen van
feiten of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de erfpacht of die de waarde van de erfpacht aanmerkelijk kunnen doen verminderen.
4. Bij wanbetaling van de canon en/of bij niet-nakoming van enige andere verplichting van
de erfpachter met betrekking tot voormelde erfpacht, dat kan leiden tot ontbinding,
vervallenverklaring of opzegging van de erfpacht, zal de eigenaar hiervan binnen een —
redelijke termijn schriftelijk mededeling doen aan de hypotheekhouder, en zal binnen
een termijn van zes maanden na ontvangst van deze schriftelijke mededeling door de —
hypotheekhouder de erfpacht niet door of op verzoek van de eigenaar ontbonden of
vervallen worden verklaard of worden opgezegd en de erfpacht niet door de eigenaar tot
verhaal van de achterstallige canon en/of van het geen overigens op grond van de
erfpachtvoorwaarden aan de eigenaar verschuldigd is, worden uitgewonnen. De
hypotheekhouder heeft gedurende vermelde periode van zes maanden de gelegenheid —
om de erfpacht te (doen) verkopen dan wel namens de erfpachter aan diens
verplichtingen te voldoen.
5. Indien de hypotheekhouder binnen vermelde periode van zes maanden de erfpacht
verkoopt dan wel namens de erfpachter aan diens verplichtingen voldoet, zal de erfpacht
niet worden ontbonden of vervallen worden verklaard of worden opgezegd op grond van
de omstandigheden waarvan aan de hypotheekhouder mededeling is gedaan. De
eigenaar zal ook niet ten laste van de hypotheekhouder en/of de koper van de erfpacht overgaan tot verhaal van achterstallige canon en/of van hetgeen overigens door de
erfpachter op grond van de erfpachtvoorwaarden aan de eigenaar verschuldigd is.
6. Zolang enige hypotheek ten behoeve van de hypotheekhouder op de erfpacht is
ingeschreven.
a. zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hypotheekhouder door de
eigenaar en de erfpachter geen wijziging in de erfpachtvoorwaarden worden
aangebracht, en zal de eigenaar de voorwaarden niet aanvullen,
b. zullen de erfpachter en de eigenaar geen afstand doen van de erfpacht,
zullen de erfpachter en de eigenaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
c
van de hypotheekhouder de erfpacht niet beëindigen,
d. zal de erfpachter de erfpacht niet opzeggen;
e. zal de erfpachter geen gebruik maken van zijn recht de erfpacht niet te verlengen; -
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f.

zal de eigenaar geen vorderingen op de erfpachter verrekenen met enige vergoeding
of andere uitkering die in verband met de erfpacht aan de erfpachter of aan de
hypotheekhouder moet worden voldaan.
7. de erfpachter is verplicht om binnen een maand na vestiging van een recht van
hypotheek aan de eigenaar een authentiek afschrift van de akte(n) van
hypotheekverlening over te leggen. De kosten die hieraan zijn verbonden komen voor —
rekening van de erfpachter.
8. De eigenaar verbindt zich jegens de hypotheekhouder om in geval van verkoop van het in erfpacht uitgegeven en eventueel met opstalrecht bezwaarde perceel, de
verplichtingen die uit hoofde van deze sub 1 tot en met 8 vermelde bepalingen op hem
rusten, bij wijze van kettingbeding op te leggen aan zijn rechtsopvolger(s).
Wegneming
De erfpachter is, zowel tijdens de duur van de erfpacht als bij het einde daarvan, niet bevoegd
gebouwen, werken of beplantingen, die door hem zelf of een rechtsvoorganger onverplicht —
zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen, weg te
nemen.
Vergoeding na einde erfpacht
1. Na het einde van de erfpacht heeft de voormalige erfpachter recht op vergoeding van de
waarde van de zaak (inclusief ondergrond gebouwen en het terrein) en van de nog
aanwezige gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een
rechtsvoorganger zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn
overgenomen.
2. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zal de aan de aan de erfpachter
toekomende vergoeding worden vastgesteld bij arbitraal vonnis op de wijze, zoals hierna
onder het hoofdstuk "Arbitrage" is geregeld.
Garanties van eigenaar
Eigenaar garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde, het navolgende:
1. eigenaar is bevoegd tot uitgifte in erfpacht en vestiging van het recht van opstal als —
hiervoor vermeld,
2. de zich in de zaak/opstallen bevindende technische installaties en leidingen functioneren
heden naar behoren en het gebruik daarvan is door de daartoe bevoegde instantie niet op enigerlei wijze beperkt;
3. de zaak is thans geheel vrij van huur/pacht en/of van huurkoopovereenkomsten of
andere aanspraken tot gebruik en ontruimd en ongevorderd met uitzondering van de —
dienstwoning welke uiterlijk op één juli tweeduizend vijf leeg, ontruimd en vrij van huur
zal worden opgeleverd; de zaak zal met inachtneming van het vorenstaande eveneens —
niet zonder recht of titel in gebruik zijn bij derden;
4. van overheidswege (onder meer krachtens de Woningwet) of door Nutsbedrijven zijn tot
op heden ten aanzien van de zaak/opstallen geen voorzieningen voorgeschreven of
aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd, of van overheidswege zijn uitgevoerd en nog
'niet zijn betaald,
5. zowel aan de eigenaar als aan erfpachter is bekend dat de zaak/opstallen zijn
aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de "Monumentenwet 1988" en als
gemeentelijk monument,
6. de zaak is niet betrokken in een landinrichtingsplan of een besluit tot ruilverkaveling of
herinrichting in de zin van de Landinrichtingswet en is niet ter onteigening aangewezen;
er is geen sprake van leegstand noch van een vordering van de zaak/opstallen krachtens

de Huisvestingswet, noch van een aanwijzing tot het treffen van voorzieningen in de zin
van de Woningwet.
7. aan eigenaar is niet bekend dat de zaak is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of artikel 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten,
8. het is hem niet bekend dat de gemeente een stadsvernieuwingsplan of een
leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en de
daaruit voortvloeiende regelingen heeft vastgesteld, waarin de zaak is begrepen,
9. met betrekking tot de zaak is geen rechtsgeding, bindend advies of arbitrage aanhangig;
10. ten opzichte van derden bestaan overigens geen verplichtingen uit hoofde van een
voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop of leasing,
11. de verschenen termijnen van de hiervoor bedoelde zakelijke lasten zijn voldaan,
12. de zaak/opstallen zijn heden rechtstreeks aangesloten op de openbare leidingen voor
water, energie en riool; de zaak heeft rechtmatige en onbeperkte uitgang op de
openbare weg op de wijze als ter plaatse blijkt.
Bepalingen bodemverontreiniging/ondergrondse tanks
1. Aan eigenaar is niet bekend, dat de zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele
strekt van het hiervoor omschreven gebruik door erfpachter en die geleid heeft of zou —
kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van de zaak, dan wel het nemen van
andere maatregelen.
2. Voor zover aan eigenaar bekend zijn in de zaak geen ondergrondse tanks voor het
opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig.
3. Voor zover aan eigenaar bekend.
a. is met betrekking tot de zaak door de daartoe bevoegde instanties nooit een
aanwijzing voor een verkennend onderzoek naar verontreiniging uitgebracht,
b. zijn krachtens de Wet bodembescherming tot op heden ten aanzien van de zaak —
door de daartoe bevoegde instanties geen beschikkingen of bevelen uitgevaardigd. 4. Een in de toekomst blijkende verontreiniging welke thans aan eigenaar niet bekend is —
komt voor risico van de erfpachter.
Schade en verontreiniging
De erfpachter is jegens de eigenaar aansprakelijk voor de schade van de eigenaar, die na
uitgifte in erfpacht is ontstaan door het gebruik of door verontreiniging van de zaak door de
erfpachter of door iemand die door de erfpachter aldaar is toegelaten, alsmede voor de
schade die ontstaat door gehele of gedeeltelijke instorting van opstallen op of
werken/leidingen in de zaak en die door hem of in zijn opdracht geplaatst/aangebracht zijn of
door hem in de uitoefening van een bedrijf gebruikt zijn of worden.
De erfpachter vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken van derden op vergoeding van
schade die na de uitgifte in erfpacht is ontstaan door het gebruik of door verontreiniging
door de erfpachter van de zaak of door gehele of gedeeltelijke instorting van de opstallen of werken, respectievelijk leidingen die tot de zaak behoren.
Arbitrage
1. Wanneer in deze akte arbitrage is voorgeschreven zal het arbitraal vonnis worden
gewezen door drie arbiters, waarvan één te benoemen door de erfpachter, één door de —
eigenaar, terwijl deze beide arbiters samen een derde arbiter zullen aanwijzen.
Op deze arbitrage zijn de bepalingen van het Vierde Boek van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
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2.

De overeenkomstig artikel 1027 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde president van de rechtbank is de president van de rechtbank van het
arrondissement waarin de zaak of het grootste deel ervan is gelegen.
3. De wederpartij van degene die beslechting van het geding door arbiters verzoekt, is
bevoegd binnen een maand nadat hij dit verzoek in geschrift heeft ontvangen, voor
beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen.
Bijzondere bepalingen
1. Eigenaar legt aan erfpachter de verplichting op om er voor te zorgen dat de zaak voor —
altijd als één erfpachtrecht bij één en dezelfde erfpachter in bezit zal zijn. Deelverkoop is
uitdrukkelijk niet toegestaan.
Tevens verplicht erfpachter zich bij deze de cultuurhistorische waarde van de gebouwen
voor de eeuwigheid te waarborgen. Dit impliceert onder andere dat de erfpachter
verplicht is onderhoud te plegen aan de gebouwen op basis van de onderhoudsrapporten
van de Monumentenwacht.
2. Partijen zijn overeengekomen dat het zich daarvoor lenende gedeelte van het complex een openbare en toeristische bestemming/functie dient te krijgen en te houden. Dit
impliceert dat in het vakantieseizoen het terrein van het kasteel dagelijks tussen
zonsopkomst en zonsondergang bezocht dient te kunnen worden door bezoekers.
Bezichtiging van het kasteel in het vakantieseizoen - minimaal zes rondleidingen per —
week - moet op afspraak mogelijk zijn voor groepen en/of individuele bezoekers.
Partijen zijn overeengekomen dat de huidige hoofdentree en de raadszaal/trouwzaal —
bezocht moeten kunnen worden.
Erfpachter is verplicht er voor te zorgen dat er tijdens de openstelling voor bezoekers de
mogelijkheid dient te zijn tot het nuttigen van een betaalbaar hapje en/of drankje in het
kasteel of één van de bijgebouwen.
3. Het is erfpachter op straffe van een terstond opeisbare boete van een miljoen euro
(€ 1.000.000,00) ten behoeve van eigenaar verboden de zaak af te sluiten middels het —
aanbrengen van hekwerken en/of andere belemmeringen (borden, hekken, elektronica —
enzovoort) die verhinderen dat het gehele complex vrij benaderbaar is. Erfpachter mag echter wel het gedeelte tussen de Schuttestraat en het parkeerterrein afsluiten voor —
gemotoriseerd verkeer, terwijl voorts op de brug naar het kasteel, direct achter de
zogenoemde "hondenrennen" , een afsluiting is toegestaan.
Alle gebouwen, behoudens de dienstwoning, dienen vrij benaderd en van de buitenzijde
gefotografeerd/gefilmd te kunnen worden.
4. Partijen zijn overeengekomen dat erfpachter, zolang de eigenaar dit wenst, verplicht is om het sluiten van huwelijken in het kasteel toe te staan tegen marktconforme
voorwaarden en condities.
5. Voor rekening en risico van eigenaar zal het op het terrein aanwezige noodgebouw zo —
spoedig mogelijk worden afgebroken, doch uiterlijk binnen één maand na heden.
6. Erfpachter is verplicht de zogenoemde sfeerverlichting, bestaande uit vier schijnwerpers
welke gericht zijn op het kasteel, dagelijks in te schakelen in de maand december vanaf
zonsondergang tot 's avonds twee en twintig uur dertig minuten.
7. Erfpachter verklaart bij deze nog dat hij een complete verkoopbrochure van de zaak/het
object heeft ontvangen en dat hij kennis heeft genomen van de inhoud hiervan.
8. Bij niet-nakoming of overtreding door de erfpachter van het sub 1, 2, 4 en/of 6 bepaalde
verbeurt de erfpachter ten behoeve van de eigenaar een terstond opeisbare boete per —
niet-nakoming of overtreding van tien duizend euro
10.000,00).
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Kwalitatieve verplichting/kettingbedinq

De hiervoor onder Bijzondere bepalingen genoemde verplichtingen worden bij deze, voor —
zoveel mogelijk, als kwalitatieve verplichtingen, als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek tevens gevestigd en door de erfpachter uitdrukkelijk aanvaard als
kwalitatieve verplichtingen in de zin van de laatstbedoelde artikelen. Deze verplichtingen —
gaan mitsdien over op diegenen die de zaak onder algemene of bijzondere titel verkrijgen. —
Deze verplichtingen worden in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve
verplichtingen. Aan deze kwalitatieve verplichtingen zullen mede gebonden zijn degenen die
van erfpachter of diens rechtsopvolgers een recht tot gebruik van de zaak verkrijgen.
Bij overtreding of niet-nakoming door erfpachter van de in de vorige alinea vermelde
kwalitatieve verplichting(en) verbeurt deze ten behoeve van de eigenaar een direct opeisbare
boete van tien miljoen euro
10.000.000,00).
Tevens is erfpachter verplicht de in de hiervoor onder Bijzondere bepalingen vermelde
bepalingen alsmede de onderhavige bepaling bij elke overeenkomst tot vervreemding of
bezwaring met een beperkt recht van de zaak of een gedeelte daarvan - met uitzondering —
van het recht van hypotheek - in de akte van levering of vestiging woordelijk op te nemen en
aan de verkrijger op te leggen en ten behoeve van belanghebbende(n) aan te nemen, zulks op
verbeurte van een terstond opeisbare boete van tien miljoen euro
10.000.000,00) ten
behoeve van de eigenaar.
Voorkeursrecht van koop

A.

B.

Indien de erfpachter of diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel
voornemens is over te gaan tot vervreemding van het erfpachtrecht met het recht van —
opstal zowel op de reeds bestaande opstallen als op de nieuw te bouwen opstallen,
inclusief ondergrond van de gebouwen en het terrein (hierna ook te noemen: "het
registergoed"), zal hij verplicht zijn dit voornemen schriftelijk mede te delen aan de
eigenaar of zijn rechtverkrijgenden.
Degene(n) door wie moet worden aangeboden hierna - ieder - ook te noemen.
'aanbiedingsplichtige' en degene aan wie voormelde schriftelijke mededeling moet
worden gedaan hierna ook te noemen: "voorkeursgerechtigde".
1. De voorkeursgerechtigde heeft alsdan het recht van voorkeur om het registergoed te kopen voor de prijs, gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer, zoals in
onderling overleg zal worden vastgesteld, in welke prijs tevens dient te zijn
begrepen de waarde in het economisch verkeer van de grond.
2. Mochten zij niet tot overeenstemming komen dan zal de prijs bindend worden
vastgesteld door drie deskundigen. Deze deskundigen zullen alsvolgt worden
benoemd: één door de aanbiedingsplichtige, één door de voorkeursgerechtigde en de derde door de beide eerstbenoemde deskundigen, samen in overleg. Mochten de
beide eerstbenoemde deskundigen niet tot overeenstemming komen omtrent de
benoeming van de derde deskundige, dan zal deze derde deskundige worden
aangewezen door de Kantonrechter in wiens ressort het registergoed gelegen is. De
prijsvaststelling zal moeten zijn voltooid binnen twee maanden nadat de
aanbiedingsplichtige de onder A bedoelde mededeling heeft gedaan.
3. De aanbiedingsplichtige zal binnen één week na het uitbrengen van het
taxatierapport schriftelijk aan de voorkeursgerechtigde berichten of hij zijn aanbod
voor deze prijs gestand doet.
4. Indien aanbiedingsplichtige niet binnen de onder B 3 gemelde termijn een bericht van gestanddoening zendt aan de voorkeursgerechtigde wordt de
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C.

D.

E.

F.

aanbiedingsplichtige geacht zijn aanbod aan voorkeursgerechtigde in te trekken en
is hij niet bevoegd het registergoed te vervreemden in de zin zoals hiervoor bedoeld.
De taxatiekosten en eventuele andere kosten aan het bovenstaande verbonden zijn
dan voor rekening van aanbieder.
5. Indien de aanbiedingsplichtige de sub B 3 bedoelde verklaring dat hij het aanbod —
voor de taxatieprijs gestand doet aan de voorkeursgerechtigde uitbrengt, moet de voorkeursgerechtigde binnen veertien dagen na ontvangst van dit bericht zich
schriftelijk omtrent gebruikmaking van zijn of haar voorkeursrecht verklaren.
Indien de prijs in onderling overleg is vastgesteld of indien de voorkeursgerechtigde
binnen de sub B 5 vermelde termijn heeft medegedeeld van zijn recht gebruik te maken
zal de akte van levering binnen één maand nadat de prijs in onderling overleg is
vastgesteld of nadat de sub B 5 bedoelde bevestiging door de aanbiedingsplichtige is —
ontvangen, moeten worden verleden voor de door de voorkeursgerechtigde aan te wijzen
notaris, welke akte de bedingen zal moeten bevatten die door deze notaris gewoonlijk in
akten van levering worden opgenomen.
De koopprijs en al hetgeen waartoe de voorkeursgerechtigde alsdan als koper zal
gehouden zijn, zal door deze tegelijk met het passeren van de akte van levering moeten
worden voldaan.
De kosten van bedoelde akte van levering zijn voor rekening van de koper.
De aan deze taxatie verbonden kosten zijn voor rekening van partijen, ieder voor een
gelijk deel.
Indien één van de beide partijen, na behoorlijke ingebrekestelling, nalatig blijft mede te
werken aan de overdracht of een andere verplichting voortvloeiend uit de vorenstaande
bepalingen, is hij door de enkele wanprestatie een boete verschuldigd aan de wederpartij
gelijk aan vijftig procent (500/0) van de koopprijs, onverminderd diens aanspraken op de
werkelijk door hem geleden of te lijden schade en diens recht nakoming te verlangen —
dan wel de koop te ontbinden, onder behoud van zijn aanspraak op betaling van
gemelde boete en schadevergoeding, alles tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Indien de voorkeursgerechtigde verklaart van zijn voorkeursrecht géén gebruik te willen
maken, of binnen de sub B 5 gemelde termijn géén bericht dienaangaande door de
aanbiedingsplichtige zal zijn ontvangen, is laatstgenoemde bevoegd tot verkoop aan een
derde over te gaan, mits niet tegen een lagere prijs of onder minder bezwarende
voorwaarden als door de vorenbedoelde deskundigen vastgesteld.
Heeft de aanbiedingsplichtige het registergoed binnen drie maanden daarna niet
vervreemd en in eigendom overgedragen, dan zal het bovenvermelde recht van voorkeur
met alle voormelde dienaangaande gemaakte bepalingen voor de voorkeursgerechtigde
herleven.
Indien de aanbiedingsplichtige overgaat tot vervreemding en eigendomsoverdracht,
zonder de voorkeursgerechtigde gelegenheid te hebben gegeven, op de hierboven
aangegeven wijze, om van zijn voorkeursrecht gebruik te maken, of zijn medewerking tot
de overdracht niet verleent nadat door de voorkeursgerechtigde werd verklaard dat hij —
van zijn voorkeursrecht als bovenvermeld gebruik wenst te maken, zal de
aanbiedingsplichtige ten behoeve van de voorkeursgerechtigde verbeuren een direct
opvorderbare boete van twee miljoen vijfhonderd duizend euro
2.500.000,00),
onverminderd het recht van de voorkeursgerechtigde om van de aanbiedingsplichtige —
vergoeding te eisen van de eventueel door deze geleden meerdere schade.
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G.

Indien de voorkeursgerechtigde heeft verklaard van zijn voorkeursrecht geen gebruik te willen maken of hieromtrent door de aanbiedingsplichtige niet tijdig bericht werd
ontvangen en de aanbiedingsplichtige vervolgens overgaat tot vervreemding en
eigendomsoverdracht van het registergoed, zal het bij de onderhavige akte bepaalde aan
de voorkeursgerechtigde verleende voorkeursrecht tot koop overgaan op de nieuwe
eigenaar en dus tegen de nieuwe eigenaar kunnen worden ingeroepen.
H. Gemelde verplichtingen gaan over op de rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de aanbiedingsplichtige.
I. Het hiervoor bepaalde omtrent het voorkeursrecht van koop is evenmin van toepassing:bij verkoop ingevolge artikel 268 boek 3 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;bij enige andere vorm van executie.
Onder voorgenomen vervreemding wordt begrepen de voorgenomen vervreemding van —
J.
de economische eigendom en de voorgenomen vestiging van zakelijke rechten op het —
registergoed, waaronder niet begrepen het verlenen van hypotheekrechten en/of de
vestiging van erfdienstbaarheden.
Ontbindende voorwaarden uit onderliggende overeenkomsten
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de overeenkomst van
erfpachtsgunning of in nadere overeenkomsten die op de erfpacht betrekking hebben, zijn —
thans uitgewerkt. Noch eigenaar noch erfpachter kan zich terzake van deze vestiging van —
erfpacht nog op een ontbindende voorwaarde beroepen.
Kosten en belastingen
Alle kosten en belastingen met betrekking tot de erfpachtsgunning en van de vestiging,
waaronder begrepen de overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, zijn voor rekening van de eigenaar.
OVERDRACHTSBELASTING
De verschenen persoon sub 2, handelende als gemeld, verklaart dat erfpachter voornemens is
om de zaak aan te laten wijzen als landgoed in de zin van het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub a
van de "Natuurschoonwet 1928".
Erfpachter heeft daartoe een verzoek ingediend bij de daarvoor bevoegde instanties, blijkens een aan deze akte gehechte kopie van een brief de dato elf februari tweeduizend vijf van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Ter zake van de verkrijging van het erfpachtrecht wordt derhalve door erfpachter beroep
gedaan op artikel 9a van de "Natuurschoonwet 1928", zodat geen overdrachtsbelasting is —
verschuldigd.
VOLMACHT
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte zal worden gehecht.
Aanhechting stukken
Aan deze akte wordt gehecht.
voormelde volmacht,
voormelde kopie van de brief van de Dienst Regelingen.
Woonplaatskeuze
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
Slotbepal ingen
De identiteit van de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, is door mij - daar waar
de wet zulks vereist - vastgesteld op de in de wet vermelde wijze.
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WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Lochem op de datum als in het hoofd van deze —
akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de
verschenen personen hebben zij allen verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en
C;
mij, notaris, ondertekend, om /
c-̀-c-c),Q...1.- -C2~7
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT:

