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Qp vijftien decsmher tweeduizend --------------------
verechenen voor míj, mr. , notaris te 
Assen: -------_...,..----------------------------~------
1. d~ heer , geboren te  

ap  , -
wezkzaam ten kantore van air.  en -
mr: , notarissen, 

 ------------------------------._ 

ten deze hanàel~nndes -----------------------------
A. ale gevolmachtigde van: ~-~--------------------

a. de heer , wonende te 
 ~ gebo-

ren ~e  op 
, -------------------

b. de }ter , wanen-
de te , --
geboren te  op

 ---------------
die bij het geven van de volmacht handelden in 
hua hoédanigheid van directeuren van de beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijk- --
heid: ~~}~le Manaaemsnt B.V., g~v~st~.gd te --
Tilbuzg, adres: Ketelweg 44, 3356 LE Papen- ---
drecht, en ais zodanig gemelde vensootechap ---
afvereenkpmetig het bepaalde in artikel 16 harer 
statuten zechkegeldig vertegenw~oar3lgende, ----
welke vennootschap sedert vierentwintig novem-
ber negentienhanderdtweeenCachtig ie ingeschre-
ven in enig handelsregister en thans i~ inga- -
echreven in het Handelsregister van de Kamer --
van Koophandel en Fabrieken voor Zufd-Holland 
onder rtununer S8Z40, ---------------------------
hiernF► te IIO~A: "TY7.dAg].e"1 -----------------

B, de heer  

, vennootschapedixecteur, wonende te 
, (poBtCode ), gebo-

ren te  op 
, legitimatie: rijlxwijs nunnner --

, afgegeven Ce Tilburg cyp veertien ---
febx~ua~i n~gentienhonderdza~esruiegentig, gehuwd, 
die bij het geven van de volmacht handelde in 
zijn hoedanigheid van directeur van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: --
Recreatie-Bungalowpark "De Leire" B.V.. geves-
~igd te Kropawolde, gemeente Hoogezand-Sappe- -
meer, Meerweg 62a, (p4ataode 9606 PP), corres-

po~d~ntie~adres: 8tephensonweg 3 te Garin~hem, 

{poetcade 420T HA?, en alszodanig gemelde ven-
nootochap qp grond van het. bepaalde in artikel 
14 harer statuten rechtsgeldig vertegenw~oordi-
gende, --------------~------------- . ----------
welke vennootschap sedert twee mei negentien- -
ho~derdvijfennegentig is ingeechrgven in het --

~_ 
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,lauuekeidngen; 

Handelsregister van de kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor de Provincie groningen te Gro- -
ningen onder nummer 331883, -------------------
hierna te naamen: "ne Leine" of verkoopster; --

c. de heer , ondernemer, wanende -

te , (postcode ), 
geboren te  op negen april -
negentienhoncierdnegenenveertig, --_..__---------

die bij het geverrvan de volmacht handeJ.de als -
enig bestuurder van de cadperatie, genaamd: --
CoBperatie Recreatie-Bungalowpark °De Lei.ne~~ --
L~.A., gevestigd te Kropewolde, gemeente ----_--
xoogezand-sappemeer, ------------~-------------
gemelde coóperatie hierna ook te noemen: C~pe-
ratie De I,eine; -------------------------------

2. a. de heer , geboren 
te  og

, legitimatie rijbewijs nummer ---------
, afgegeven te Groningen vp achten-

twintig april negentienhonderdzeveriennegentig; 
thans  als ------
partiner; --------------'----------~-------------

b. mevrouw , ge-
boren te  op  

, J.egitimatie rijbewijs 
nummer , afgegeven te groningen op --
achtentwinti.g aprïJ. negentienhonderdzevenenne-
gentig,  al$ ----

partner; -------------------------------~---~--
samenwonend te , (postco-
de  ); ------------------------------------- v 
hierna te zamen g~ci~~md: ;copers -------------------

De crnnparanten verklaarden het navolgende: ----------
---------- LFV$RINp. RE~3I~TSRaDED~ GEBRUIK ----------
De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde 
dat Triangle ter gedeeltelijke uitvoering van een ---
tussen Triangle en De Leine op drieentwintig december 
negentienhonderdzesennegentig gesloten overeenkomst 
ondermeer heeft verkocht aan de Y,eine, rus te melden 
onroerende zaak, voor n.a te noemen koopsom voor de --
grand, inclusief zeventien en een half procent ------
{17,5~} omzetbelasting. -----------------------------
Ue cosrrparant sub i verklaarde in zijn hoedanigheid 

als onder H gEnoemd dat de Leine met de kopers op --~ 
acht september tweeduizend een koop-/aannemi.ngsover-
eenkomet heeft gesloten met betrekking dot de áankoop 

van na te me~.den perceel bouwterrein en de bouw daar-

vp van een recreatiewanirig. ----------------..--------

De comparant sub 1 genoemd, in zijn sub B gemelde 

haedarxxgheid, draagt ter g~deeJ.telijke uitvoering van 

de hiervoor genoemde koop-/aannemingsovereenkomst ---
over aan de kopers, het recht op levering van de ----

hierna te melden onroerende zaak door Triangle~aan de 
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Leine, terwijl de kvpe,re verklaarden dat richt op te' 
vering van de Leiree te hebben gekocht ert in over- ---

dracht ta hebben aanvaard, en wel ieder voor de ara-

verdeelde helft. ------------------------------------

De comparant aub 1 genoemd, in zijn sub Bgemelde -

hoedanigheid, verklaarde bij deze van ge~rtelde over- -

dracht van het recht. vp leveri.ng medeáeling te doen - 

aan Triang2e, welke mededeling hij, in zijn eub A ge-

melde hoedanigheid, verklaarde te hebben ontvangen, -

deza td erkexmen en áp grond daarvan over te dragen -

aan de kopers, die verklaarden te aanvaarden, en wel 

ieder voor de oa~vezdeeide helft: --------------------

a. een perceel bouwterrein en water met de daarop -
eventueel reeds voor rekening van kopers gestichte 
opstallen, gelegen te Kropswolde nabij het Zuid- --

iaardexmee~r, uitmakende een ap het terrein aigeba-

kend gedeelte ter grootte van angeveer zevesi are -- 
negenennegentig centiaze van het perceel kad~sCraal 
hekend: Gemeente Hoogezand aectfe 8 nunmer 3347, --
welk perceel met kavelnun¢nere 36 en 37 is aangege-

ver~ op een ~ituatie~ekexting, welke ia vastgehecht -

aan een akte van leverij op zes juli negentien- --
hanàerdachtennegentig verleden voor een plaatsver-

vanger van mr, H. van der Pierff, notaris te Asoen, 
van wel.k~ akte het afschrift is ingeschreven ten -- 

kantare van da Dienst van het Xad~ster en da Cpen- 
bare Regísters te Groningen ap zeven juli daarna in 

Redster 4 deel 6714 nummer 47; en ----------------

b. het twee/honderdste onverdieeld aandeel in de al-

daar gelegen wegen en het water, kadastraal bekend: 

Gemeente Hoc~gezand sectie E nummer 3375, geheel ---

groot twee hectare zevanenzeatig are vijfendertig 

centiare: --------------------------------~--------
hierna ook te noemen het verkochte, door kapers te --

gebzuiken als bouwterrein voor het bouwera van een ---

rec~ea►tie-b~uagalcw. --------------------------------

Ten aanzien van dit gebruik van het verkochte heéft -

verkoopetar het volgende meegedeeld: ----------------

- hem ia sliet bekend daC diC gebzuik ap publiek- of -

privaatrechtelijke gronden niet i~ tcegéataan. ---- 

-------------- VGORAPt~APTDS VLR~ï~7iGIN0 -------------
C3emeld regisCergoed ia door Trfangle verkregen door -

de inschrijving ton kantore van de Dienst van het Ka-

dagt~r en de Openbare Registers te Groningen ap vier-

entwintig december negentïenhoosderdzesennegentig in -

Register 4 deel 6203 nurtmer 21 ----------------------

van het afschrift stier akte van levering - houdende -~ 

kwijting voor de betaling vara de koopsom en afstand -

van de rechters •are oostbinding van de overeenkomst te -

kunnen voí~deren - op drieentwinCig december daarvoor 

ver~.ed~n voor geneemde notaris . -------

--- - - - RoO~pa=Jg, g~y~ts~ s~~►tasN -- - - - -
De koopsen van de grond bedraagt tachtigduizend vijf- ' 
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honderdvijfenzestig guZdea en vijf cent -------------
(f. 80.565,05), ------------------------..-..-------..:.. 

inclusief zeventien en een half procent {17,5$) cm- -
zetbelasting. ---------------------------------------
De aanneemsan bedraagt driehonderdvijfentachtigdui- -
zend éénhonderdachtendertig gulden en zes cent ------
(~. 385.138,06}, ------------------------------------
inclwaief zeventien en een half procent (17,50 om- -
zetbelastíng. ---------------------------~-----------
Kiapera hebben ap een kwaliteitsrekening ten namen van 

  notarissen voldaan een --
bedra►g vary tachrigduiz~nd vijfhonderdvijfenzestig ---
~ulden en vijf cent fF. 80.565,05),' zijnde de koopaso 
van de grcmd. •--------------------------------------
De comparant sub 1 genoemd, in zijn sub A gemelde ---
hoedanigheid, verklaarde kwijting te verlenen aan De 
Leín~ voor de ontvangst van gem~ld~ koapsort► en ver- -
klaarde in zijn sub a gemelde hoedanigheid kwijting -
te verlenen aan de kapex. ~-------------------------
Voormelde rnrereenkomsten van koop en levering zijn --
g~esloten onder de volgende: ------------------------- 

--------------------- HEDI~~ ---------------------
--------------- kopeten en belastingyen -------_..______ 

--------------------- Artikel 1 ---------------------
1. Alle ]losten van de a~verdracht, waaronder begrepen 

het kadaeCrale recht, zijn voor rekening van De --
Leine. -------------------------------------------
weger~s de overdracht van het vexkachte is geen ---
overdrachtsbelaeting verschuldigd in verband ~t -
na te melden beroep 4p vrijsteiling. -------------

2. De wegens de levering van het verkochte verschul-
digde omzetbelasting ie voor reke.-~ing van hopere. 

Leverins~sverolichti~, juridische en ~eiteliil~e staat 

-------------------~- Artikel 2 ----------__---------
1. Tri.angle ie verplicht aan kopere eigendom te leve- 

a. onvoorwaardelijk is; --------------------------
b. niet bezwaard is met beslagen enJof hypotheken 

of met inschrijvingen àaaxwan; ----------------

a. niet bezwaard i~ met kwalitatieve verplíchtin-
gen, beperkte ~echCen en erfdienstbaarheden en 
niet belast ie met andere lasten en beperkingen 

uit overeenkomst anders dan hierna vermeld. ---
2. Indien de hiezvoor vermelde grootte van het ver- -

kochte en/aE de verdere anschri jvir~.g daazvan niet 

juist o€ niet volledig ra, ane3eenC ruxtj verkav~-
ster noch kopere daaraan rechten. ----------------

3. Het verkochte wordt aànvaard in de feitelijke ----
staat, waarin het zich ren tijde van het sluiten 
van de kookovereenkomst bevcmd, geheel ontzuimd, 
vrij van huur af pacht of ander gebruiksrecht. ---

tiideti.D feiteliike leveriaa. baten,,g~aeten, ~i~, ico 

--------------------- Arti~~el 3 ----------___ .------

~~ 
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D~ fef~elijke ~~w~riag {afleve~ir~g) ~ hat verkoch~~ 
vindt plaats bij de oplevéring van het verkochte, in 

de staat zaaks ïn genoemde krop-jaaiuiemingsavereen- -

k~nst omschreven. -----------------------------------
K~opers verbinden zich jegens de Leíne an, behoudens 

s~hri~tel~jke taesteunning van de i,eine, het verkochte 

niet ín gebruik te nemen~of te doen nemen álvorens de 

feitelijke leveríng -zulks overeeniaamstfg de beha-
lingen van genoen~e koop-/aannem9.rigsovereenkamst - --
heeft ~laate~gevonden en alvarea~s Iwpera agn al hun --
verpiichtiugen welks voor hen voortvloeien uit die »-
kaap~/aannemingaovere~rskomst, heàben voldan. - ----
Vanat heden komen ~s beten de kopera ten goede en ---
zijn ~ lasten voor hen rekening. Het risico vara bat 
verkochte gaat over op kapers vp de datum van feite-
lijke leverir~g {oplevering). ------------------------ 
--------------------- aanepr~icea -------------------- 
--------------~------ Artikel +l ---------------------
Alle aanepralcen die de Reine ten aanzien van het ver-
kochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover der- -
den, waarc~ler begrepen bouwers. (ander)aannemers, --

ir►~tallateure er► leveranci~re gaan over op kopers. --
Voar gaver deze aanspraken niet kuru~en geldera ale -.-

kwaïitatisve rechten als bedoeld in artikel 251 soek 

6 van het Suxgerlijk wetboek draagt de Lefre deze ---

aanepraken, alsmede cie rechtsra uit gi►rantieregelin- -
gen, alles voorzover deze regelingen overdraagbaar --

zijn, bij deze over aan kopere, zonder Cot enige ----
vxijwaring gehouden te zijn. ------------------------
De Leire ia tevens verplicht garantieHewijzen welke 
met betrekking dot het vex~koChGe mxhten bestaan aan 
kopere te averi~andigen en alles te doen wat nodig is 
om de2~ teia name van kopera te doen stellen. --------
Kopere zijn v,~naf de datum van de feitelijke levering 
bevoer ~~ de i~ry~rdracht var de b~~r~gxende se~ht~l 
te bewerkstelligen door mededeling te doen aan de ---
pereaanen jegens wie de reahtez~ Jtunnen aozden uitgeoe-

fend. ----------------------------------------------- 

--------------- ~raraaties vaa varkoanat~r ----------- 

--------------------- Artikel 5 ---------=----------= 

Triangle en De Leiree garanderen het navolgende: -----

a. De Leire ia bevoegd toi verkoop en Triangle ie.---
bevpegd tot lever~,ng van het verkochte; -----•----

b. het verkochte is niet zonder recht of titel in ge-
bruik bij tierdert; --------------------------------

c. het verkochte is na hee tot stand komen van de ---

koQpovezeenkomst niet geheel of g~deeltalijk ver- ' 

huurel i.an huurkoop gegeven of op andere wijze in --

gebruik afgeataanp -------------------------------

d. het verkochte is niet betrokken in een landinrich-

tingsplan en ie niet ter onteigeairlg aangewezene -

er is geen sprake van leegstand in de zin van de -

Huisvestïngswet noch van vordering van het reg~.s-

tlrpglheken 3r~-eemolq 



Aantekeningen. 

Cergocd krachtens de Huisvestingswet; ------------
e, voor De Leina of 3'riangle bestaan ten opzichte van 

derden geen verplichtingen uit hoofde van een ----
voozkeurarecht of c~tierecht; --------------------

f. op liet verkochte rusten de gebxuïkelijke zakelijke 
lasten waarva~a de verschenen termijnen zijn vol- -
daan. -------------------------------------------- 

-------------- afetend catbiadinaarechtea ----------- 
-------------------- Art~l~el 6 ----------------______ 
Partijen doen afstand van het recht om ontbinding van 
deze~overeenkomsC te ktuuien vorderen. ------------~-- 
------------------- bade~e~,&R~~S ....__.....---------- 
---------------------- ArCikel 7 ---------_~~--------
Ver}coopster verklsarC dat met betrekking tot het on-
derhavige registergoed een indicatief bademonde~zoek 
is verXictat, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in 
hei rapport Vezkennend milieukundig bodemonderzoek op 
het terrein van camping "De Rietzon" te.Krapswolde, 
projectnummer C-3152.1OSHa/Altra, waarin de toestand --
van heC registergoed wordt omschreven en waaruit ----
blijkt, dat er geen ramden is om asra te nemen dat zich 
in het registergoed in onaanvaardbare mate etQf~en --
bevinden, die naar de huidige maatsCaven schadeijk -
zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid 
en een beleesring srormen voor het door de kopers ---
kenbaar gemaakte vooxgen~xnen gebruik. ---------------
Aan.verkoope~ter ia niet bekend dat ten aanzien van --
het verkochte beschikkingen of bevelen in de zin van 
artikel S5 wet BadembescheLming génomen zijn door het 

bevoegd gezag. ~-----------------------------------~_ 
- ~ - - ol~Sc~IItïJ1T~NQ ERPAI~tS~E~1, AwllY~ï7~AÁ1I$V8 - -
- - - - B~~sN ~rrlo~ s. =3, ~e v~r~=c~raxcser. - - - - - -
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwal.i-
tatieve bedingen en/af bijzondere verplichtingen ----
wordt verwezen naar een akte op dz~ieentwintig decem-
ber negentienhanderdzeèennegentig verleden voor ge-
noemde notaris , waarvan het afschrift 
is ingeschreven ten kantare van de ~iensG van het ---
Kadaster en de Openbare Registers ta Graningen,op ---
vierentwintig december daarna in Reg3ster.4 deeï 6203 
nw~ner 22, waarin onder meer woordelijk sCaat ver- --
meld: -------------~__~-_----------------------------
~~uitvoerfna inxeatieverklari~ ----------------------
"Deze overeenkomst is Levens gesloten onder de voor-
"waarden~ opgenomen in een intentieverklaring van ---
"der~ien januari negenti~nhanderdviercnnegentig, ----
"nurtmer EZ/931/2322~ gericht aan de comparanten sub 2 
°genoemd, in welke intentieverklaring onder meer ----
~~woordelijk $teat vermeld: -------------------------» 

nxRialering -----------------------------------------
^"Op uw toekan~ti.g bedri~faterrein draagt u zorg voor 
p"een goed funct~.onerend rioolstelsel met ruime ber-
a u~ing. ---....~~--------------------------------------

s 
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""~i~ete~~voetganger€~rbir~ding -------~---------------

"^Beiàe partijen zijs het e~ aver eens, dat oak na de 
p~aanZeg van de Waesingeweg er kioe àan ook een £iets-
""voetgangersverbi.nding moet blfjvea toesen het -----
n"gebied De Leire en overig Meerwijck. -----_..._..____ 

uaenzovoorts ----------------------------------------
nnB£8teT11l11 á19~~.áI1 --__~---------~•~'~••~~~•.•.•._•.~__; ___ 

"^Overigens merken wij nog op, dat u gehouden bent --
a nam ~ bgpglil'l~eJ1 ll~ d8 8elefl~►e=~~I1sv@t ----------

a^Qrivaatrecht aangaande leidingen(strok~n) we~,ke in 
e "het terrein zi. jn gelegen. De leit3í (stroken} ---

""zijn in kaart gebracht ap de verkooptekening."" ---
Mvss~~auao ors~ra~scxr ~r H~a~. Y,~i ~arrx~r -
"De comparanten verklaarden ter uitvoerir~g van het in 
~vaormelde intemieovereenkanst geatslcte met bet~ek-
"king tot bepalingen fn de Belemmeringex►wet Privaat-
"recht aangaande leidingen(etrok~n) bij deze te ves-
"tigen eez~ opstalrecht ten behoeve vara ~ vexkoopster 
"en/af openbare nutsbedrijven van leidingen, in een 
"strook zoals die op voozmelde situatietekening ~.e --
"aangegev~en als "BP strook", ir~haudende het recht tot 

°het mogen hebbers van kabels en leidingen in de gzca~d 
"zoals die op voozmelde tek~:ning al~zadanig ia serge- 

nDe ca~aaranten verklaarden te zijn rnrereengekomen oan 

"de hierna te vermelden ezfdienstbaarheden te vesti-
"geri. ------------------~----------------------------
"Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de -
"co~nparanten, bij deze: -----------------------------

"z. ten behoeve van het verkochte en ten laste van --
'"het aán de verkopers in eigendom blijvende gedeelte 

"van het perceel kadastraal bekend: Gt~meente --------
"H~ezan~ sectie ~s nummer 3~~ó, te vestigEn •-~-~~~__, 

respectievelijk aan te remara: ----------------------
^a. de erfdionetàaarha~d van aeg vn► van het aan de -- 

verkopers toQbehorende perceel te komen van en te 
gaan naar het verkochte over de bestaande casu --

~' quo geprojecteerde wegen, gelegen aan.' ongeveez~ 
TM zuid-oostelijké grens van het verkochte, weïke --
" weges op een daox af asmens partijen gewaaxmerkte 

situatietekening gemerkt B ~t een arcering zijn 
p aangegeven, welke tekening aan deze akte zal wor-

" den vastgeheCht; --------------------------------

"b. de erfdiezietbaarhsid vsa vootpad om van het aan - 
de ver}cc~ers toebehorende perceel te komen van eri 

~e gaan Hoer het verkochte over het op voozmelde 
" tekening B•met een kruisarcering aasgegeven pad 
~~ casu quo voe~~angerebrugt -----------------------

°Iz. ten behoeve van het aan de verkvpere in eigendan 
°blijvende gedeelte van het perceel kadastraal be- --
"kend: C~meente Roogezand sectie 8 rnsianer 3226 en ten 

1lyposhcac~ ;;/.y-canolg 
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"laste van het verkochte, de erfdienstbaarheid van --

"docrvaart over Ytet aan te leggen water, geprojec- =-
"teerd ten zuid'-westen van het verkochte, zulks am te 
"kanen van en te gaan naar het heersend erf. --------
"Het plaatsen van een toegangshek ot een andere be- -
"weegbaar obatake~, waarmee degene ten behoeve van --
°wie het recht gevestigd ie, diens rechtverkrijgenden 
"slamede de gebruikers van hei aan de verkopers in --
~~eigendom blijvende gedeelte van her perceel kadee- -
"traal bekend: Gemeente Hoogezand sectie E nummer ---
"3226, al dan niet door middel van een sleutelsys- --
"teem, een paejessysteem of een vergelijkbaar sys- --
"teem, van voormelde erfdienstbaarheden gebruik ---•-
"kan/kunnen maken, .wardt niet als een belemmerí.ng ---
"voor de uitoefening van voormelde erfdienstbaarheden 
~~beachouwd. ~----------------------------------------
°III. Over en weer ten beiaoeve en ten las[e van het 
"aan D~ Leine overgedragen registergoed en het aan de 
~~koopater overgedragen•-regiatergoed, wordt bij deze -
"gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid van in-
"standhouding van kleuren, inhoudende de verplichting 
"de kleuren van de woningen zoals deze overeenkomstig 
~~de huidige bouwplannen zullen woxden uitgevoerd, ---
^niet te wijzigen. ----------------------------------
°_ RWALIT~~$V$ VBRPLICEITRiGffi~ F.T7 VAN TQ8-
"PASSIN(~ B~SI,xNG 8IJ VERICOQP AAN --
~~DERbIIT ------------------------------------------~--
"De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden --
"dat voormeld registergoed ie casu quo zal worden ---
"verkaveld in bouwterreinen, beeCemd voor de bouw en 
"verkoop van recreatie-bungalows en dat zij zijn ---- ~/ 
~~overeengekomen dar, bij de verkoop ez levering •pan --

"die bouwterreinen aan derden de hierna volgende ----

"kwalitatieve verplichtingen zullen worden over~enge-

"komen en de hierna omschreven beheersregeling van --
"toepaeaing zal worden verklaard, tèrwijl partijen --
"tevens verklaren deze kwalitatieve verpllchCingen te 
"zijn overeengekomen met betrekking tot de hiervoor -
"genoemde kavel 1 en dat de beheererege2ing eveneens 
"daazop van toepassing za]. Zijne --------------------

"VAST$~~LLIN(3 AI.GEN9~T$ HBPALI~ ~/QQR V8RK00~ VAN —

"PERC~LBl~tt GROND IN FiET RECREATIE—BDNCaAIAWPIIRIC "DE ---

»~INE", (3EVESTI(~ IN D~ GENTS HOOOEZAND—SAPPL- --
,~MEffi2. ----------------------------------------------
~~VESTIOING KWAL=~1TI8V8 VSRPLICFiTINGEN --------------

"l~ comparanten verklaarden kwalitatieve verplichtin-

"gen te zijn overeengekomen met betrekking tot het --

~~verkochte en verklaarden ter uitvoering daar~oes ---

"1. Elke eigenaar van een perceel grond in het recre-
"atie-bungalowpark ~~De Lei.ne~~, dient lid te zijn en -

"te blijven van de co8peratie: "CoiSperatie Recrea- --

"tie-bungalowpark "De Lefne" U:A., gevestigd te -----

"Kropewolde. --------------------~-------~-----------
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~~~ij el]ce v~ervr~~mding van yen perceel ~r~á, J~àegen 
"in recreatie-bungalowpark "De Leine", daaronder be-
°grepen de vestiging en vervreemding van een beperkt 
"genotorecht, moet de vervreemder aan elke verkrijger 
"opleggen dat deze verplicht ie tee te treden als lid 
"tot de co8peratie en daC deze alle verplichtingen --
°verbonden aars het lidmaatschap vin de coSperatie ---
"moet nakomen, alsmede de met de coti~eratie gesloten 
"overe~nkomst(en), aok die welke niet tot het wezen -
~~van het lidmaatschap behoren, alsof de rechCaverhou-
"ding(en) rechtstreeks door de verkrijger zau~den) --
"zijn aangegaan. De in de vorige ain bedoelde ap de -
"kapere rustende verplichting zal overeerilcomstig ar-
"tikel 6:25 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op -
"degenen die het verkocbt~ ander htjzondere titel --- 
"zullen verkrijgen. ---------------------------------
T'Dege17.e11 die vdn de gerechtigde een gebruiksrecht met 
°betrekking toti het verkochte zullen verkrijgen -----
"zullen mede aan die verplichtfn~en gehouden zijn. --
"De hiervoor bedoelde verplichting moet aan de ver- -
"krijger woz+cien opgelegd in de vorm van een ketting-
"b~ding, zodanig daC ook opvolgende verkrijgers ver-
"plicht zijn de uit de vorige zin voortvloèiende ver-
~plichting aan hur3 rechtsopvolgers op te leggen. ----
"Bfj nieC-nakoming van het hiervacr bepaalde verbeurt 
"elke niet-nakomer Cen behoeve van geneemde co8pera-
"tie een boete, gelijk aan tweehrnnderdduizend gulden 
~'{f. 200.000,--) per vervreemd penceel, welke boete 
~~opeisbaar zal zijn door het enkele feit van de niet-
°nakotairtg, zonder dat ingebrekestelling behoe:~t te --
°geschieden o~ enige andere formaliter fn acht be- -
~'haeft te worden genomen en zonder dat tussenkomst --
°van dé rechter nodig is, één en ander onverminderd -
~~de bevoegdheid op de gewone wijze nakaaing, al dan -
un3et met schadevergoeding, te waxd~zea~. ------------
"2. Een li.d-eigenaar die zijn perceel met een hyyo- -
"theekrecht w+enet te bezwaren ia verplicht met de ---

~~hypotheeknemer overeen te komen dat die laatste in -

"het geval van een verkoop ex artikel 3:268 vara het 
"Burgerlijk wetboek ix~ de veilingvoozwaa~rden aan de 

^koper de plicht tot het toetreden als liii tot de ---

"coáperatie eveneens in de vorm van een kettingbeding 

nzal o~pleggen. ---------------------------~----------

"3. Op het verkochte magen, behoudene de krachtens --

"voormelde aannemingawereenkomet te etichten opstal-

"len en de krachtens de thans mogelijke uitbreidingen 

"overeenkanstig modellen, opgenomen in de brochure --

"van tien oktober negentienhonderdvijfennegentig, ---

"geen verdere opat~llen zoals schuurtjes, schut- ----

"tfngen, bekken en dergelijke worden gesticht. ------

"4. Het verkochte m~a~ uitsluitend worden gebzuikt ---

~~vcoz recreatie-deeleinden. Heti verkochte mag niet --

°worden gebruikt ter uitoefening van een beroep of --

~~YP~dbckcn 7/yren'nlg 
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"bedrijf of vooz woondoeleinden die anders dan zuiver 

"recreatief lonen worden aangemerkC. ---------------

"5. Kopera dienen te dulden dar in het verkochte lei-

"dingen, buizen en dergelijke aanwezig zijn ten be- -

"hoeve van electriciteits- en gasvoorziening, riole-

~~ring, antenne-inrichtingen en dergelijke alsmede ---

°l~ntaazY,palen en verdera apparatuur ten behoeve van 

~'vooxznelde voorzieningen en dat deze worden hersteld, 

"onderhouden en vervangen. --------------------------
~~6. De hiervoor omschreven vexpli~htingen am te dul-

"den of niet te doen zullen overgaan op al degenen --

"die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder 
"algemene bitel, hetzij onder bijzondeze titel. -----
"7. Degenen die. van .de zechthebbende een recht tot --

'~gebruik van het~goed zullen verkrijgen zijn eveneens 
°aan de hiervoor omschreven verplichtingen gebonden. 

"8. Verkoopster zal gelijke kwalitatieve verplichtin-

"gen overeenkomen met de kopere. en zal deze kwalita-

"tieve verplichtingen ve$tigen bij de levering van de 

rothans nog niet overgedragen paraelan van het project 
■waartoe het verkochte behoort danwel zijn deze kwa-

"litatisve verplichtingen reeds overeengekomen en ---

"zijn deze al gevestigd,. ----------------------------
"9. Voormelde kwalitatieve verplichtingen worden ----

°voorzaver nodig door partzjen aangenomen en aan- ---

~~vaard: =------- -------------------------------------

"10. Voor het geval één of meer der hiervoor genoemde ~~ 

~~bepalingen niet als kwalitatieve verplichtingen) --

"kan~kunnen wonden aangemerkt, is de vervreemder,ver-

"plicht de hiervoor bedoelde verplichkingen aan de --

"nieuwe verkrijger op te leggen in de vorm van een -- r,% 

"kettingbeding, zoda~zig flat ook ~~volgende werkrij- -

~~gers verplicht zijn bedoelde verplichtingen aan hun 

,~rechtsapvolgers ap te leggen. ----------------------

"8ij niet-nakoming van het hienrooz bepaalde verbeurt 

°elke niet-nakomer ten behoeve van genoemde coápera-

°tie een boete, gel.xjk aan tweehonderdduizend gulden 

"(f. 200.400,--) per vervreemd perceel, welke boete -

"opeisbaar gal zijn door het enkele feit van de niet-

"n.akoming, zonder dat ingebrekestelling behoeft te --

"geschieden of enige andere formaliteit in acht be- -

°hoe~C te worden genanen en zonder dat tusgenkomet --

"van de rechter nodig is, één en ander onves~mi.nderd -

~~de bevoegdheid op de gewone wijze nakóming, al dan 

"niet met schadevergoeding, te vorderen.. ------------

~~8 1iF~FJ~iK4M~T -------------------------------~ 

"Door de kopere wordt met Recreatiecentrum De Leine -

~een beheersovereenkomst aangegaan, tenzij deze over-

"eenkomst dooz voormelde co8peratie is aangegaan. ---

°Deze beheereovereenkamst vormt één geheel met deze -

~~akte. ----------------•-----------------------------

"Bij elke vezvreemding van het verkochte, daaronder 

'begrepen de vestiging en vervreemding vin eeri be- --
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~~pgrkt genot~r~cht, navet de vezvreemdez rasa e~.ke ver-
"krijger ap2eggen dar deze verpl~.cht ia tot het slui-
^t~n van vorenbedoelde beheersoveresnkom~t. ---------
~~Bij niet-nakoming van het hiervoor bepaalde verbeure 
"elke niet-nakAmer ten behoeve van genoemde co8pera-
°tie een boete, gelijk aan tweehonderdduizend gulden 
"Sf• 2pa.000,--? gei vervreemd perceel, welke boete -
"opeisbaar zal zijn door het enkele feit van de niet-
°nakoming, zander dat ingebrekestelling behoeft te --
"geschieden of enige andere forn~aliteit in acht be-
^hoesft te worden gcnamen en zonder dat tusgenkamst --
°van de rechCar nodig ia, één en ander onvezminderd -
"de bevaegdh~efd op de gewone wijze nakoming, al dan 
••niet tnet echadevergoedinc~, te oordezen.+' -----------
"--------- G~II~ISGHAPPELïa7I~ WIIGSN ~P HATTJi7t ---•___~. 
"A. De ca~aranten verklaarden: ------------=--------
"De Leixte ie eigenares van het ëén/honderdste ge- ---
"deelte in voormelde wegen an water en de koopster ia 
"voor het negenennegentig/honderdste aandeel eigenaar 
"van voormelde wegen en water, De Leine en koopster -
"hierna te zamen te noemen: de deelgenoten. ---------
"-------• ~SZ~TT4ING 1~6T GEMEÉNSCtTAPPF~LIJK CUT ------
"8. De deelgenoten beate~en voozmelde zaken bij deze 
^akte tot gemeenschappelijk nut van de bij deze akte 
"overgedragen percelen. -----------------------------
"--~-------»---------- REGL~nTr --------------------
°C. De deelgenoten zullen hun o¢ideslinge rechtsoer-
"houding met beCrekking tot de mondslips zaak regelen 
"in het door voormelde coóperatie op te maken regle- 

- - - - - - - - OPLi.~GQEN ~ AAHI+T8~1 V&RPLIGRTINQRl1 - - - - - - - -
Partijen verklaarden gelijke kwalitatieve vexplich- -
tingen te zijn Overeenkomen zoele in voorn~elde aanha-
lingen vezmeld. --------------..__--------------------

Vooxtne~de kwaZ~~atieve veirZa;,ht+ng~ werden vc~r~ --
zover nodig door partijen aangenomen en~aanvaard. ---
Vaor zever in deze akte en in de in deze akte aange-
haalde akten verplichtfngen voorkomen welke v~rkc~op-
ater verplicht is aan kopers op te leggen, doet ver-
koopater dat bij deze en wordt één en ander bij dezé 
door }copers aanvaard. -------------~-----------------
Votsr zover heC gaat Qtn rechten die Cen behoeve van ~-
derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze Ce-
ven~ door verkoopster voor dis derden aangenomen. --- 
-------------- arr~uRospazza~ v~~c~t?r -------------
De kapers verklaarden bij deze onherroepelijk vol- --
macht te verlenen aan ieder van de medewerkers ver-
bonden aan her kantoor van mr, 

 notarissen te Assen, om meC nu~s-
bedrijven, asoer meer de N.v. Waterleictingmaat~chap~ 
pij voor de Provincie G~raningen, gevestigd te Gronin-

~en íWaprog) en het energiebedrijf Groningen (Eden) 
een opstalrecht voor ieic3i~agen te vestigen erelof een 

}Iypdhrkr,~e 3/q•ver~'olg 
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kwalitatieve verplichting in verband daarmeé overeen 

te komen, waarbij met leidíngbeheerdere opatalrechten 
zullen worden gevestigd voor het dulden door de ka- -
pere van {pijp)lefdingen, kabels, aftakkingen daar-
van, afsluiters, brandkranen, aanduidingabordjes ----

verdee2kasten en andere werken voor openbare doelein-

den op, in of boven het gekochte, welke voorzieningen 
worden aangebracht, onderhouden, vervangen of verwij-

derd door de betrokken leidingbeheerdere, -----------

Kopexs dienen zich te onthouden van hee aanbrengen --
van~opstallen,en gesloten verhardingen, van het wij-
zigen van het bodemniveau, van het inrichten van op-
slagplaateen, van het planten van diepwor~elende bo-
men en.beplantingen, van het plegen van ontgravingen 
en.van het -in de-grond drijven van voorwerpen binnen 
een afstand van twee meter van bovengenoemde werken. 
Eén en ander zaZ bi.j wijze van kwalitatí.eve verplich-
ting overeenkomstig het bepaalde xn.artikQl 6:252 van 

het Burgerlijk Wetboek-worden ovEre~engekomen.in een -
nader op té maken acte dauwel zal één en andar'in een 

akte van vestiging van een opstalrecht gevestigd wor-

den. -----__--~------------------------------------~-
- - - - - - - - - AAd1NEFRNC~ LII7TSAATBC~iAP t~PERATIB - - - - - - - - -

De ccxrtparant sub 1 genoemcï, in zijn sub C gemelde ---
hoedanigheid, verklaarde voor en namens de cobperatïe 
De Leine de kopers, als gezamenlijke eigenaren van --
een.gebruikseenheid alg lid aan ~e nemen van de -----
co8peraeie De Leine. -----------------.._-------__._.._ 
_ _ _ _ - - - - - VRIJB~I.LTNt3 ~ARAC~iTBBEi~9TING - - - - - - - - -

De comparanten verklaarden dat terzake van de onder-
havige overdracht omzatbelasti.ng ia verschuldigd, dat 
het verkQehre niet als bedrijf~niddel i.n gebruik is -

geweeet, zodat terzake van deze verkrijging een be- -

roep wprdt gedaan op de vxijstelling sla bedoeld in -

artikel 15 lid 1 sub a van de Wet og Belastingyen van 

Rechtsverkeer. --_.._..__--....----..---..----------------- 

- - - - ONT9INDTNDE VOORWAIIRD~I UIT ONDERLIf3~~ID8 - - - - 

----------------- OVBR~lCO[~(3T8N --------------------

A11e ontbindende v~oozwaarden die zijn avereangekomen 
in de koapavereenkomet of in nadere overeenkomsten --

die op de koop betrekking hebben, zijn thans uiige-

werkt. Noch verkoper noch kopers kunnen zich terzake 

van deze koop en levering nog op een ontbindende ----

voozwaarde beroepen. -----_.._____..---____..-..-------..- 

----------------------VOLMAQiT -----------------~--~ 

Van ~roormelde volmachten blijkt uit drie onderhandje 

aken van volmacht die zijn gehecht aan een akte van 

transport op vijf juni negentienhonderdzevenennegen-

tig verleden vaar genoemde notaris van der Werff. ---
- VSRKLARINQ ARTIitEL 204C BOEfC 2 VAN HET Bt1RaBRLIJK 

--------------- .----- WETB~ ----------------------

De canparant~sub 1 genoemd handelend als gemeld, ---

verklaarde dat het bepaalde in artikel 204c Boek 2 --
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varA het Burgerlijk Welhoek riet vara toe~as~ing is. -- 
------------------ ~OO~iP~AATSIC~QZ1g ------------------

Terzalce van de uitvoering van deze rnrereenkomst, aok 

voor fiscale gevolgen, wordt woonplaag gekozen ten 

kaneore van de bewaarder van deze akte. -------------

waarvan akte ie verleden te A$een ag de datum als 

in het hoofd van deze akte vermeld. -----------------

. De 'comparanten afijn mij, notatie, bekend, De ------

zakelijlcre inhoud van de akte ie aan hen opgegeven en 

toegelicht. neo comparanten hebben verklaard op ------

volledige voorlezing daazvan heen pr-ijs te stellen, -
vas de irihaud van de akte te Nebbe» kenr~iegEnomen en 

met de inhoud in te ~stemanen. ------------------------

Deze akte is beperkt vot~rgelezen en ~mi.dàellijk ----

daarna ondertekend, eerst door àe comparanten en ----

~vervnlgens ~ovr mij, notaris, des tien uur en -----
vijttiq t~.rn}t~n. ----~----

(w.g.) volgt a~uiertekening. ------------------------- 

VOOR AFSCHRïPT 

w.g.  

ondergetekende, . notaris, 

amende te  

e vervreemd in c1e ~i.r~ van de Wer 

voorkeursrecht gemeenten, niet is ~genan~n 3.n een 

aanwijzing ex arrtkelem 2 oF 8 noch in een voorstel 

ex artikel 6 af artikel ea van die wet. 

w.g. . 

De onder~t+eke~ncïe, , notatie, 

woa~ende te Assen, verklaart dat di.t sEechrift 

eensluid~d is mei het ksx it~schri~`riz~g aangeboden 

eCuk. 
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