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~ a~~ ------~-------------------------_----
t~ tig ---------------------

v~~a~er~en voor mij , rMr .  , nota-
ris ter standplaats Assen: --_______..------_.._-------

Z. de haar Mr. , karx7.idaat-mta-
rís, wcmesrle te Groni.rx~en, van , 
geboren te Stadskanaal ap  

, legitimatie: ri j bewi j s 
ntum~r , afgegeven te Winscibten cyp twin-
tig november negen~ienh~derdt~e~tig, oa~- -

gehuwd en niet gex~egistx~erd als Par~tn~x, --------
ten deze hand~elesxie: ------------------------------
A. als gev~aln~achtá.gde van: ----------------------- 

a. de 1-~eer , v+~xu~oot- -
schra~stiix~ecteizr, w~rae te 

, geboren te  
pp  

, legitimatie: paspoort nar -------
, afgegeven te Ant~spen op achttien 

oktober r~egentiez~~derdviereru~gen~ig, g~e-
huwd, ----------------------------------------

b. de hc~x  vexi- -
nao~.~r~apsdirectet.ir, wnnez~de te 

, gebnr~er► te 
 op 

, gehuwd, legitímatíe: rijbewijs --

nwm~er 0088533911, afgeg~v~n sloor de Minis-

ter van Verkeex Pn Waterstaat op achttiesi --

aL~gustus ne~en~i~r~entig, ----------

die bi j het geven van de wlmaciit hardden in 

hun i~nedani~i,~7 d van di.rect~euren van de beslo- 
ten verux~otsci~~p mei beperkte aanspí~►celijk- --

heid: Triar~gle ManagernPnt B.V. , gev~st.igd te --
Tilburg, adr~_s: I{eteJ..weg 44, 3356 LE Papen- ---

dr~echt, en als zodanig c~lde venrr~otsrhap ---

avei~en}carestig het bepaaïc~e in artikel 16 Y~arn~r 

statuten rechtsgeldig verGegernaoard.i.~x~e, ____ 

welke v~iryoo't~t~ap sedert vi.ez~~twintig navesn-

beac neg~ntienh~xdtw~eentachtig is ingeschre-
ven i.xi enig har~,lsregister en thans is .irx~e-

sci~even i.n het Handelsregister van de KamP.r --

van Koapharr3el en Fabrieken voor Zuid-Holland -

or~der rnmttpx 58240, --------------------------- 

hierna te noemen: "Triar~gle"; ----------------.-

B. die geer  

, vennootschapsdirecteux, w~o~e~e te -
Tilburg, , (Aost~e ) , gebo-

ren te  op  

, legitimatie: rijbewi3s nwm~r --

, afgegeven te g c,~ veP.rtien ---

februa~i neg~xiti tig, gehuwd, 

die bij het geven van de vo]mar~~t handelde in -

zijn t~edanighei.d van directeur van de beslo~ 

v~eru~ootscl~ap met beper~Cte aansprakeli j kheid : _ 

Hypotheken 4 
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R 3~1E-$11ï1f~31dF1~3L~c ~ rDe IP,lïl~n B.V., g2VGS-

tl~ ~ KLiD~NK~I.C~E, ~T1BE'I]~ HOO~EZáI]C~-$SppE-

meer, Meertaeg 62a, (Post~aoc3e 9606 PP) , aorres-
poax3entie-adres: S 3 te Gaarir~i~esn, 
(pc~toode 4207 HA) , en alszodanig c~~elcle vpn-

~ p aP Jr~l van het bepaalde in artikel 
14 barex statuten rerhtsgel.dig verte~~aoozdi- 

wp1k~ venrx~atsrhap sedex-t twee mei regentien- -
t x~dvij fel ztig is ingasd~even in het --
i3andelsregistex v~ cie kamer van Kil em 

. .. Fabrieken voor de Prnvi.nr_.ie Givnu~gen te Gra- -. _~ ...., .. ~ -_. nii~gen óa~~ nar 331883, 
hien~a te reen: "De Leire" of verkoopsten: --

C. de heer  ~~t~aner, war~erxie - 
te Kropscaolde, , (post-,00c~e ) , 
g~b~oren te  oP  -

  l.egi.timatie: -- 
rijbewijs, nvmrer , aften te ----
Hoogeza~x3-Sappe~ieet c~ twaalf juli neg~ntiPn- -
hondez~dachtentachtig, gehuwd, ten vleze iu~r~de- -
lerxle als enig bestuurder van de ootiperatie, --
g~ : CotSperatie Recreatie-Burx,~al.~x~rk "De 
Leire" U.A. , gevprstigd te K~rops-~lde, gar~ente 
I-Ioogezar~d-Sappeneer, --------------------------

c~rr~elde aodperatie hierna oak te r .n: Cc~e_ 
ratie De Leiree; -------------------------------

2. a. de hees ., direG-teur, wo- -
r~nde te , (  

 zeven februari 
, l~itimatie pas-

poort rnunner , afgegeven te Hoogezand-

Sapp~r~r op ééx~entwintíg augustus r~gentiexi- -
tig,  

 als parieer; ---------------------

b. mevrouw  au~ninistratief 

rne~a~.rkstPx, wor~er~dE te Hooc}ezarx3. 
 

r  , ---

legitimati.e : rijbewijs numnex' , a.fge-
gev~n te Hoogezand-Sappe~neer op viP..r~entwintig -

awgustus negenti ,kentig, 
  als paz-tz~~x; -------

hierna sarr~~~n ger~nxl: ko~:rs. --------------------
De oariparanten verklaarden het navolgende: -___------

.~____~__-- LEUFR~rG, R~JGISI'gàGOm, GF~RCTIIC ----------

De canparant sub 1, har~deleryd als gesneld, verklaarde 
dat Tt~iangle ter gedeeltelijke uitvoeráng van een ---
tussen Triangle en I~ Leix~ op drietwintig deoembPx 
negenti eretig gaslaten ove~nkamst - ~~ 
o~x heeft verkocht aan de Leiree, na te melden -

onx~~xle zaak, vroor na te noemen koopmen vpor de --
9rorxi, ir~.lusie~ zev~~tiexi en een half pz~ooP.nt ------

(17,5~) ontzetbelastirg. -----------------------------
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De amarant sub 1 verklaarde in zijn hoeaaru.ghei.a 

als arlder B g~x~rl dat de Leiram met de kap~.ss ap ---
elf auc,~ustus regenti tenr~egPntig een ------
koop-/aannenur~g t heeft geslobPxi met be- -
~1~u~g tot de aankoop van na te melden perc~l ----
bouwterrein en de brnzw daarop van eexi rec~~eatie~wo- --
nixx~. --------------------------------------------~--

De oo~t~axant sub 1 genoemd, in zijn sub B c,~emelde -
ho~.igt~id, draagt ter gedeeltelijke uitvq~x'ix~g van 
de hiexvoor gerr.~nde koop-/aaru~mis~gswereei~icamst ----
ave~ aan d~ kopers, hei rec~lt op leverirr~ van cie ----
hiexna te melden onroere~cie zaak door Triar~gle aan de 
Leiram, te~,vi j 1 de kopers verklaarden dat recht ap le-
verir~g van die Leire te heYabPn gekocht en in ever- ~--_ 
dracht te hebben aarnraard, en wel ieder voor de arp- -
v~s~eelde helft. -------------------------------------

De ~~arant sub 1 gp~nd, i.n zijn svb B telde -
hr~edanígi~eíd, v~.rkiaarde bíj deze van gemelde avex- -- 
dracht van het x~ec`ht ap levering ~lir~g te doen 
aan Triangle, w~.l}ce medec~elir~g hij , in zijn sub A ge-
melc3e hoeiianigheid, verklaarde te nebben ~iva~x„~en, -
deze te erkenr~ en op c,~ror~d daarvan aw~r te dragen -
aan de kopea-s, die verklaarden te aa~_.n, en w~.l 
ied~x voor de cmverdeeld~ helft: ---------------------

a. een per~oe~~.l. bouwterrein en wateac met de daarop -
r~eeds voor reketii.rg van kers gestichte opstallen, 
staarx~e gelegen te xropswolcle nabib het zuicuaar-- -
derrneez', kadastxaaZ b~eker~d: Gemeente Koogezarx3 sec-
tie E rnmmer 3344, groot drie are drieexuiegentig --
caentiaze, welk pei.~l omvat lcavelntant~r 33 als ---
aa~~egavexi op een situatietekex~; ~, welke is vast-
gehec~ht aan een akte van levexing op ,zes juli ne- -

gen~ienhocxlerriachtexu~itig vexleden voor eer __~_ 

plag van mi.j, rotaris, van welke akte --

het afschrift is irge~rhnevP.n ~n icantore van de --
Dier~st van tiet Kadaster en de Openbare R~gistex'S te 
tegen oA zever juli daarna in [Zegi.ster 4 c7e~1 -
6714 n~mme~r 47; en ---------------------------------
b. het één/horxierdste onves~deeld aarr~eel in de al-
daar geleg~rl w~ecJexi en het westex, kadastraal be]~nd: 
Gerente Hoogezand sectie E nwnres 3375, gei~eel --- 

groot twee ~t~s~e zev~nenzestíg are víj£endertig -
ces~tiare, --------------- --------~-----------------

hierna ook te noemen het verkochte; door knpPx~ t.~ --

gebzuikeri als kx~zrWtexrein v~aor het bo~n~_n van een ---
r tie-bur~galaa. ---------------------------------

Ten aanzien van dit gebruik van het verka'.hte heet 

verkoopstam het vcalgen~3e cr 3eel.d: --_--____________ 

- haar is niet bekend dat dik gebniik op publiek- of 

privaa~htelijke gr~cxrien niet is toegestzan• ---- 
-------------~ VOORAÉ~C~E Vk~F2IJGUIG --------------
Gelr~ld registei.-gr.~d is door Triangle veria~an door -
de in4srhrijvir~g ten karitore van de Diepst van het Ka-
daster en de OpP~nbare Registers te ~Yoni.n9en oP vier-

Hypotheken ;~/g-vervolg 



Aantekeningen: 
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eretwintig d,~ibex negenti ti.g in -
R,egister 4 deel 6203 nwtmex 21 ---~------------------
van het afschrift er~x akte van levering - hcn.u~err.~e 
kwi.jtir~g voor de betal.i.ng van de koo~san en afstand -
van de í~lten are or►tbindis~g van de avex~k~orr~t te 
ktuu~n vor~dex~en - op drieentwintig de~k~ax daaxvoor 
vexleden voor mij, r~ota~cis. -------------------------
------ KOOPPRIJS, DIVETÓE BIDRA~~N -------

De koopsom van de grom bedaagt vi~ra~der`tigc3uizes~d 
ijfenvijftig gulden (f. 34.155.--), ------

te veí xder~n met de daaro~vpr vp_xschuldigd~ cmzet-
belastixyg den bidrage van vijfduizerXi rrager~~- -
zeven~nze~.ntig guld~a en dex`tien oeslt (f . 5.977,13) 
alzo t~ zamen be~`agen~e veertígdu3.ze~x3 éénhar~dP..ni- -
~w enig gulden en dertien cent (f. 4Q.132,13). -
De aaru~nscm bedraagt eennegentig- ---
duizend gulden en negentig oen --------
(f. 298.106,90~ -------------------------------------
'inclusief zeventien en een half px~1t (17,5$) cm- -
zetbelasti_r~g. ---------------------------------------
Dopr kopers is vt~ldaan een bedrag groot driel ,s~d-

vi j ftigduizerr3 driehoc~d~dvierenz~veritig gulden 
en tw~eeeriv~ex-tig oen (f. 351.374, 42 ), zijrx3e de ----
koopsan van de gn-xx3, de aanr~nsorn, .van 
meer- en mirx3erwerk aZsmecle verxhuidigde z~exite. ----
De ao~arant sub 1 gerr.~nd, i.n zijn sub A g~1de ----
hoedanigheid, verklaarde kwi j ti.cxJ te verleren aan De 
Leiree voor de ontvarr~st van g~rield~ koopsom en vpx_ 

klaazde in zijn sub B g~anelde tneclanigheid kwijting -
te verler~,n aan de k~opexs. ----------------------------
Voornielde overee~ilcarctsten van kooi en levexir~g zijn --
gesloten oraler de wlgerrae: ------------------------- 
---------~------------ BIDIlJG~I --------------------- 
--------------- k~stFn en belasting --------------- 

--------------------- Artilael 1 --_-__---------------
l. Alle kasten van de ~rdracht, waar~dex begre.}~e~n 

het kadastrale reci~t, zijn voor iekenir~ van De --
IPirw. ---------------------------------------_-___ 

Wegels de overdracht van het verkochte is geen ---
overdrachtsbelasti.rx~ vp..r~zuldigd in verbarxi met -
na te melden beroep op vrijstelling. -------------

2. De 4a~gerLs de levering van het v~rkQchte versctu,~l-
digde ornzetbe_lastir~g is vaar rekening van ka~ss. 

I.evPringsvezpliá~tis~g, juridisci~e ~ feitelijke staat 
--------------------- Arti1aP1 2 ----------------------

1. Triar~gle is vezplirht aan kopers eigendan te leve-
z~en ciiG: -----------------------------------------
a. onvooxwaair]~1ijk is: --------------------------
b. niet bezwaair3 is met beslagexi en/of hypotheken 

of met inschrijvi.r~c~ daarvan: ________________ 
c. niet bP.zwaard is met kwalitatieve verplichtin-

gen, beperkte rechten en erfdienstbaari~edes~ en 
niet belast is met arrïere lasten en beperkirygen 
uit anders dan hie~~a vp~rield. ---



CJ 

:~ 

Aantekeningen: 

7z~~ 
~7 ~~ 

.....~W.~,EG~.@... verc~o 1 d 

Kadaster 

2. Irxiien de hiervc~ar vexm~ld~ grootte van het ver- -
kochte en/of de verd~.,re a~srhrijvir~g daarvan niet 
juist of niet volledig is, oaztlenen noch vexk~oop-
s~ter r~orh ]cr~~s's daaraan rechten. -----------------

3. Het verkochte wordt aanvaard in c1e feitelijke -----
staat, waarin het zich ten tijde van het sluiten -
~ran de t bewr~d, geheel ~txi.~imá, -
vrij van huur of gac~rt oF ar~cier c~hn~;ksz~echt. ---

tijdstip feitel.ij3ae lev~:ring, batPsn en lasten, risico 
__-------------------- Artiloel 3 ---------___---------

De £ei tel i j ke levexir~g (aflevering) van het v~rhte 
vindt Maats bi j de opTetrering van hei vex~icoc~1zte, in 
ae Skaat zoals in g~z~r~de kip-~aanr~xnings~z-
kcaLst om~~i. ---------------------------___-----
KopFss v~rbirr3en zich jegens de Lc~ine am, bis -
schriftelijke toeste~mirx3 van àe Lezne, het verkochte 
niet in gebruik te r~rp_n of te do~.x~ r~n~si alv~arens de 
feitelijke levering - zu]ks tig de bega- -
1 i.ngen van g e kaoP- /aanr~►u-ng t _ _ _ 

l~f~ plaatsgeverden en alvorens kopers aan al hun --
v~xplirhtingen welke vaar hen voox-tvloeieri uit die --
kaoP-/aanr~nun9 hebbes wldaa~~. -------
vanaf teaen k~ de baten ae kopers ten goede en .---
zijn de lasten voor hun z~ekexLi.ng. iiet risico van het 
verkochte gaat av~_r oP kapers oA de datlun van feite-
li.jke leveri[~g (oPlever~,n9). __---____..______________ 

--------------------- aaz~x~s~ --------------------
~--------------------- ArtíLae.I 4 _______________------

Alle aansp~rak~n die áe I,eine ten aanzien van het var-

kochte kan o£ zal kunnen doen gelden tegez~avps der- -
den, waaro~~r begrepex~ bo~na~s, (ond~-r) ais, --

installateurs exi lev~~ranc~.ers gaan over oP kopeis- .-_ 

Voor zovex deze aan,~praken niet }auinen gelden als ---
kwalitatieve rerht.,en als bedc~ld in artikel. 251 Bo~~c 

6 Iran het Bux~.rli,}k Wetboek draagt de Leiree deze ---
aanspraken, alscnecle de x~rht~n uit garanties~elin- -

ge~, alles voorzover deze regelingen overdraagbaar --
zi j n, bij deae av~.x aan kopers, zcx~der tot enige ----
vrijwarirx~ geh~iz te zijn. -----------------------~ 
De Leute is tev~~s vetplicht garantiel~aijzen welke 

-met betrekking tot het verkor~hte mcx~~ten besta~z aan 

kope.~^s te .o~v~exhan~cïigen exi alles te doesi wat nodig is 

ccn deze ten .name van kopers te d~oe~ st~.l.len. --------
Kopeis zijn vanaf de datum van de £eitelijk~e levering 

bevoegd are de overdracht van de betreffende s~achtexi 

te bewerkstelligen door mededeling te doen aan de ----
l~ersonen Jegens wie c3~e xerhten kunne wordexi ui.tgeoe~ 

ferr]. --------------------------__-------------------- 

---------------- gar'anties van v~iaoo~~stex ----________ 

--------------------- Artiloel 5 ----- ----------------
T'riangZe ~n De Leiram g~rarydere~ hei nawlg~txie: -----

a. De Lerirye is b~vae~gd tot vpskoop e~ Triarygle is ---
bevr~egd tot levering van het vex'kocht.~; --------__ 

b. het verkochte is niet zonder x~erht of titel ín ge~ 
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Auntekcnin~en: 

bn.►ik bij dexdes~; -------------------------------- 
c. het v~rkorhte is na het tot stand komen van de ---

t ru.et git of gedeeltelijk v~er-
huurd in huurkoop gegeven of op andere wijze in --
gebn.iik afgestaan: -------------------------------

d. het verkochte is niet betrokken in eert lar~ciinrich--
tirr~splan esp is niet ter o~teigenirx~ aangew~ez~n; -
er is c,~~ sprake van lee~starid in die zin van de -
i-luisvesti.ngswet noch van vox~derir~g van het regis-
tergoed }~aChtens de Huisv~.sting~w~Et; ------------

e. voor De Leine of Triangle bestaan den opzichte van 
derden geen verplicht~r~gen uit hoofde van een ____ 

voorkeursrecht of optieL~echt; --------------------

f. ap het verkochte rusten de gebnu.kelijke zak~sijke 
lasten waarvan de ve.~~sr,Y~eneri termijnen zijn wl--
daan. --------------------------------------------_-- 

-------------- afst2axi ontb~t,r1~* r~ten ----___---- 

-------------------- Ar-tilael 6 ------------------____ 
Partijmm doem a£st<vx~ van het x~eciit an ca~tbirrair~g van 
deze o~v+erees~ccrost te lau~nen wxdèx~eri. -------------~_ 

----------------------- Artilael 7 ------------------_.... 

Verkoopster verklaazt dat met betrekkisx~ t-At het oa~-

derhavige regist~ex~oed een irriicatief 

is verricht, waan de reslzitaten zijn vastgelegd in 
het rapport Verkeru~er~ milieukundig op 
het ternein van camping "De Rietzoom" te Krop6wolde, 
projectri r C-3152.1OSHa/AKo, wa~-irin de toP.starri --
van hei registear~oed we~rdt anschr~even en waaruit ----
blijkt, dat er geen x'ed~n is om aan te n~n~en dat zich 
in het r~gis~~exgoed in mate stoffen --
b~vindP..n, die naar cis huidige ittiaats~aven sr.~r3elijk -
zijn te achten voor het milieu of die wlks~m~~~~d 
en een bP1~m~xir~g wrmen voor het door c1e kop~.rs --_ 
k~sibaar ggr~aakte voo~rgenarnn gebxuik. ---------------

Aan verkoopster is niet bekend dat ten aanzien van --

het v+erkorhte be.9chikkir~gen of bevelexi in d:e zín van 
artikel 55 Wet gprxxnen zijn door het 

~ 9ez.~9. --------------------------------------
----- OMSCiIFtiNII3~G Ei2~i}I IId, ►4~LITATIEVE --

---- BIDINGfld IId/OF BIJ7AAIDd2E VE~PLIQ~I'Il`Ai~I. ------

Met betrekking tot bP~cer~e erfdi kwali-

tatiev+e bedingen en/of bijwnáere vpxplichting~n ----

worcit ~rerwezPn t~ar een akte op drieentwintig deogn-

ber regenti tig verledQ~ v~oar mij 
rbtaris, waarvan het afschrift is ir~g~srXu~even ten --

kantore van de 1]iens~ van het Kadastex' e~ de Ope~~ba~ 

Registers te C~~nningen op vies~ntwin~ig deae~nber ----

daarna in Register 4 deel. 6203 numtiex 21, waarin on-

der mar woordelijk staat vernpld: -------------------
~~ui.tvoerir~g intentiev~claring ----------------------

"Deze av ,nkanst is tev~s gesloten teder de vac~r-
,~waard~.z~, opger~ri in een intentieve~rklarir~g van ---

„dertien januari reegentienhar~d~xr3viez~~negentig, ____ 

i 
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"nar EZ/931/2322, g~xicht aan de aomparant~en sub 2 
,~g~noerid, in welke .i.ntenti~v~rklarir~g onder meer ----
,~woordelijk staat vermeld: ----__..-------------------- 

~~ ~~Riolerir~g 
„,~Op uw toekcn~tig laedrijfsterrein draagt u zorg voor 
.,,,een goed fLuxïtïoa~rend rioolstelsel. met Hume ber-
,,,,g~ 

~~ ••Fiets-voetgangessverbindiryg --------_---------------

~~ "He~.de partijen zijn het er c~r eerLs, dat ook na de 
~~ "aanleg van de Waesirx~~3 ~x hr.~ dan oak een fiets-
,~ t~v~et9an9ex'sv~exbir~dirx~ moet blijven tussen het -----
"~~gebied De Leix~ en avpxig Meerwijck. --------------
" ~ ~ er~~c~voorts 
" ,~ Best~tni.rtiJsPlari 
~,t~enzo~v~orts ----------------------------------------
" "Overigens mez-k~en wi j rr,~g op, dat u n bent --
~~ ~~aan de bepalingen in de HelenmEx~i.nges~wet ----------
„••Privaatrerht aatx~aarx3e l.eidi.ngen(stmkP_n) welke in 
",~l.yet texrein zijn gelegen. De leidixx~exi(str~oken) ---
~~ ~~zijn in kaart gebracht op de v~,rkoaptekexii.rr~. ,"~ ___ 

„VE~SPIGINiG OPS'I~1I.~RDL~fP TFN BF~-BQEVE VAN r.,EIDINGFN ----
"De crn~.anten verklaarden ter ui~tvuering van het in 
'voormelde interti tgestelde met betrek-
~~ki.►x~ tc~t b~~palir~gen in de Belenmexásr~enwet Privaat-
r'Z~echt aaTY~aarxie 1.eiClíngerl(St~akeil) blj cie7.e te Vps-
„tigen een opstalrerht ten behoeve van de vps~koopstes 
"en/of openbare nutsbedrijven van leidingen, in een -
"strook zoals die op voornr~lde situatietekening is ---
~~aa~~gegevP.n als "BP strook", irihoudexyde het recht tAt 
"het mogea~ hebben van kabels en ~eidirx~en in de grond 
"zoals die ap voormelde teJceni.ng al.szodanig is aarx,~-
„gev~." --------------------------------------------
~~_----------- VESFIGII3G II2FDIIIV,ST'B~~~DFN -----______ 

"De oat~arante~n verklaan~en te zijn wereenge3~an~~ an 

~~de hierna te vesmeld~ erfdienstY~aart~den te v~~ti-
~,gexi. --------------------------------------_----_____ 
"'Per uitv~rixr~ van het v~erklaardpn cie 

~~cariparanten, bij deze: -----------------------------
"1. •te~7 bet~eve van hei ~erk~OChte ert test l~.ste van _- 

het aan de verkopers i.n E.i.gerraan bl i j verxïe ged~el~e 
~~van het pP.roeel )tadastxaal bekend: Gemeente --------

"Hoogez~~d sectie E n .r 3226, te vestigen --------
"res~pectievplijk aan te r~nezl: ~--------------------- 

,•a. de erfdíe~sti~aarh~id van weg an van heet aan de --
vexkopex~s toebeho=~nc7e perceel te kcxnen van en te 

~~ gaan naar het v~rko~ite over de bes~-taarxle casu --
quo 9epro j ecteP-rde wetten, 9e1e~g~z aan cie x 

•• n,id-oostelijke grnns van hei v~rk~chte, welke -- 
wegen op eex~ door of names~s nart-; j en gewaarmerkte 

" situatietekening g~xkt B met een aroP~rir~g zijn 

aai~geg~ven, w~1ke tekening aan .deze akte zal wor-
,~ dex~ vas~cjehecht: ------------------------------___ 

„b, de erfdienstb~aaz~exd van voetpad an van het aan -
'~ de verkopers fioebe]~re~ per~oe~1 ~te karn11 van en 

Ilppotheken 3/q-vervolg 
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~~ te gaan rx~ar riet v~xkochte ovex riet op vaorm~lae 

~~ tek~urx3 B met een I~uisaznerir~g aangegeven pad - 

"II. t,~rl behoeve van het aars de verkop~.xs in ei~c~n 

~~blijv~r~ gedeelte van het per~oeel kadastraal be- __ 

"kenel: G~neente ~iooc~ezarx3 sec,-tie E nwm~er 3226 en ten 

~~laste van het verka~hte, de erfdi.enst~aart~~d van --

"d~ooavaart avex het aan te leggen water, geprojec- -_ 

••teerel ien zuid-westen van het vexkahte, zulks am te 

,~kaT~en van en ~ gaan naai' het heex~~d erf. --------
"Het plaatsen van eer► toegangshek of een artidez~e be- -

"~,reegbaa~ obstakp..1, cra~azmee degene ten betx~eve van __ 

"wie het r~e~ht ~.stigd is, diens r~rhtverl~ijgerrien 

„alsn~ de gebruikers van het aan de vpxkapex~s in --

„eigend~an blïjvPx~de gec3eP.lte van het paraaal. kadas- -
"tr3a1 bekend: GerneP~te Hoogezand sectie E n~~r ---

"3226, a1. dan niet door middel van ePsi sleutelsys- --

~~.~n~ een PasJessyste~n of een v~~gelijkbaar sys- --

,•teem, van v~oornpJlde erfclienstbaax'heden gebruik ----_ 

,•kan/kuren maken, wordt niet als een bele~rrexirx~ -~--
~~vr~or de uitoef@I11Ii~ van voa~lc~ erfdienstbaar3~clen 

~~II~. ~V2r P.I2 WiBEi' tP..Il i72t]C~VH P_I1 ~1 laS~ VdIl ~t 

r ~aáll D2 IE.71'12 ~X~B~ï'~Cj2X1 I_^P~1S 02C~. PXl hEt 3311 CiE 

"kc~gpster avei~edragP.n registergoed, wordt bij deze -

~~gevestigd en aar~gersanen de erfdiec~t-.baarheid van in-

"star~dt~.uiing van kleuren, i.nl7oud~~~e d~ verplichting 

~~de kleuren van de woazisx~en zoals deze tíg 

'•de huidige bouwplannen zullen vx~rden uitgeve~.í~3, ---
„niet te wijzi.gen. -----------------------------------

~~rr~ v~~~Frr xrr vert ~ro~-
"PASSïNG VF~Q~i2EN B BIJ VF~{QOP AAN --

~~DY~2DIId --------------------------------------------- 

„De c~.~,anten, har~eler~à als ge~rtield, verklaar~dPx~ --

,~dat v~orrr~.7.d z~egistex is casu c~uo zal worden ---

~~vexkaveld in bestet~3 wor de bosra en 

"vexk~op van r~ec~~eatie-burx~~lows en dat zij zijn ---- 

dat bij de verkoop exi levering van --

,•di.e bouwi~rreir~n aan derden de hierna volge~x3e ____ 

,kwalitatieve vP~plichtir~n zullen worden over~r~ge-

"karnn en de kiesma anschz~ven behe~xsregel~r~cJ van _--

~"toepassing zal warden vex~ltl.aard, ~eswi j 1 partijen --

„~ev+ens verklaren dezes kwalitatieve verlichtingen ~Ce 

"zijn a en met betz~kkirx~ tot de hie=voar -

~~geno~nde kavel 1 en dat de bet~eetsregelirx,~ ~ 

~~daarap van 'boepa~~sir~g zal zijn: ------------- --------

,~ AY,GFI~NE SEPP~LITdGkN VbOR VE~COOP VAI+1 __ 

,~ P~.II~I C~O~ID IN I~E.T RDC~tEATIE-B[.~GF1L~OiWPAit1{ "DE ---

~~L~INE~~~ G~UFSrI{~ 1N DE GF~E i~OGE7AND-SAPPE- -_ 

~~N~2. ----------------------------------------------

"VESTIGING i~InIALITA'IZEUE VE~tPi~IQirINGkN --------------

~~De oom}~aranten v~xklaarde~+xt kwa].ita~.iev~e v~explichtin-

"gen te zijn overnexyge}cat~ met betrekking tot hit --

,~v~slcocfite en verklaa~en tex tí~itvoering daax'Y.oe: ---

U 
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,~ 1. Elke ei.g~aar van een perneel. grorri in het =~ar~-
"atie-ixuiga],c~wpark „De Leire" , Biexit lid te zijn ~n -
"te blijven van de ooiipera~ie: "C~pexatie R~~- --
"tie-burx,~alawpark "De Leiram" U.A. , gevestigd te -----

Kropsw~lcie. --------------___________________..-------

'~Bi,j elke v~eYvreem3i.ng van een perr~eel gx~c~r,~, gelegen 
~~ in remcreatie-bt,u~galc~wp~ark ~~De Leir~e'~ ~ dag er l~e-
'~grepen de vestig.i.r~g ~n v~exvaro~ndir~g van een beperkt 
~~gerx~tsrerh~, moet de vervrcae~er aan elke v~erkri.79~ 
"opl dat deze verlicht is toe te treden als lid 
"tot de ooá~era~ie en dat deze alle vexplichtiux,~,n --
~~vexborid~en aan hei lic~maa~chap van de ootSperatie -__ 

„moet nakar~z, ais de met de aot~pexatie gesloten 
av~x~eer~icanst (en) , aàc die w~1ke niet tot heet wez,P_n -

~~van het lic~naa~sc`hap behox~n, allo£ de rec~itsvez'hou-
~~ding(en) rechtstreeks door de vermeijger zouden) --
"zi~n aangegaan. De in de vorige zin bedoelde op de -
~~kopers ruster~de v~erplichtir~g zal tig az~--
"tikP1 6:252 van heet Burgerlijk Wetboek oves~gaan c~ -
~~degeJ~en dim het verkante teder bijzes titel ---
r
~ZUa.1P11 VPS}Cï1,]~1~1. ------~---------------------------

,•Degenen clip van de gerec~ht.igd~e een gPbruiksrer~zt met 
,betrekking tot het verkochte zulle verkrijgen ~----
°zull~ mede aan die v~erplichti~n gehoud~l zijn. --
~~De hiervoor bedoelde verplichting moet aan de v+~r-

„}~,ijger woxden opgelec~3 in de voxm van e~ kett~ng-

~~bedis~g, zodanig dat ook op~vr~lger~de veriffijgexs ver-
"plicht zijn d~ uil de vorige zin voortvlaei.eryde ver-
~~pli~hting aan hun rechtsopvolgers op te leggen. -----
"sij niet-nakatung Iran het hiervoor bepaalde verbeurt 
"elke niet-nakaper ten be]~oeve van genoenYie ao~ppsa-
~~tie een boete, gelijk aan tw~ho~ndex~dduízer~d gulden 
•• (f . 200.000, --) Asr ve.~vr~d Pex~eel, wp1}c~e boete -
"opeisbaar zal zijn door het enkele feit van de niet-
~~nakani.ng, rex dat irx,~ebrekest~tlir~g behoeft te --
~~geschieden of er~ige ardere formaliteit in acht be- -
"hoeft te wonden g~-r~men en zos►der dat tussex~kartst --
~~van de ruiter nodig is, ë~n en arxlex onv~~rmirr3erd -

"de bev~c~dheid ap de gewar~ wijze nak~ornirx~, al dan = 

~~ni.et met te wx~derpn. ------------
"2. Een lid-eigenaar die zijn pezr~eel mei een hypo-

"theP~ht w~er~st te bezwaren is v~erplirht met de ---
~~hypo~~er ov~.~7 te krn~en dat die laatste zn 

'•het geval van eex~ verkoop ex artikel 3:268 van het -
~~Burg~ez'lijk• Wet'.boek i.n de vei.lingvoorwaax~den aan de -

~~kopex de plicht ,taf hei to~etr~n als lid tot de ---
,~c~peratie eve~~s ~in de vorm van een kettingbeding 
„zal oPleggPn. ---_~----------------------------------

~~3. Op het v+~xkcXX;hte mogexl, tphrn3~nG de krachte115 --
,•vr~ornielde aanr~emír~gsavereenkanst te stíChten opstal-
,~ lep en de }ffachter~.s de thans mogel.i j}c~ uitbreidirr~en 

~~ov~~en}ccrostig modellen, opgenrntrzn in de brorllure __ 

•'van tien oktober n~egentier~tx~ndet~3vijfennegentig, ---

"geexi verder+ opstallen zgals schuurtjes, schut- ----

~" 
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~~tl~Tl~ r]P.3{}{21l P.ï1 .~.l,j~{2 VJOI~Eíl CEES-' tlCtlt. --..._-.. 

~~4. Hit V'2i~kCJCht~ iTi3g UitS1U1tP.YY3 WOTl~P.Il C~J2b~llil{t ---

n ~TC~OL' 1~p13ti8-C~J21P.lIX~cZ1. HIEt VPSkL7Ct1~ [i13g Ill~~ --

~~WOZT~2I1 ~PbiY,LL}Ct tP.r l]~~~Rnim ~Il 0P.11 1~Eti]E'~ O~ _-

"bedri j f of voor woor~da~l~den die arr,3ars dan zui.ver 

"r~~ea~ief kunnen worden aangemerkt. ---------------
~~5. Tcopers dieren ~e dul.dPn dab in het vpzicochte .Lei.-

,~dingP_n, buizen en dergelijke aanwezig zijn ten be_ 

"hoeve van elect-sxciteits- ~n gasvoorziening, riole-
„ri1xJ, anteru~e-inrichtis~g~~ en derr~~l.ijke al.s~~ede ---
,~ lantaarnpalen en vesxlere apparatuur ten bel~oev~ van 

'~voorrnelde voorzierxingen en dat dP..ze worden hersteld, 
"orx~erhouder~ ~n v~e~rx~en. --------------------------
"6. De hiez~mor omschr~evpn vezplirhtixx,~en am te du].-
„den of niet te doen zullen ov~~gaan ap al dege~eri --
"die het r~istergoed zullen verkrijgen, ttietzij oir 
,~alg~~~e titel, hetzij onder bijzondere ti.t~l. -----

7. Deger~n die van de rerhthebberyde een recht toi _ 

"gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn eveneens 
"aan de hiexvoor an~h~c~even ve~plirhtirx~+en geb~d~n. 

"F3. Verkoopster zal gelijke kwali~tiev~e v~xplichtin-

"gen met de kopers en zal. deze kt~rali~Y,a-
"tieve vpxplichtingen vestigen bij ree levering van de 

,thans nog niet ov~-r9edraga~z Peroelen van het project 
"waaz~t~oe het ves'kocY~te behoort darna~I zijn deze kwa-

"litatieve vexplichting~ z~ds en ---

'~zijn cl~eze al gevestigd. ----------------------------

~~ 9. VoormeJ,de kwalitatieve verplirhtir~gen wo~.n ----

voorzav~er rodig cbor partijen aangerxxren en aan- ---
,
~vaard. --------------__-------~-----------------------

" 10. Voor het geval één of n~eex~ der hi.~xvoor genoemle 

"bepaZirx~n niet als kwalitatieve verplichtíryg(en) --

~~ kan/kuru~esz worden aa~x~emerkt, is de v~~vree~~der ver-

"plicht de hiexvoor bedo~~lde vpxplichti~x3en aan de --

~~nieuwe vPs}~ijger op te leggen in de voxm van ePn --

,~ket~ir~gbecliux~, zodanig dat ook opvolgetxie verlffij- -

"gexs vexplicht zijn bedo~.lde verplirhtirx3er~ aan hun 

,~reciz,tsopwlgers oA t.~ leggen. -----------____.._______ 

~' Bi j niernakanirx,~ van het hiervoor bep~ald~ verbeurt 

~~elke niet-nakamer ten behoeve van gei~arrrie oot5pera-

,~tie een boete, gelijk aan t~~o~derdduizerrl guiclen 

~~ (f . 200.000, __~ per vervY,,ee~r1 Aerae~-1. welke boeg 

"opei.slaaar zal zijn door het enkele £ei.t van de niet-
~•,,~knni m, zomer dat ~hse~testelling behC~eft te -_ 

'~geschieci~n of enige ~~e formaliteit in acht be_ 

~~hoeft te wr~zdQn gp~omen en zoorder dat tuss~carLst --

„van de liter ~x~clig is, ééxi en armex o~verrr~i~x3erd - 

de bevoegdtyei.d op de gewr~rie wijze nakomit~ , al dan -

"ru.et met te von~ernx~. ------------
,~B ------____--_---------------------

"Door de kopers wOrd~ met R~.atiecentnan De Leire -

"~ t a~x~~aan, tenzij dezes aver-

" nst door voormelde ooáperatie is aangegaan. ---

~~Deze t vormt één geheel met de7.e 
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,~síj e13ce vervregnaing van het verkocht, aaaic~orr3er -
~~begrepen de vestiging en v~~eettriiu~g van een be- --
~~perkt g~atsreclzt, moet de aan elke vpx-
"}~ijger opleggen dat dQze verplicht is tot het slui-
~~ten van wrenbed~lde t. -------_--
"Bij niet-nakaniuxJ van het hiex'voor bepaalde verbeurt 
"elke niet-nakomer ten behoeve van ger~arride aotSpP,ra-
"tie eexi boete, gelijk aan 'zP.nd g~Ztl~ 
•• (f . 200.000, --) Per v~svreerr~ci I~eraeel, wp~llre boete -
"opeísbaar zal zijn door het enkele feit van de niet- . 
"nak~ani.ng, zar~c~er dat i ~hre]c~estelli.rr~ bel~ft te --
"ges~tied~n of enige ac~s~ fonnal.iteit in acht be- -
~~hoeft te worden garen en zondex dat tla~exilcanst --
~~van de z~2z~tex' nodig is, één exi armer o -
„de bevoegdheid op de gewon wijzE nak~nir~g, al dan -

„níet met te wr~d~ren." -----------
~~ ------__.. PII,ZJf~ WEX~EN IId WÁTF~ --------
~~A. De cxYlgx~x'anten v~,rklaarden: ----------------~.._--

~~De L~áx~e is eigenares van het één/honderdste ge- ----

„deelte i.n voornielde wegmm erg water en de koopster is 
"voor het neg~~egentig/hond~ste aartideel eigenaar 

"van voormelde wei Fn water, De Leine en kc~op~ter -
~~hier7iá te Zam~~ te noexneJi: de deelgeSxitP.T]. ---------
„-------- B~`i3'ENMING TOT LIJK MJT ------
'~B. De de~lgemten bes~nen voonnel.de zakex~ bij dP~P 
"akte tot g~x~rhappelijk nuf van de bij deze akte 
~~o ragen Pes-neten. -----------------------------
,~ --------------------- REIGL,II~fP --------------------
„c. ~e aeelgeryor~en zulleri hun o~-~lerlirx~e recnrsver-- -
~~houdir~g met be rg tot de mandeiige zaak x'egelexl 
"i.n het door voormelde ooc5peratie op te makezz regle-
~~~~ ~~ 

-------- OPI.F7C~GEN Q~I AANIdiII~N VE~tPLIQ~TINGFN --------
Par-tijen verklaarden gelijke kwalitatieve v~erplich- -
tingen te zijn wals in voormelde aanha-

ling~n v 1d. --------------------------------------

Voornielde kwalitatieve v~explichtingen wonden voor- --
zw~r r~odi.g door partijen aarx~rmen en aarivaarti . --- 
Voor zav~er in dezes akte en in de i n deze akte aaryge-
haalde akte~i verplichtingen voorkaren welke verkQop- 

ster verplicht is aan kapers op te legpan, doet ver-

koopster dat bij deze en wordt één en arx~er bij deze 

door kopers aanvaaz~d. -------------------------------

Voor zover het gaat cm zichten die fi,Pn behoeve van --

derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze te-

vP.ns sloor vex~koopstex voor díe derden aarr~eriomen. ---
-------------- Oq~giF~EPELIJ}~ VOI1~1~~ -------------
De kopers verklaarden bij deze Wielijk vol- --

macht te verleren aan ieder van de ►~dew~xkers ver-
bor~dexi aan riet kantoor van Mr. H. 

 notarissen te , an met nuts-

bedri jven, onder meer de N. V . waterleidirx~naatsc`hap-
pi jvroor de I'c~vàrx`.ie Gronirigen, gevestigd tje G~ni.~z-

: ., 
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~ C WaPro9 ? ~ het er~ei~iek~edri j f G~ir~en (Frul) -
e~ opstalrech~ voor leidirr~en te vestigen en/of een 
kwalitatieve vexplichting in verix~r~d daam~ee oveY~een 
te komen, waarbij met leidi.rygbeheerders opstalrech~ 

zullen worden gevestigd voor het dulcben door de ko--

1~ ~ (piJ P) leidá.m~e~, }tabels, aftakki.r~ri daar- -
van, afsluiters, brar~ar~i, aarxiuidir~gsborc~je.S ver-
deelkasten en arr3ere werken voor openbare dQeleirr,~eri 
op, in of boven het g~h~Orhte, welke voorzienirx3en ---
worderi aa~xx~~ebracht, ondert~dc~, vetvangen of veerai j -
dexr3 door de betrokken lei ---------__ 

Kop~xs di~.n zich te oaithoi~den van het aanbrengen --
van opstallen en gesloten van het wij-

zigen van het bod~miveau, van het inrichten van op-

slagplaats~n, van het plantten van diepw~prtelencie bo-
men en beplantingen, van het plegen van oaltgravi.ngen 

en van het in de gr~x3 drijver van vooxwezpen birun 
een afstand van twee metex van werken. 

Eén en ander zal bij wijze van kwalitatieve vexplich-

ti.ng o'vereP~kcrostig het bepaalde in artikel. 6:252 van 
het Burgexlijk Wetboek worden w~ereesx~ekanen i.n een -
riader op t~ maken ~}st-.~ danw~el. zal, é~ en arr3ex ín een 
akte van vestiging van een apstalrer_ht gev~~tigd wr~r-

den. ------------------------------------------------- 

--------- A~IIdF~ LIA[~fÁPSC~~P aQOPk~tATIE --__------

De oar~arant sub 1 ger~rl, in zijn sub C gé~rielde ---
Y~oedani.gheid, vpxklaarde. voor en namuis de ooc~e~atie 
De L~i.ne de kopeis, ais eigFx~ren van een gebzuiks- -
eenheíd als lid aan te t~er~en van de cooperatie De --- 

--------- VRI3SÍII,I~ING WE~DI~At~~ISBII~ASrING ---------
i)e oanparant~ verk].aarrien dat terzake van de oa~.r-
havige c~vexdracht anz.Etbelastiryg is ve~uldigd, dat 
het ves'kocltte niet als beclz'i.jfsmiddel in gebn~ík is -
gew~eest, zodat t~xzake van deze v~exkrijging een be_ 

roep wr~rdt g~daari o~p de vrijstelling als bedoeld in -
artikel 15 lid 1 sub a van de Wet op Belastirx,~n van . 
Rech~~verkeer. ----__..-------------------------------

----- 0[~I~IND~IDE VOO RUFN UIT ~ERI.IC~GFSIDE --___ 

Alle ontbinder+~ voorwaarc~n clie zijn men 
in de koopc~vEreenkomst of in nadere ov~er~enkai~,sten --
die ap de koop betrekking hebben, zijn thans uitge_ _ 

werkt. Norma vpx'koopster noch kopP~rs kunnen zich ter-

zake van deze koop en lev~earin9 ~J flP ~ o~tbíndeYxle 
voorwaarde beroe.~en. ------------------------------------ 
---------------------- WI~NP ----------------------
Van vaorme_lc3e vo]~mac`hten b~i.jkt uit drie cm~1p,~,-,~~ 

akten van voLnarht die zijn gehecht aan een akte van 

transport op vijfjuni r~x~ti en-
~ig vpxleden voor mij, r~taris, exi daarn~ede aa~der ---
mijn minutexi ben.~st~.r~r3e. ----------------------------
- VE~Q,AR7NG ARTIF~L 2040 BOIIc 2 VAN HE.T BLJfàGFRISJK 
---------------------- WE'I~ODC ------________--_-----
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De oa~aarant sub 1 ger~x~, harx~eler~d als gesteld, ---
verkiaa~3e dat hit bepaalde in artikel 204c Boek 2 ---
van het Burgerlijk Wefiboek niet van toepassing is. -- 
------------------ w00IVPI~AATSF~TLE -----------___----

T~rzake van de u.itvoeri.ng Iran deze ovei~eenicamst, ook 

voor físrale gevolgen, wordt woor1plaats g~3aoz~n ten 

kan~ore Iran de L~,raa~ier van deze akte. -------------
De cxx~paranten zijn mij, notaris, bek~Y1 en de -----

identi~it van de bij deze akte betrokken oattparan- -
ten/partijen is door mij, mtaris, aan de hand van cie 
tuert~oor g~r~elde en àaartoe besterr~3e docxm~nten vast-

gesteld. -------------~----------------___------------
van rset bestaan van ae volmacY~~en is ~,à. j , r~o~raris, 

9er~oe9zaam geble}cen. --------------------------------
Waarvan akte, in minuut o~tt, is verleden te -

Assen op de datwn in het hoofd dezrer alcte.v~xm~+,.l.d. --
Na zakelijke opgave van de .i.nhoi~d van deze akte aart 

de canp~aran~en, hebben dezen é~r►parig verklaard van 
de intr~ud van c3~ze akte te he~.iben kennis n en 
op volledige vr~orlezir~g daarvan geen prijs te stP1-
lPn. ---------------------.---------------------------
Verwlgens is deze akte na beperkte v~orlezisyg door 
ae canparanter, en mi,j , notaris, ~ex-tek~a, aEs - - - - -

ochtends om elf uur en vijf en dertig minuten. 
(w.g.) volgt o~,ertekening. -------------------------- 

Y~AA~ ISL~~TJ7~<1FT 

w.g.  

Ondet~getekerY3e, Nam. , no~ar'is 

mar star~dplaa~s Assen, v~xklaart, dat het 

x~egistergged bí j vr~rens~ akte ve=vr~xnd in de 
zi.n van de Wet voorkeursrecht g~~enten, niet is 

opgenalien in een aanwijzing ex artikelen 2 of 8 noch 

in een vcxarsteJ. ex artikel. 6 of artikel 8a van die 

wet. 
w.g. . 

De o~ezgeteX~Y3e, . Mr. , rota- 

ris, w~a~erx~e te , vesklaaz-t dat dit afschrift 

eezlsluidelx3 .iS met het ter i.tlSChrijvi~x,~ aampiw~or~ 

Stuk. 
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