Verkoop bij inschrijving

De Kruiskerk met nevenruimten ‘De Akker’,
vrijstaande berging/garage en voormalige
pastorie te Nieuw-Amsterdam
Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut
KKG Adviseurs is onderdeel
van de Silas Groep

www.SilasGroep.nl/kkg-adviseurs

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut biedt openbaar bij
inschrijving te koop aan:

De Kruiskerk met nevenruimten in ‘De Akker’,
vrijstaande berging/garage en voormalige
pastorie te Nieuw-Amsterdam
Eigendom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te
Noordscheschut
Algemene gegevens
Ligging:
het object is gelegen aan de Vaart Noordzijde te Nieuw-Amsterdam.
Aan de overzijde van deze vaart bevinden zich enkele detailhandel bedrijven
(o.a. supermarkt, bakkerij en een apotheek).
Adres:
Kerkgebouw “Kruiskerk” en “de Akker”, Vaart NZ 25, 7833 HB Nieuw-Amsterdam
			
Voormalige pastorie: Vaart NZ 26, 7833 HB Nieuw-Amsterdam
De kadastrale gegevens:
Kadastraal bekend gemeente Emmen:
• sectie G nummer 6269 (kerkgebouw);
• sectie G nummer 6270 (woning);
• sectie G nummer 6414 (erf, parkeerterrein);
• sectie G nummer 10221 (erf, inrit, garage/berging).
Bestemming
De bestemming van object is, ingevolge het vigerende Bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam
en Veenoord van de gemeente Emmen, onherroepelijk vastgesteld op 22 december 2011.
Enkelbestemming: Maatschappelijk-Religie (artikel 22). De strekking van dit artikel is als volgt:
De voor ‘Maatschappelijk-Religie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
religieuze instellingen zoals kerken, moskeeën, gebedshuizen en andere in aard en omvang
vergelijkbare instellingen met bijbehorende voorzieningen; bedrijfswoning met bijgebouwen
ter plaatse van de aanduiding bedrijfswoning, met bijbehorende: andere bouwwerken;
bijgebouwen; fietsenstallingen; groenvoorzieningen; nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen; toegangswegen en parkeervoorzieningen.
Daarnaast is er per 26-08-2021 een ontwerp bestemmingsplan in voorbereiding: Emmen,
Archeologie (facetbestemmingsplan) met als dubbelbestemming: Waarde-Archeologie 4 (art 7).
Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl
Ontsluiting/utilitaire voorzieningen
Het object is aan één zijde ontsloten aan de openbare weg (Vaart Noordzijde), via een
verhard pad langs de kerk (met erfdienstbaarheid) is de achterzijde van het kerkgebouw
met parkeerplaatsen en de vrijstaande berging/garage bereikbaar. De woning heeft een eigen
toegang van en naar de openbare weg.
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Zakelijk recht en erfdienstbaarheden
Op de kadastrale percelen Emmen G 6414 en 10221 (dienende erven) rust een
erfdienstbaarheid ten behoeve van perceel Emmen G 5362 (heersend erf) om te komen
van en te gaan naar de openbare weg.
Diversen
Er zijn op eigen terrein, voor en achter het kerkgebouw circa 40 parkeerplaatsen
aanwezig.
Bouwjaar
Kerkgebouw
Het bouwjaar van het kerkgebouw is 1954.
‘De Akker’ (nevenruimten)
Het bouwjaar van ‘De Akker’ is 1948. ‘De Akker’ is in 1981 uitgebreid met hal, garderobe, keuken, toiletgroepen en kerkenraadskamer.
Voormalige pastorie
Het bouwjaar van de voormalige pastorie is 1959.
Bouwaard, constructie
Kerkgebouw/’De Akker’
Het object is op palen gefundeerd.
De gevels zijn opgetrokken uit gedeeltelijk spouwmuren en halfsteensmuren.
Het dak van het kerkgebouw is een zadeldak met afgetopte punten. ‘De Akker’ heeft een
zadeldak met knip en de uitbreiding ‘De Akker’ een plat dak. Er zijn trespa boeidelen bij het
tussenstuk aangebracht (tussen kerkgebouw en voormalige pastorie).
Op de hellende daken is harde dakbedekking aanwezig bestaande uit dakpannen.
Hierbij vindt de hemelwaterafvoer plaats via houten bakgoten en kunststof hemelwaterafvoeren.
De dakconstructie is van houten balkwerk (spanten). De vloeren zijn van hout en beton.
De binnenmuren bestaan deels uit schoonmetselwerk, stucwerk en tegels. De plafonds
bestaat uit systeemplafonds, schroten en stucwerk.
De kozijnen zijn deels van hout en deels van kunststof voorzien van enkel of dubbel glas.
Voormalige pastorie
De voormalige pastorie is op palen gefundeerd.
De gevels bestaan uit spouwmuren. Het voegwerk is een aantal jaren geleden opnieuw
gevoegd. De woning heeft een zadeldak voorzien van dakpannen.
Hemelwaterafvoer gaat via zinken mastgoten met kunststof hemelwaterafvoeren.
De dakconstructie bestaat uit hout.
De binnenmuren en de plafonds zijn gestuukt en/of gesausd.
De vloer is deels van beton en deels van hout en is afgewerkt met vloerbedekking/laminaat
of tegels.
De kozijnen zijn deels van hout en deels van kunststof voorzien van enkel of dubbel glas.
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Vrijstaande berging/garage (achter ‘De Akker’)
De berging/garage heeft gevels van halfsteens-metselwerk. De vloer is van beton.
De dakconstructie bestaat uit houten liggers met planken. Harde dakbedekking bestaande
uit dakpannen. Er is een houten raampje met enkel glas. Het dak is niet geïsoleerd.
Indeling en globale vloeroppervlaktes
Kerkgebouw/’De Akker’
• Entree met hal naar de kerk;
• Kerkzaal met buizenverwarming;
• Kerkenraadskamer met ingebouwde bergkast;
• Grote/kleine zaal met vouwwanden;
• Keuken met uitgifteloket naar grote zaal;
• Toiletgroep;
• Gang met werkkasten;
• CV-ruimte;
• Berging;
• Entree met hal/garderobe naar ‘De Akker’.
De totale vloeroppervlakte van het kerkgebouw bedraagt circa 174 m2 met een inhoud van
1.660m³. De totale vloeroppervlakte van ‘De Akker’ bedraagt circa 206 m2 met een inhoud van
circa 679 m3. Het aantal zitplaatsen in de kerkzaal bedraagt circa 120 stuks.
Voormalige pastorie
Begane grond:
• hal met toilet en trapopgang, de meterkast bevindt zich onder de trapopgang;
• studeerkamer;
• woonkamer/eetkamer;
• keuken met 4-pits gasttoestel, oven, afzuigkap, enkele wasbak, kunststof aanrechtblad
en vaatwasser;
• bijkeuken met deur naar de achtertuin/garage, in de bijkeuken is de CV-ketel aanwezig.
Verdieping:
• overloop met toegang tot vier slaapkamers;
• zolder/vliering met vlizotrap;
• doucheruimte;
• aangebouwde garage met aluminium kanteldeur en een houten prieeltje.
De voormalige pastorie heeft een vloeroppervlakte van circa 130 m² en de inhoud bedraagt
circa 327 m3. Het vloeroppervlak van de garage bedraagt circa 8 m².
Sanitair/centrale verwarming/isolatie
Sanitair
• Het aanwezige sanitair bevindt zich in ‘De Akker’, bestaande uit:
• een damestoilet groep met 2 closetten en 1 wastafel;
• een herentoiletgroep met 1 urinoir en 1 closet en 1 wastafel in de centrale ruimte;
• er is geen afzonderlijk mindervalidentoilet aanwezig.
De vloeren zijn voorzien van plavuizen, de zijwanden zijn volledig betegeld en er is een
systeemplafond aanwezig.
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• De voormalige pastorie heeft op de begane grond een douche en een
gecombineerd dames-/herentoilet en op de verdiepingsvloer een douche met 1
wastafel en 1 closet.
De vloeren zijn hierbij voorzien van tegels, de zijwanden zijn volledig betegeld en het
plafond bestaat uit kunststof schroten.
Centrale verwarming
Het kerkgebouw/’De Akker’ wordt verwarmd door een Burnham Europa BG 5007
NT-BR cv-ketel met als bouwjaar 1990. In de kerkzaal zijn radiatoren en is buizenverwarming aanwezig.
De voormalige pastorie wordt verwarmd door een Intergas kombi cv-ketel type HRE 28/24 met
als bouwjaar 2020.
De verschillende vertrekken worden verwarmd middels radiatoren.
In de keuken van ‘De Akker’ is een geiser (Vaillant) aanwezig voor de warmwatervoorziening.
Isolatie
De isolerende voorzieningen bestaan uit dubbel glas bij het kerkgebouw en op de begane
grond bij de voormalige pastorie. Tevens is de pastorie voorzien van dak- en gevelisolatie.
Energielabel
Kerkgebouwen zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal
derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.
Voor de voormalige pastorie zal op verzoek van koper een energielabel worden aangevraagd
en bij de levering aan de koper worden overhandigd.
Overige bepalingen
• Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek,
asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
• In de kerkzaal is ringleiding en noodverlichting aanwezig.
• De CV-ruimte in ‘De Akker’ heeft asbesthoudende plafondplaten.
In de voormalige pastorie kunnen de vensterbanken in de woonkamer en de slaapkamers
asbesthoudend zijn. Voor het overige kan de afwezigheid van asbest door verkoper niet
worden gegarandeerd. De eventuele kosten van sanering en verwijdering van asbest komen
voor rekening van koper.
• In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, tevens zal er
een kettingbeding worden gevestigd met betrekking tot de bestemming van het object.
Datum bezichtiging
Op woensdag 19 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur en daarna eventueel op afspraak.
Datum overdracht
Vindt plaats in nader overleg.
Bieding
Er is voor de bieding een ‘vanaf-prijs’ vastgesteld van € 400.000,-. Lagere biedingen worden
als niet geldig beschouwd.
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Nadere informatie
Nadere informatie kan worden verkregen bij ing. G.J. Kolkman (06-20793216) of bij
KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 - 467 10 10
(mevrouw A. Jansen). Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via KKG
Adviseurs of via de website silasgroep.nl/vastgoed/nieuw-amsterdam
Bijlagen:
• Inschrijfformulier
• Verkoopvoorwaarden en toelichting
• Ontwerp koopovereenkomst
• Kadastrale kaart
• Kadastrale leggers
• Akte vestiging erfdienstbaarheid

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden
in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen.
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De Kruiskerk met nevenruimten ‘De Akker’ en voormalige pastorie

De Kruiskerk met nevenruimten ‘De Akker’
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Voormalige pastorie

Erf, parkeerterrein
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Inschrijfformulier
Behorende bij de openbare verkoop bij inschrijving van De Kruiskerk
met ‘De Akker’, vrijstaande berging/garage en voormalige pastorie te
Nieuw-Amsterdam.
De ondergetekende:
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres
wenst onvoorwaardelijk te kopen het Kerkgebouw “Kruiskerk” en “de Akker”, Vaart NZ 25,
7833 HB Nieuw-Amsterdam alsmede de voormalige pastorie: Vaart NZ 26, 7833 HB
Nieuw-Amsterdam, Kadastraal bekend gemeente Emmen: - sectie G nummer 6269
(kerkgebouw); - sectie G nummer 6270 (woning); - sectie G nummer 6414 (erf, parkeerterrein);
- sectie G nummer 10221 (erf, inrit, garage), voor een totaalbedrag van

€		

kosten koper

Zegge
Let op: het minimale inschrijvingsbedrag dient € 400.000,- te bedragen.
Een lager bedrag wordt als niet geldig gezien.
Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen
van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.
Inschrijver wenst gebruik te maken van het voorbehoud van financiering.
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Aldus getekend te
d.d.
Handtekening inschrijver:
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2022

Ja/Nee*

Verkoopvoorwaarden en toelichting
Behorende bij de openbare verkoop bij inschrijving van De Kruiskerk met ‘De Akker’,
vrijstaande berging/garage en voormalige pastorie te Nieuw-Amsterdam, in eigendom bij de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut.
a.		 De kadastrale gegevens van het object zijn: gemeente Emmen: - sectie G nummer 6269
(kerkgebouw); - sectie G nummer 6270 (woning); - sectie G nummer 6414 (erf, parkeerterrein); - sectie G nummer 10221 (erf, inrit, garage) totaal groot 2.442 m². Het object is
gelegen aan de Vaart Noordzijde 25 en 26 te Nieuw-Amsterdam. Het object is vrij van huur
en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en beslagen te aanvaarden na betaling van de
koopsom. Alle kosten verbonden aan de overdracht komen voor rekening van de koper.
b. De inschrijver wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo nauwkeurig mogelijk
opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor verrekening van de koopsom. Verkoper
sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen gebreken. Inschrijver
stemt ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van enig rechtsgeding.
c.		 Bezichtiging van het object is mogelijk op woensdag 19 januari 2022 van 13:00 uur tot
		 16:00 uur en daarna op afspraak.
d. De inschrijving is slechts geldig indien deze is gedaan op het daarvoor verstrekte inschrijfformulier zonder tekstuele toevoegingen en/of doorhalingen en ingeleverd in een gesloten
envelop. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren van zijn
bieding.
e.		 De inschrijfformulieren dienen op woensdag 9 maart 2022 tussen 14:00 en 14:15 uur
worden ingeleverd in het Kerkgebouw De Kruiskerk.
		 Opening vindt aansluitend plaats in voornoemd gebouw en alleen inschrijvers hebben
		 het recht hierbij aanwezig te zijn.
f.		 Verkoper houdt zich het recht van gunning voor. Uiterlijk 10 dagen na openingsdatum
van de enveloppen zal worden beslist of aan de hoogste inschrijver wordt gegund.
Inschrijvers ontvangen hierover nader bericht.
g. Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de kerkenraad van de
		 Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut.
Indien voornoemde goedkeuring niet verleend worden, is verkoper ontslagen van zijn
verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding,
in welke zin dan ook.
h. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van de notariële
akte. Deze akte zal verleden worden op op 1 mei 2022 of zoveel eerder of later als partijen
in onderling overleg overeenkomen bij een door de koper aan te wijzen notaris. Het risico is
vanaf datum transport voor rekening van koper. Koper kan het geheel in gebruik aanvaarden
per datum transport.
i.		 Koper doet zijn bod gestand gedurende drie weken en is verplicht zich bij gunning binnen
		 deze periode de hem bekende koopovereenkomst te ondertekenen.
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j.		 Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in rekening
		worden gebracht.
k.		 De bieding van de koper dient onvoorwaardelijk te zijn. Behoudens het eventuele
voorbehoud van financiering en dient minimaal € 400.000,- (zegge: vierhonderdduizend
euro) te bedragen. Een lagere bieding wordt als ongeldig gezien.
De eigenaar heeft het recht om bij gunning een bieding zonder voorbehoud van
financiering voor te laten gaan op een bieding met een voorbehoud van financiering ook
al is deze laatste bieding hoger.
l.		 Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en hoogste
inschrijvers zijn, hebben zij het recht terstond met verhoging van hun inschrijfsom opnieuw
in te schrijven, totdat één hunner de hoogste inschrijver is. Maakt geen van hen van dit
recht gebruik, dan zal verkoper door loting uitmaken wie van hen als hoogste inschrijver
zal worden beschouwd.
		 In alle andere gevallen is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet
		toegestaan.
m. De hoogste inschrijver aan wie eventueel zal worden gegund dient ter plaatse of binnen
48 uur na gunning aan te tonen, door middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of anderszins, dat hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten
te voldoen. Tevens dient er een waarborgsom van 10% van de koopsom binnen 5 werkdagen na gunning te worden gestort op het rekeningnummer van een nader op te geven
notariskantoor.
n. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst genoemde voorwaarden
		en bedingen.

Aldus opgesteld te Amersfoort,
januari 2022
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(/GK-AJ)

Koopovereenkomst

De Kruiskerk met nevenruimten, vrijstaande berging/
garage en voormalige pastorie te Nieuw-Amsterdam

De ondergetekende(n):
A. Verkoper:
		 Het kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek: De Christelijke
Gereformeerde Kerk te Noordscheschut, gevestigd te Noordscheschut, adres scriba:
Zwarte Dijkje 5, 7914 PA Noordscheschut, ten deze op grond van artikel 84 van de Kerkorde
CGK (2010) vertegenwoordigd door een afvaardiging van de kerkenraad, te weten:
* Voorzitter:
Naam			
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode		
Straat			
E-mailadres
Telefoon		
Burgerlijke staat

:
:
:
:
:
:
:
:

* Secretaris:
Naam			
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode		
Straat			
E-mailadres
Telefoon		
Burgerlijke staat

:
:
:
:
:
:
:
:

C

N
O

E
C

T
P

Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut hierna te noemen: “verkoper”.
B. Koper:
Naam			
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode		
Straat			
E-mailadres
Telefoon		
Burgerlijke staat
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

Naam			
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum

:
:
:

* hierna te noemen “koper”.
Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen”.
Verkoper en koper komen overeen:
Artikel 1
Verkoop en koop
Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: het Kerkgebouw “Kruiskerk” met
nevenruimten “De Akker”, Vaart NZ 25, 7833 HB Nieuw-Amsterdam alsmede de voormalige
pastorie: Vaart NZ 26, 7833 HB Nieuw-Amsterdam, Kadastraal bekend gemeente Emmen: sectie G nummer 6269 (kerkgebouw); - sectie G nummer 6270 (woning); - sectie G nummer
6414 (erf, parkeerterrein); - sectie G nummer 10221 (erf, inrit, garage), hierna te noemen “de
onroerende zaak”, tegen een koopsom van
*, (zegge: *) met inbegrip van de zaken zoals omschreven in de bij deze koopovereenkomst
behorende lijst.
De in de koopsom opgenomen roerende zaken worden door partijen gewaardeerd op *.

T
P

Artikel 2
Kosten / overdrachtsbelasting
De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening
brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten zijn voor rekening van koper.
De notaris wordt aangewezen door koper.
De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op de onroerende
zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper.

N
O

E
C

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek
met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper.
Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht
en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.

C

Artikel 3
Betaling
De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren
van de akte van levering. Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt
totdat zeker is dat de onroerende zaak geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
Artikel 4
Eigendomsoverdracht
4.1. De akte van levering zal gepasseerd worden uiterlijk op * of zoveel eerder of later als
partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van een van de notarissen of diens
plaatsvervanger, verbonden aan het kantoor van * hierna verder te noemen “notaris”.
4.2.
		

Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten
tijde van het passeren van de akte van levering.

4.3.
		
		

Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koopovereenkomst voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘de overdracht van het recht van
erfpacht’.

23

Artikel 5
Bankgarantie/waarborgsom
5.1. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze
uiterlijk op * {datum} een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van 10% van de koopsom, zijnde € *, zegge: *.
Deze bankgarantie moet (I) onvoorwaardelijk zijn, (II) voortduren tot tenminste één
maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (III) de clausule
bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het
bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.
Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee
handelen als in artikel 11 is bepaald.
Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden
verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst
verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover
nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan
en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper
gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen
een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.
5.2.

C
5.3.

T
P

In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte
van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens derdenrekening.
De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op
genoemde rekening.
Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden
verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een
door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom
dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen
op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan.
Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de
waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

N
O

E
C

Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag
respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 11.2 aan
verkoper zijn verbeurd.

Artikel 6
Staat van de onroerende zaak/gebruik
6.1. De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin
deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt met alle daarbij
behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende
erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en
inschrijvingen daarvan.
6.2.
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Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en
beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, althans uitsluitend voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste
en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht

en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen
in de openbare registers.
Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld.
Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde
akten.
Opmerking: i.t.t. de bijgevoegde akte van vestiging erfdienstbaarheid en recht van
eerste koop heeft de rechthebbende voor het recht van eerste koop hier schriftelijk
afstand van genomen. Hierop zal de huidige akte nog worden aangepast en wordt het
recht van eerste koop doorgehaald bij het Kadaster.
6.3.

De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten
die nodig zijn voor een normaal gebruik als gebouwen voor religieus gebruik/woondoeleinden, conform de geldende bestemming.
Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de
eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.
Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik
nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale
gebruik belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het
tot stand komen van deze koopovereenkomst.
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6.4.1. Het is verkoper niet bekend dat in het verkochte tank(s) voor het opslaan van vloeistoffen
		
aanwezig zijn.
Koper zal op geen enkele wijze verkoper aansprakelijk kunnen stellen voor de nu reeds
bij beide partijen bekend zijnde en voor nu en in de toekomst nog onbekend zijnde
bodemverontreiniging. Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit rapport
is als bijlage bij deze koopovereenkomst gevoegd. Koper geeft aan kennis te hebben
genomen van dit rapport en de eventuele consequenties hiervan volledig te aanvaarden.
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6.4.2. Aan koper is bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt: de CV-ruimte in
“De Akker” heeft asbesthoudende plafondplaten; in de voormalige pastorie kunnen de
vensterbanken in de woonkamer en de slaapkamers asbesthoudend zijn. Voor het overige
wordt de totale afwezigheid van asbest door verkoper niet gegarandeerd. Koper neemt
de risico’s van eventuele verontreiniging en de kosten voor de (asbest)sanering volledig
voor zijn rekening onder volledige vrijwaring voor de verkoper.

C

6.4.3. Aan verkoper en koper is niet bekend dat ten aanzien van de onroerende zaak
beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn
genomen door het bevoegd gezag.
6.5.
		

Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering
de onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren.

6.6.

Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft
ondertekend door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen
zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd.
Indien op of na de dag van ondertekening en vòòr het moment van levering een
verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of
voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening
en risico van koper.
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De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van verkoper
indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze
koopovereenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.
Verkoper is niet bekend met een aanwijzing en/of registerinschrijving en/of
een al of niet geheel doorlopen besluitvormingstraject ten aanzien van het verkochte als
rijks-/gemeentelijk/provinciaal monument en/of onderdeel van een beschermd stads-of
dorpsgezicht en/of archeologisch monument:
		
a.
als bedoeld in de Erfgoedwet, met name de hoofdstukken 3, 5 en 9 van die wet
		
b.
als bedoeld in de Monumentenwet 1988 voor zover die wet en een
aanwijzing op grond van die wet na inwerkingtreding van de Erfgoedwet per 1 juli
2016 van toepassing is;
		
c.
als bedoeld in gemeentelijke of provinciale regelgeving waaronder een
			
monumenten/erfgoedverordening.
6.7.

6.8.
		
		

Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten
opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop.
Zie opmerking bij artikel 6.2.

6.9.
		

Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak niet opgenomen in een
(voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
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6.10. In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke
		
wegneemrecht rechten doen gelden.

6.11. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen
		
enig recht.

N
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6.12. Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn
opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.
Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart
verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

C

6.13. De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden
		
houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.
Artikel 7
Feitelijke levering/overdracht aanspraken
7.1. De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen
		
van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1.
7.2.

Voor zover uit het artikel 7.1. niet anders voortvloeit staat verkoper er voor in dat de
onroerende zaak bij de feitelijke levering (I) vrij is van aanspraken tot gebruik (II)
ongevorderd is, en (III) behoudens de eventueel mee verkochte roerende zaken,
leeg en ontruimd is.

7.3.

Indien koper de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening
van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:
a.
staat verkoper er voor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds
betalingen heeft ontvangen voor toekomstige termijnen en dat er tevens geen
beslag is gelegd op dergelijke termijnen,

		

26

		

b.

		
c.
			
7.4.

staat verkoper er voor in dat vanaf het tot stand komen van deze
koopovereenkomst bestaande huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, de onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk
wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in
gebruik wordt afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van koper, en
verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen
genoemde huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten.

In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht van
alle aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal kunnen
doen gelden tegenover derden, zoals wegens verrichte werkzaamheden of ter zake
van aan de onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper tot vrijwaring
verplicht is. Deze overdracht vindt plaats per de datum van de eigendomsoverdracht.
Vindt de feitelijke levering op een eerdere datum plaats dan de ondertekening van de
akte van levering, dan wordt de overdracht van bovenvermelde aanspraken effectief per
die eerdere datum. In dat laatste geval verplicht verkoper zich hierbij de hem bekende
gegevens ter zake aan koper te verstrekken en machtigt verkoper koper hierbij, voor
zover nodig, deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen aan de desbetreffende derden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
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Artikel 8
Baten, lasten en canons
De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons, voor zover van toepassing,
komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de levering. De dan lopende
baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato
van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de
koopsom.
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Artikel 9
Hoofdelijkheid
Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:
		
a.
de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts
gezamenlijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten
uitoefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen nakomen,
		
b.
de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij
deze onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze
koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, en
		
c.
de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, zijn hoofdelijk
			
verbonden voor de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

C

Artikel 10
Risico-overgang/beschadiging door overmacht
10.1. De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering
voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het
risico per dat moment overgaat op koper.
10.2. Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan
wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht koper hiervan onverwijld in
kennis te stellen.
10.3. Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt
beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereenkomst
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van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil,
maar in ieder geval vóór de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:
		

a.

koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper
-zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs- aan
koper op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende
zaak aflevert in de staat waarin deze zich dan bevindt, met daarbij
alle rechten welke verkoper ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde
van verzekering, hetzij uit andere hoofde - jegens derden toekomen.
De levering van deze rechten geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 7.4,

dan wel dat:
		

b.

verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen vóór de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel indien het zich voordoet
in de vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval verschuift een
eerder overeengekomen datum van eigendomsoverdracht naar de dag volgend
op die waarop die vier weken na het onheil zijn verstreken.
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Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze koopovereenkomst alsnog
ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem onder
sub a. van dit artikel 10.3. toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht plaatsvindt
op de overeengekomen datum dan wel, indien het onheil zich voordoet binnen vier weken
voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, uiterlijk zes weken na
het onheil.
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Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 10.3.
toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.
10.4. Indien koper na de overdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als bedoeld
in artikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afwijking van die bepaling voor koper tot aan het
moment van de terug-overdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door hem
is verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico bij een object als
het verkochte door een gebruikelijke opstalverzekering pleegt te worden gedekt. Voor de
overige risico’s waartegen koper niet is verzekerd en die bij een object als het verkochte
ook niet plegen te worden verzekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden 3 en 4 BW
van kracht.

C

Artikel 11
Ingebrekestelling/ontbinding
11.1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig
is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring aan de nalatige partij.
11.2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke
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tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom
verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de
daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd
vergoeding van kosten van verhaal.
11.3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te
ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij
na afloop van de in artikel 11.1. vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien
verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd zijn van drie pro mille (3‰) van de koopsom met een maximum van tien
procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare
boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.
Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal
de nalatige partij een boete verschuldigd zijn van tien procent (10%) van de koopsom
verminderd met het reeds in de vorm van een dag-boete betaalde bedrag, onverminderd
het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is
dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van
verhaal.
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11.4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van
acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin
gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te
vergoeden.
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11.5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk
		
gemachtigd, om:
		
a.
indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de
notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris
gestorte waarborgsom, aan verkoper te betalen,
		
b.
indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde
bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de
notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen,
		
c.
indien het geval van artikel 5.3. zich voordoet het bedrag van de bankgarantie
respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen,
		
d.
indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen
wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten,
- behoudens eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of
waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane
uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het
bedrag moet afdragen.

C
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Artikel 12
Energielabel
Koper en verkoper verklaren af te zien van het wettelijk gestelde energielabel om reden dat het
kerkgebouw als zodanig hiervan is vrijgesteld. Voor de voormalige pastorie zal een energielabel
worden aangevraagd.
Artikel 13
Domicilie
Deze koopovereenkomst zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze koopovereenkomst
domicilie, ten kantore van de notaris.
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Artikel 14
Registratie koopovereenkomst
Partijen geven de notaris hiermee geen opdracht deze koopovereenkomst zo spoedig
mogelijk in de openbare registers in te laten schrijven.
Artikel 15
Identiteit partijen
Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt,
de wederpartij zich jegens de verzoekende partij zal identificeren door het tonen van een
geldig identiteitsbewijs.
Artikel 16
16.1. a.
		

b.

Ontbindende voorwaarden
Deze koopovereenkomst kan door koper zonder opgaaf van reden worden
ontbonden tot uiterlijk: niet van toepassing.
De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad
van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut. Als deze goedkeuring
niet wordt verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan de
wederpartij de in artikel 11 van deze overeenkomst genoemde boete te voldoen
en het bij deze akte verkochte te leveren.
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16.2. Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien
verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom
van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is
verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet tijdig aan zijn
verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
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16.3. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde
financiering te verkrijgen. N.v.t.
De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling
dat de ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de tiende werkdag na de datum waarvan
in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens
deskundige is ontvangen. Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd
via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Alsdan zijn beide partijen van deze
koopovereenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens
gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij deze
verplicht, en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.

C
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Artikel 17
Bedenktijd
Kerkgebouw met nevenruimten (‘De Akker’): niet van toepassing aangezien het object een
niet tot wonen bestemd gebouw betreft.
Voormalige pastorie: hiervoor geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na ontvangst
koopovereenkomst.
Wanneer er voor de pastorie gebruikgemaakt wordt van de wettelijke bedenktijd, dus er
wordt afgezien van de koop, dan geldt dit voor het geheel (woning, kerkgebouw, de Akker
en berging/garage met bijbehorende ondergrond).
Artikel 18
Schriftelijke vastlegging
Uit deze koopovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze koopovereenkomst hebben ondertekend.
Artikel 19
Nederlands recht
Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Artikel 20
Ouderdomsclausule
De bij deze verkochte onroerende zaak heeft een aanzienlijke ouderdom. Koper erkent
uitdrukkelijk dat dit consequenties heeft voor hetgeen van deze onroerende zaak redelijkerwijze verwacht mag worden. Met name zijn de eisen die aan de (bouw-) kwaliteit gesteld
mogen worden niet los te zien van de ouderdom van deze onroerende zaak en de
tijd waarin deze werd gebouwd. Die eisen zijn aanmerkelijk lager dan de eisen die aan
recentere gebouwen worden gesteld.
Verkoper staat in het licht van het voorgaande niet in voor fundering, balkenlagen,
leidingen, riolering, dak, kozijnen, en de aanwezigheid van asbest.
Koper verklaart onder verwijzing naar bovenstaande bovendien uitdrukkelijk te aanvaarden
dat bouwkundige gebreken waarvoor door verkoper niet wordt ingestaan, in het licht van de
aard en de ouderdom van de zaak en de mededelingen van de verkoper daarover het normale
gebruik niet belemmeren.
De verkoper staat niet in voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.
Daarbij wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat de kerkenraad van verkoper bestaat uit vrijwilligers
die derhalve niet beroepshalve hun bestuurstaak uitoefenen.
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Bovendien is krachtens de geldende regelingen de praktijk dat collegeleden slechts voor
beperkte duur zitting hebben waardoor de huidige collegeleden van de verkoper niet op de
hoogte zijn en kunnen zijn van alles wat in het verleden met betrekking tot de onroerende
zaak is voorgevallen.
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Koper erkent dat dit tot gevolg heeft dat de verkoper niet alle inlichtingen kan verstrekken
die normaal gesproken door een verkoper verschaft kunnen en moeten worden. In verband
daarmede heeft de verkoper aan koper uitdrukkelijk meegedeeld dat koper alle gelegenheid
krijgt tot onderzoek van de onroerende zaak alvorens tot ondertekening van deze akte over
te gaan.

N
O

Verkoper en koper verklaren derhalve dat in de omstandigheden van dit geval de onderzoeksplicht van de koper prevaleert boven de informatieplicht van de verkoper en dat speciaal
ten aanzien van inlichtingen omtrent feiten of gebeurtenissen uit het verleden die zich hebben
voorgedaan in een periode dat de kerkenraad van verkoper niet gevormd werd door de huidige
collegeleden.

C

Artikel 21
Kettingbeding
1.		
Aan koper wordt het navolgende kettingbeding opgelegd ten behoeve van
verkoper: Het is aan koper en diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere
titel verboden het object of een gedeelte daarvan te exploiteren als instelling(en)
gerelateerd aan:
		
•
drugsindustrie (waaronder een coffeeshop)
•
gokindustrie
•
wapenindustrie
•
seksindustrie
of soortgelijke activiteiten alle in de ruimste zin des woords.
2.
De hiervoor sub 1 omschreven verplichting zal overgaan op al degenen die vorenbedoelde aan koper verkochte onroerende zaak zullen verkrijgen, hetzij onder algemene,
hetzij onder bijzondere titel.
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3.		

4.
		
5.		

6.

Degene die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik ter zake van
vorenbedoelde aan koper verkochte onroerende zaak verkrijgen, zijn eveneens
aan de onder sub 1 omschreven verplichting gebonden.
De hiervoor sub 1 omschreven verplichting van koper is een kwalitatieve verplichting in
de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor elk dag dat het gebruik van vorenbedoelde onroerende zaak in strijd is
met het sub 1 bepaalde is koper of zijn rechtsopvolger aan verkoper een boete
verschuldigd van tienduizend euro (€ 10.000,--) per dag dat deze strijdigheid
voortduurt.
Indien de koper of diens rechtverkrijgenden als gemeld verzuimen de
verbodsbepalingen aan de opvolgende verkrijger op te leggen als hiervoor gemeld,
zal door koper of diens rechtverkrijgenden als gemeld aan verkoper een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd zijn van honderdduizend euro (€ 100.000,--) eveneens
van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist door het enkele feit
der overtreding.

Het hiervoor omschreven kettingbeding zal zijn vervallen indien het gebouw is afgebroken en
plaats heeft gemaakt voor nieuwbouw.
Voor akkoord:
De verkoper		 				
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut

Voorzitter
naam: *
plaats:
datum:

C
De koper

E
C
Secretaris

N
O

T
P

naam: *

plaats:				
datum:				

naam: *			
plaats: *			
				
datum:								
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Noordscheschut CGk
13185

13184
9714

6414

9698

10221

11224

11225

5018

5361

6108

5362

25

26

21

22

23

6269

28

29

30

6270

31

11178

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Emmen
G
6269

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.

Omgevingskaart

Klantreferentie: Noordscheschut CGk

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object Emmen G 6269
Vaart NZ 25, 7833HB Nieuw-Amsterdam
CC-BY Kadaster.

625 m

Schaal 1: 12500

BETREFT

Emmen G 6269
UW REFERENTIE

Noordscheschut CGk
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

25-11-2019 - 20:09

S11047314696

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

25-11-2019 - 13:39

25-11-2019 - 13:39

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Emmen G 6269
Kadastrale objectidentificatie : 054840626970000

Locatie Vaart NZ 25

7833 HB Nieuw-Amsterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 1.003 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 254069 - 526438
Omschrijving Godsdienst

Erf - tuin

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

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 EMN00/14670 ASN
Naam gerechtigde Christelijk Gereformeerde Gemeente
Postadres Postbus 42

7833 ZG NIEUW-AMSTERDAM
Statutaire zetel NIEUW AMSTERDAM

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
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 de klantenservice.

BETREFT

Emmen G 6270
UW REFERENTIE

Noordscheschut CGk
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

25-11-2019 - 20:10

S11047314747

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

25-11-2019 - 13:39

25-11-2019 - 13:39

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Emmen G 6270
Kadastrale objectidentificatie : 054840627070000

Locatie Vaart NZ 26

7833 HB Nieuw-Amsterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 487 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 254083 - 526433
Omschrijving Godsdienst

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

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 EMN00/14670 ASN
Naam gerechtigde Christelijk Gereformeerde Gemeente
Postadres Postbus 42

7833 ZG NIEUW-AMSTERDAM
Statutaire zetel NIEUW AMSTERDAM

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
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 de klantenservice.

BETREFT

Emmen G 6414
UW REFERENTIE

Noordscheschut CGk
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

25-11-2019 - 20:11

S11047314758

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

25-11-2019 - 13:39

25-11-2019 - 13:39

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Emmen G 6414
Kadastrale objectidentificatie : 054840641470000

Kadastrale grootte 406 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 254052 - 526481
Omschrijving Erf - tuin
Koopsom € 2.269

Koopjaar 1990

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening
Overige aantekening Erfdienstbaarheid
Afkomstig uit stuk Hyp4 70914/165

Ingeschreven op 23-06-2017 om 13:39

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 4695/57 Assen

Ingeschreven op 19-07-1990

Naam gerechtigde Christelijk Gereformeerde Gemeente
Postadres Postbus 42

7833 ZG NIEUW-AMSTERDAM
Statutaire zetel NIEUW AMSTERDAM
Aantekening recht Raadpleeg brondocument
Afkomstig uit stuk Hyp4 70914/165

Ingeschreven op 23-06-2017 om 13:39

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
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 de klantenservice.

BETREFT

Emmen G 10221
UW REFERENTIE

Noordscheschut CGk
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

25-11-2019 - 20:11

S11047314753

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

25-11-2019 - 13:39

25-11-2019 - 13:39

BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Emmen G 10221
Kadastrale objectidentificatie : 054841022170000

Kadastrale grootte 546 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 254074 - 526480
Omschrijving Berging - stalling (garage-schuur)
Ontstaan uit Emmen G 8413

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening
Overige aantekening Erfdienstbaarheid
Afkomstig uit stuk Hyp4 70914/165

Ingeschreven op 23-06-2017 om 13:39

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 4684/37 Assen

Ingeschreven op 21-06-1990

Naam gerechtigde Christelijke Gereformeerde Kerk
Postadres Oldambtsterlaan 15

9501 VN STADSKANAAL
Statutaire zetel VALTHERMOND
Aantekening recht Raadpleeg brondocument
Afkomstig uit stuk Hyp4 70914/165

Ingeschreven op 23-06-2017 om 13:39

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
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 de klantenservice.

Blad 1 van 5

1
2016C51717MR/
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID EN RECHT VAN EERSTE KOOP
Heden, drie en twintig juni tweeduizend zeventien, verschenen voor mij,
Mr Sirtje Fissering, notaris te Klazienaveen, gemeente Emmen:
1. de heer WILLEM SPIEGELAAR,
geboren te Emmen,
op een september negentienhonderd drie en dertig,
wonende te 7833 CM Nieuw-Amsterdam, gemeente Emmen,
Sportlaan 36,
Nederlands Rijbewijs nummer: 5024268336,
uitgegeven te Emmen
op achttien november tweeduizend vijftien,
gehuwd met mevrouw Aafje Akkerman;
ten deze handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Kerkeraad Christelijke
Gereformeerde Kerk, (bij het Kadaster bekend als Christelijke Gereformeerde
Gemeente) gevestigd te Nieuw-Amsterdam, feitelijk gevestigd te Nieuw-Amsterdam,
aan de Vaart Noordzijde 25;
2. de heer KORNELIS LUTH,
geboren te Emmen,
op twee en twintig augustus negentienhonderd zes en dertig,
wonende te 7833 HA Nieuw-Amsterdam, gemeente Emmen,
Vaart Noordzijde 22,
Nederlandse Identiteitskaart nummer: IN8JK4550,
uitgegeven te Emmen
op achttien januari tweeduizend zestien,
thans ongehuwd en geen geregistreerd partner.
De comparanten verklaarden het navolgende:
VOORAF
De comparanten verklaren dat zij een overeenkomst hebben gesloten strekkende tot het
vestigen van een erfdienstbaarheid ten laste van de hierna onder 1. en 2. vermelde
onroerende zaken als het dienende erven en ten behoeve van de hierna onder 3. vermelde
onroerende zaak als het heersende erf.
Genoemde heer Kornelis Luth mag van de Christelijk Gereformeerde Kerk te NieuwAmsterdam al jaren gebruik maken van het pad en het parkeerterrein om de achterzijde van
zijn woning te bereiken.
Bij deze akte wordt deze erfdienstbaarheid en de rechtsverhouding tussen de gerechtigden
tot het dienende erf en de gerechtigden tot het heersende erf vastgelegd.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
De dienende erven zijn:
1. het perceel grond met opstallen,
gelegen te Nieuw-Amsterdam,
nabij de Vaart Noordzijde,
kadastraal bekend gemeente Emmen,
sectie G,
nummer 10221,
groot vijf are zes en veertig centiare,
2. het perceel grond,
gelegen te Nieuw-Amsterdam,
nabij de Vaart Noordzijde,
kadastraal bekend gemeente Emmen,
sectie G,
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2
nummer 6414,
groot vier are zes centiare.
Het heersende erf is:
3. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en bijgelegen grond,
staande en gelegen te
7833 HA Nieuw-Amsterdam,
Vaart Noordzijde 22,
kadastraal bekend gemeente Emmen,
sectie G,
nummer 5362,
groot vier are en vijf en veertig centiare.
EIGENDOMSVERKRIJGING VAN DE DIENENDE EN HEERSENDE ERVEN
Verkrijging dienend erf:
1. De hiervoor sub.1 vermelde onroerende zaak werd door de Kerkeraad van de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuw-Amsterdam in eigendom verkregen
ingevolge de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare
Registers te Assen, op een en twintig juni negentienhonderd negentig in register
Hypotheken 4, in deel 4684 nummer 37, van het afschrift van een akte van levering,
houdende kwijting voor de koopsom, en afstanddoening van de rechten op ontbinding
krachtens de voormalige artikelen 1302 en 1303 van het burgerlijk wetboek, op twintig
juni negentienhonderd negentig, verleden voor mr. W.M.A. Mikx, destijds notaris te
Emmen.
2. De hiervoor sub 2. vermelde onroerende zaak werd door de Kerkeraad van de
Christelijk Gereformeerde Kerk te Nieuw-Amsterdam in eigendom verkregen ingevolge
de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers
te Assen, op achttien juli negentienhonderd negentig in register Hypotheken 4, in deel
4695 nummer 57, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor
de koopsom, en afstanddoening van de rechten op ontbinding krachtens de voormalige
artikelen 1302 en 1303 van het burgerlijk wetboek, op achttien juli negentienhonderd
negentig, verleden voor mr. W.M.A. Mikx, destijds notaris te Emmen.
Verkrijging heersend erf:
De hiervoor sub 3 vermelde onroerende zaak werd door de comparant sub 2 in eigendom
verkregen ingevolge de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers te Assen, op zestien maart tweeduizend zes in Register Hypotheken 4, in
deel 8098 nummer 190, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor
de koopsom, op vijftien maart tweeduizend zes verleden voor mr. H.R. Grievink, destijds
notaris in de gemeente Emmen.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID TOT HET HANDHAVEN/DULDEN
VAN DE BESTAANDE TOESTAND
De comparanten verklaren ingevolge de tussen hen gesloten overeenkomst de hierna
vermelde erfdienstbaarheid te vestigen ten behoeve van het hiervoor onder 3. genoemde
perceel en ten laste van de hiervoor onder 1. en 2. genoemde percelen. De comparant sub 2.
verklaarde de vestiging van deze erfdienstbaarheid ten behoeve van zijn hiervoor sub 3.
vermelde erf te aanvaarden.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEID
De erfdienstbaarheid om te voet en te rijden met normale voertuigen zoals fiets, (vracht)
auto, motorfiets, bromfiets, snorfiets, kinderwagen en dergelijke vanaf het heersende erf over
het dienende erf de openbare weg en vanaf deze openbare weg over het dienende erf het
heersende erf te kunnen bereiken, zoals gearceerd aangegeven op de aan deze akte gehechte
kadastrale tekening.
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd onder de volgende bepalingen en bedingen:
1. De weg, die niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaren van het heersende
erf en van het dienende erf zal mogen worden verlegd, zal door de eigenaren en de
bevoegde gebruikers van het heersende erf en het dienende erf mogen worden gebruikt
niet alleen als voetpad voor mens en dier, doch tevens als rijweg voor vrachtwagens,
auto's, landbouwmachines, graafwerktuigen, motoren, rijwielen en alle andere zowel
motorische als niet-motorische vervoermiddelen in de ruimste zin des woords.

3
Van voormelde erfdienstbaarheid mag ten aanzien van auto's en andere motorische
vervoermiddeleng nadrukkelijk geen gebruik worden gemaakt op het moment dat er in
de Kerk een kerkdienst is.
3. De afsluiting tussen de weg en het overige gedeelte van het dienende erf zal, indien de
eigenaar van dit dienende erf een afsluiting wenst, door deze voor eigen rekening
kunnen worden aangebracht op zodanige wijze als hij zal verkiezen mits geen hinder
aan voormeld gebruik wordt toegebracht.
4. De eigenaren van het dienende erf is na vandaag verplicht voor zijn rekening de weg te
doen verharden. Het onderhoud en het schoonhouden van de weg en bestrating – die
eigendom zal zijn van de eigenaar van het dienende erf – is voor rekening van beide
eigenaren ieder voor de helft.
5. De weg zal door de eigenaren van beide erven alleen mogen worden gebruiktop de
hiervoor sub a. aangegeven wijze; daarop zullen geen wagens of andere voertuigen of
welke andere zaken ook mogen worden geplaatst anders dan voor het directe gebruik
van de weg als zodanig, zodat dit gebruik door de eigenaren en bevoegde gebruikers van
beide erven ongehinderd zal kunnen plaatsvinden.
6. De erfdienstbaarheid is tevens gevestigd met het oog op de eventuele toekomstige
verbouwing casu quo bebouwing van het heersende erf. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat
de erfdienstbaarheid ongewijzigd zal blijven voortbestaan, ook al mocht het heersende
erf verder bebouwd, verbouwd, gesplitst of van aard of bestemming worden veranderd,
ongeacht de eventueel daardoor veroorzaakte verzwaring voor het dienende erf.
6. Bij overtreding of toerekenbare tekortkoming in de nakoming (hierna te noemen: nietnakoming) ten aanzien van een of meer der bepalingen sub 2, tot en met 6. vermeld,
wordt de overtreder respectievelijk de nalatige ten behoeve van zijn tegenpartij een
terstond opeisbare boete verschuldigd van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor
iedere overtreding of niet-nakoming en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de
overtreding of niet-nakoming voortduurt. Deze boete zal verschuldigd zijn door het
enkele feit der overtreding of niet-nakoming of door het enkele verloop van de
bepaalde termijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, onverminderd het
recht van de bedoelde tegenpartij op vergoeding van de eventueel meer geleden schade
en onverminderd het recht van de bedoelde tegenpartij om tegelijk nakoming van de
boete en van de betreffende verbintenis te verlangen.
Iedere partij is verplicht van zijn rechtsopvolger te bedingen dat deze ook hieraan (de
sub 2. tot en met 6. genoemde verplichtingen) gebonden is en dat deze rechtsopvolger
ten behoeve van de andere partij of diens rechtsopvolger gelijke verplichtingen oplegt
op straffe van de hiervoor vermelde boete wegens niet-nakoming van deze verplichting.
7. De kosten van het vestigen van de erfdienstbaarheid zijn voor rekening van de
comparant sub 2.
TEGENPRESTATIE
Deze vestiging geschiedt zonder tegenprestatie doch niet uit vrijgevigheid.
RECHT VAN EERSTE KOOP
Als aanvulling op genoemde erfdienstbaarheid zijn partijen nog overeengekomen dat, indien
de Christelijk Gereformeerde Kerk te Nieuw-Amsterdam, aldaar niet meer zou bestaan, of
indien het gebouw niet meer de functie van kerk heeft, de comparant sub 2 het recht van
eerste koop heeft. Dat wil zeggen dat het perceel waarop de erfdienstbaarheid wordt
gevestigd, zoals aangegeven op de aangehechte kadastrale tekening, eerst aan de comparant
sub 2. dient te worden aangeboden, alvorens deze percelen aan een derde zou kunnen
worden verkocht.
De koopsom bedraagt dan een bedrag van TWEE EURO (€ 2,00) per vierkante meter.
VOLMACHT INSCHRIJVING REGISTERS
Elk van de partijen geeft volmacht aan mij, notaris, om een afschrift of uittreksel van deze
akte in de schrijven in de openbare registers.
WOONPLAATSKEUZE
Terzake van de uitvoering van deze akte, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats
gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
2.

4
BELASTINGEN
Terzake van de verkrijging/vestiging op grond van deze akte is geen overdrachtsbelasting
verschuldigd, aangezien aan deze verkrijging/vestiging geen waarde wordt toegekend en geen
(periodieke) tegenprestatie wordt verricht.
SLOT AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Veenoord op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en vijftien
minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Get.: Mr S. Fissering
Ondergetekende, mr Sirtje Fissering, notaris te Klazienaveen, gemeente Emmen, verklaart
dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk
waarvan het een afschrift is.

Blad 5 van 5

Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
23-06-2017 om 13:39 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 70914 nummer 165.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens
bijbehorend certificaat van QuoVadis CSP - PKI Overheid
CA - G2 met nummer
5242A0B3D7A48C0DF6965E574AE0D4AF9AD73F06 toebehoort aan
Sirtje Fissering.
Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.

