
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ENGEWORMER 27 A, WORMER

drie augustus tweeduizend zeventien 

OVERWEGENDE

Verkoper wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op vijf 

september tweeduizend zeventien, vanaf veertien uur (14:00 uur) via de hierna te noemen 

website in het openbaar, waarbij opbod en afmijning in één zitting zullen geschieden, ten 

overstaan van mij, notaris of mijn waarnemer, de volgende registergoederen, met inbegrip 

van de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, zullen 

worden geveild ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

Het tijdelijk recht van opstal oorspronkelijk lopend tot eenendertig juli tweeduizend zes en 

thans verlengd op grond van het bepaalde in artikel 5:104 juncto artikel 5:98 van het 

Burgerlijk Wetboek op een perceel grond (eigendom van de vereniging: Vereniging tot 

Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland) plaatselijk bekend 

1531 MX Wormer, Engewormer 27 A, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie G, 

nummer 1867, groot vijftig are (50a), met de rechten van na te noemen rechthebbende van 

de zich op die grond gestichte opstallen, zijnde een (bedrijfs)woning met bedrijfsgebouwen 

en verdere aanhorigheden, (het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende 

zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 5. AANZEGGING

Overeenkomstig artikel 544 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn bij 

exploot aanzeggingen gedaan aan:

(a) de Schuldenaar;

(b) de Rechthebbende; 

(c) voornoemde andere hypotheekhouder; en

(d) voornoemde beslagleggers,  

inhoudende dat wegens het in verzuim zijn van de Schuldenaar met de voldoening van 

hetgeen waarvoor de hypotheek ter waarborg strekt, zal worden overgegaan tot de openbare 

verkoop van het Registergoed en de hiervoor voormelde verpande roerende zaken ten 

overstaan van mij notaris, zulks onder vermelding van datum, uur en plaats en het bedrag 

waarvoor de Schuldeiseres uit hoofde van haar recht tot executie wil overgaan en de te dezer 

zake tot het tijdstip van aanzegging reeds gemaakte kosten.

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

6.1 Algemene veilingvoorwaarden

Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere 

veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met 



internetbieden 2015 ("AVVI 2015"), vastgesteld door de stichting: Stichting tot 

bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te 

Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven 

in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op 

eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris 

te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst 

voor het kadaster en de openbare registers op twee januari tweeduizend vijftien in 

register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Deze voorwaarden worden geacht 

woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte 

te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt 

doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk 

aangegeven plaats op de website: http://www. bog-auctions.com (de "Website"). De 

eventuele koper of bieders op de veiling worden geacht tevoren kennis te hebben 

genomen van deze voorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud te onderwerpen. 

6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden

Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts 

nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven 

de AVVI 2015 prevaleren:

Artikel 4. De veiling

Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2015 wordt toegevoegd:

Inzet en afslag vinden na elkaar plaats op vijf september tweeduizend zeventien

vanaf veertien uur (14:00 uur) via de Website.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2015 wordt hierbij bepaald:

het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en 

het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.

Artikel 7. Inzetpremie

De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2015 bedraagt één procent 

(1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht. 

Artikel 8. Bieden voor een ander

Een bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, het recht te 

verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze 

verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de bieder aan de 

Veilingnotaris te worden gedaan.

Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van 

Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de 

Verkoper mocht hebben gegund.

Artikel 10. Belastingen en kosten



10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2015

komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij 

voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten: 

- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed 

verschuldigd zal zijn;

- het honorarium van de notaris;

- de kosten van de - eventuele - akte de command;

- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;

- de kosten van advertenties en marketing;

- kosten opvragen informatie;

- de inzetpremie;

- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en 

beslagen;

- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten;

-     de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, 

- taxatiekosten;

- de kosten (honorarium advocaat en leges rechtbank) voor een 

eventuele verzoekschriftprocedure bij inroeping huurbeding en/of 

indiening koopovereenkomst,

een en ander te verhogen met (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.

Conform artikel 524a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

zullen, voor wat het woongedeelte betreft, slechts de wettelijke kosten bij de 

koper in rekening worden gebracht. De verdeling tussen de overige kosten 

voor het woongedeelte respectievelijk bedrijfsgedeelte zal worden gemaakt 

op basis van de waarden zoals vastgesteld in een taxatierapport opgesteld in 

opdracht van Verkoper.

Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of 

www. veilingnotaris.nl.

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het 

Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf 

de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 11 lid 1 

AVVI 2015 de koopsom moet worden betaald.

10.2 Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de levering van het 

Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake van de verkrijging van het 

woongedeelte twee procent (2%) overdrachtsbelasting en ter zake van de 

verkrijging van bedrijfsgedeelte zes procent (6%) overdrachtsbelasting 

verschuldigd. Voor de berekening van de heffingsgrondslag voor de 

overdrachtsbelasting zal de koopsom aan de verschillende (delen van het) 



Registergoed worden toegerekend op basis van de waardebepaling uit 

voornoemd taxatierapport.

Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op 

de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van 

Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 

van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het 

Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de veilinghouder te 

zijn geleverd.

Artikel 11. Tijdstip van betaling

11.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 AVVI 2015 dient de koper:

(a) tien procent (10%) van de koopsom, alsmede de waarborgsom 

bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 (tien procent (10%) van de 

koopsom) uiterlijk vijf (5) dagen na de Gunning;

(b) de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten 

uiterlijk vier (4) weken na de Veiling,

te voldoen bij de Veilingnotaris op rekeningnummer NL10 RABO 

0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling 

Engewormer 27 A te Wormer /61501864".

11.2 Het in artikel 11.1 gestelde komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk 

heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort 

binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen

16.1 Aanschrijvingen

Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen 

aanschrijving(en) bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

16.2 Publiekrechtelijke beperkingen

Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in 

artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (hierna 

"WKPB") ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:

- een aantekening in voormelde openbare registers, waarin, woordelijk 

staat vermeld:

"BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE 

AANTEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 65761/62 d.d. 25-2-2015";



- een verklaring aanwezigheid WKPB van de gemeente Wormerland de 

dato twintig september tweeduizend zestien, waarvan een kopie aan de 

akte wordt gehecht (bijlage).

Vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen 

kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in 

voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

16.3 Milieu/bodem

Het enige waar Verkoper mee bekend is ten aanzien van milieu/bodem

terzake het Registergoed is een schrijven de dato eenentwintig september 

tweeduizend zestien van de Omgevingsdienst IJmond waarin wordt 

verwezen naar een verkennend bodemonderzoek de dato negentien 

september tweeduizend zes (welke uitsluitend ziet op een gedeelte van het 

terrein waar een nieuw woonhuis is gebouwd), welk schrijven aan deze akte 

is gehecht (bijlage). Het verkennend bodemonderzoek ligt ter inzage bij mij 

notaris.

Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper 

geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo 

gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw 

welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn 

voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving 

en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen 

van andere maatregelen. 

Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door 

Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid 

aanvaard.

Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de 

ingewonnen informatie betreffende milieu/bodem.

16.4 Bestemming en gebruik

Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt 

te dezen verwezen naar:

1. voormelde verklaring aanwezigheid WKPB, waarin onder meer is 

opgenomen:

"Uit het dossier blijkt dat op 21 juli 2008 een last onder dwangsom 

is opgelegd voor de woonunit op het perceel Engewormer 27a. Bij 

een brand op 21 november 2008 is de woonunit echter volledig 

uitgebracht. Daarom is op 9 december 2008 een brief gestuurd aan 

de overtreder dat de overtreding is beëindigd. De woonunit was 

immers vergaan. De last werkt nog wel door in die zin dat er ook 

geen woonunit mag worden teruggeplaatst. Op het moment dat er 



geconstateerd wordt dat er toch weer een woonunit is 

teruggeplaatst, wordt de dwangsom alsnog verbeurd. Op grond van 

artikel 5:34 van de Algemene wet bestuursrecht kan de 

overtreder/eigenaar ons verzoeken om de last op te heffen. Er kan 

dus een verzoek worden ingediend. Na een controle door de 

toezichthouder zal dit verzoek naar verwachting worden 

gehonoreerd." Volgens ingewonnen informatie ziet dit op een 

voormalige woonunit (niet zijnde de (bedrijfs) woning) die thans niet 

meer aanwezig is.

2. De relevante voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk 

gebied" van de gemeente Wormerland, waarvan de relevante 

bepalingen zijn te raadplegen op de site van ruimtelijkeplannen.nl en 

waarin de bestemming van het Registergoed is "Agrarisch gebied 

met natuurlijke en landschappelijke waarden".

Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de 

ingewonnen informatie betreffende de bestemming.

16.5 Energielabel

De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het 

Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. 

Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en 

beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het 

Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en 

vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De 

koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het 

Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient 

zorg te dragen.

16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen/ recht van opstal

Op het Registergoed zijn van toepassing de voorwaarden, zoals vastgesteld 

bij voormelde akte van verlening recht van opstal, welke voorwaarden luiden 

als volgt:

" Ter zake het recht van opstal gelden de navolgende bepalingen:

Artikel 1

Verdere bevoegdheden verbonden aan het recht van opstal

Het recht van opstal omvat mede de bevoegdheid om over het terrein te 

komen en te gaan van en naar de opstallen ten behoeve van door de 

opstalhouder aan te wijzen personen, onder de verplichting voor de 

opstalhouder dit recht op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen 

uitoefenen. Het recht van opstal omvat tevens de bevoegdheid om in het



terrein ten behoeve van de opstallen kabels en leidingen aan te leggen en 

alle daarbij behorende werkzaamheden te verrichten voor het gebruik en 

onderhoud van de opstallen.

Artikel 2

Duur van het recht van opstal

Het recht van opstal is ingegaan op heden - deze datum hierna te noemen: 

"de ingangsdatum"- en is aangegaan voor een tijdvak van ruim zes jaren en 

eindigt op éénendertig december tweeduizend twaalf, of zoveel eerder als de 

hierboven bedoelde beheerovereenkomst na inwerkingtreding eindigt, tenzij 

de eigenaar en de opstalhouder in onderling overleg zijn overeengekomen 

de termijn waarvoor het recht van opstal is gevestigd te verlengen, 

behoudens eventuele beëindiging op de hierna in artikel 9 dan wel

de overige in de wet genoemd gronden.

Artikel 3

De opstalhouder is geen retributie aan de eigenaar verschuldigd.

Artikel 4

Risico. Aflevering

1. Met ingang van de ingangsdatum draagt de opstalhouder het risico van 

de grond en de opstallen.

2. De opstalhouder aanvaardt de grond in de feitelijke staat, waarin de 

grond zich ten tijde van de overeenkomst tot vestiging van het recht van 

opstal bevond. Op dat moment was de grond reeds enkele jaren in 

feitelijk gebruik bij de opstalhouder. De aanvaarding geldt voor wat 

betreft de grond met inbegrip van de zich daarop bevindende opstallen, 

werken en beplantingen. Het voortgezet gebruik van de eigenaar als 

zorgvuldig schuldenaar na het tot stand komen van de overeenkomst tot

vestiging van het recht van opstal wordt geacht geen wijziging te hebben 

gebracht in de staat van de grond.

3. Indien de grootte en/of verdere omschrijving van de grond niet juist of 

niet volledig is, ontleent noch de eigenaar noch de opstalhouder daaraan 

enig recht.

Artikel 5

Zakelijke lasten en belastingen

1. Alle zakelijke lasten, die over het opstalrecht, de opstallen en het gebruik 

ervan worden geheven of zullen worden geheven, komen vanaf de 

ingangsdatum voor rekening van de opstalhouder.

2. Wanneer de eigenaar belastingen of lasten als in het vorige lid bedoeld, 

mocht hebben betaald, zal daarvan kennis worden gegeven aan de 



opstalhouder, die verplicht is binnen een maand nadien het betaalde 

bedrag aan de eigenaar te vergoeden.

3 Alle zakelijke lasten betrekking hebbende op de blote eigendom van de 

grond zijn voor rekening van de eigenaar.

Artikel 7

Gebruik

1. De opstalhouder zal de grond en de opstallen zoals een goed 

opstalhouder in het algemeen betaamt gebruiken, met inachtneming van 

het karakter van het natuurreservaat Wormer- en Jisperveld en de daarin 

gelegen natuur- en landschapswaarden. De opstalhouder zal in het 

bijzonder waken voor schade in welke zin dan ook, ook in de zin van 

verontreiniging van bodem en/of (grond)water. 

Gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden.

2. De opstalhouder zal de grond en de opstallen uitsluitend gebruiken voor 

strikt agrarische doeleinden en met inachtneming van de 

overheidsvoorschriften.

3. Het is de opstalhouder niet geoorloofd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de eigenaar:

- in het gebruik van de grond en/of de opstallen een wijziging aan te 

brengen;

- andere (bouw)werken op te richten dan de opstallen;

- de opstallen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van bestemming te 

wijzigen, waaronder begrepen slopen;

- de grond mede te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van 

voorwerpen, die niet ten dienste staan aan de bestemming, dan wel 

waarvan naar het oordeel van de eigenaar, gevaar, schade of hinder 

dan wel bezwaar uit oogpunt van welstand en milieu te duchten is;

- op de grond of aan de opstallen enige reclame-uiting aan te 

brengen.

4. De eigenaar kan voorwaarden verbinden aan de in lid 2 bedoelde 

toestemming.

5. Eventueel van derden benodigde toestemmingen en/of vergunningen in 

verband met de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het 

gebruik van de opstallen dienen door en voor rekening en risico van de 

opstalhouder te worden aangevraagd en rechtens onaantastbaar zijn 

verkregen.

6. De opstalhouder vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken 

voortvloeiende uit de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en 

het gebruik van de opstallen en de grond en is jegens de eigenaar 



gehouden tot vergoeding van schade die eigenaar als gevolg van de 

realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de 

opstallen en de grond lijdt.

7. De opstalhouder is verplicht zich bij een solide verzekeringsmaatschappij 

te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verband 

houdende met zijn bedrijfsvoering en met zijn positie als opstalhouder. 

Desgewenst verstrekt hij aan de eigenaar een afschrift van de polis en 

een bewijs van premiebetaling.

Artikel 7a

Onderhoud. Herbouw

1. De opstalhouder is verplicht de opstallen en de grond, inclusief 

beplantingen en verhardingen, zodanig te onderhouden, dat deze 

voortdurend in een goede en nette staat verkeren.

2. Bij de uitvoering van onderhouds- en herstelwerkzaamheden richt de 

opstalhouder zich naar de richtlijnen van de eigenaar, zowel wat betreft 

materiaalkeuze, kleurstellingen als anderszins.

3. De eigenaar is gerechtigd, na voorafgaande melding, de grond en de 

opstallen te (laten) inspecteren.

4. Indien de opstallen geheel of gedeeltelijk tenietgaan of beschadigd raken, 

is de opstalhouder gehouden binnen een redelijke termijn – in overleg 

met de eigenaar – tot herstel dan wel wederopbouw in de oorspronkelijke 

toestand.

5. De opstalhouder is verplicht de opstallen voor de duur van het 

opstalrecht tegen het risico van storm-, brand-, blikseminslag- en 

vliegtuigschade bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren. 

De laatste volzin van artikel 7 lid 7 is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 8

Overdracht, toedeling, splitsing, onderopstal en verhuur

1. Het recht van opstal kan niet zonder de schriftelijke toestemming van de 

eigenaar:

a. worden overgedragen;

b. worden toebedeeld;

c. worden gesplitst door overdracht of toedeling van het recht van 

opstal op een gedeelte van de zaak;

d. worden gesplitst, worden samengevoegd met een ander recht van 

opstal of worden gesplitst in appartementsrechten, waaronder tevens 

te begrijpen het door de opstalhouder verlenen van deelnemings- en 

lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het gebruik van de 

grond en/of de opstallen;



e. worden bezwaard met enig beperkt zakelijk recht."

Enzovoorts

"3. De opstalhouder is niet zonder de schriftelijke toestemming van de 

eigenaar bevoegd de grond of de opstallen geheel of ten dele te 

verhuren, te verpachten of anderszins aan derden in gebruik te geven.

4. Aan de in dit artikel bedoelde toestemming kunnen door de eigenaar 

voorwaarden worden verbonden.

5. Van overgang of overdracht van het recht van opstal moet de 

opstalhouder binnen een maand na de dag van de overgang of 

overdracht daarvan aan de eigenaar schriftelijk kennis geven met 

overlegging van de bewijsstukken, waaruit de overgang of overdracht 

blijkt.

Artikel 8a

Voorkeursrecht van koop

1. Indien de opstalhouder het opstalrecht wil vervreemden, is hij –

onverminderd in het bepaalde in artikel 8 – verplicht de eigenaar als 

eerste in de gelegenheid te stellen het recht te verwerven tegen 

vergoeding van de waarde van de opstallen als in artikel 11 

omschreven. De waarde van het opstalrecht als zodanig wordt daarbij 

op nihil gesteld.

2. De opstalhouder is alsdan verplicht de opstallen geheel ontruimd, vrij 

van huur, pacht of enig ander gebruiksrecht en vrij van hypotheken en 

beslagen aan de eigenaar of een door deze aan te wijzen derde op te 

leveren.

3. Het bepaalde in artikel 11 is zoveel mogelijk overeenkomstig van t

toepassing.

Artikel 9

Einde recht van opstal

1. Verstrijken van de duur van het recht van opstal 

Wanneer de tijd waarvoor het recht van opstal is gevestigd, al dan niet 

na verlenging van het recht van opstal als bedoeld in artikel 2, is 

verstreken en de opstalhouder de grond niet op dat tijdstip heeft 

ontruimd, blijft het recht van opstal doorlopen, tenzij de eigenaar 

uiterlijk zes maanden na dat tijdstip doet blijken dat hij het recht van 

opstal als geëindigd beschouwt. De eigenaar en de opstalhouder kunnen 

het aldus verlengde recht van opstal opzeggen bij exploot, ten minste één 

jaar voor het tijdstip waartegen wordt opgezegd.

2. Opzegging



a. Anders dan op grond van het in lid 1 gestelde is de opstalhouder niet 

bevoegd het recht van opstal op te zeggen.

b. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, kan de eigenaar het recht van 

opstal gedurende de looptijd opzeggen indien de opstalhouder in 

ernstige mate te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen 

uit hoofde van het opstalrecht of uit hoofde van de tussen de 

eigenaar en de opstalhouder gesloten beheerovereenkomst als 

hierboven bedoeld en indien deze beheerovereenkomst eindigt. De 

opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden 

betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op 

het recht van opstal in de openbare registers staan ingeschreven. De 

eigenaar stelt daarbij tevens de dag vast, waarop het recht 

geëindigd zal zijn en de grond en de opstallen te zijner vrije 

beschikking moet worden gesteld, welke dag ten minste één maand 

na de dagtekening van het exploot zal dienen te liggen.

3. Afstand

De eigenaar en de opstalhouder gezamenlijk kunnen bij notariële akte, 

gevolgd door inschrijving van een afschrift of uittreksel van die akte in de 

openbare registers, afstand doen van het recht van opstal.

Artikel 10

Wegnemingsrecht

De opstalhouder heeft noch tijdens de duur van het recht van opstal noch bij 

het einde daarvan de bevoegdheid de opstallen, ook niet die door hemzelf of 

een rechtsvoorganger aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding van 

de waarde overgenomen, geheel dan wel gedeeltelijk weg te nemen.

Artikel 11

Vergoedingsrecht bij einde recht van opstal

1. De opstalhouder heeft recht op vergoeding van de waarde van de ten 

tijde van de beëindiging nog aanwezige opstallen, voor zover deze door 

hemzelf zijn aangebracht. Op de vergoeding komt in mindering hetgeen 

de opstalhouder aan de eigenaar uit hoofde van het recht van opstal 

eventueel nog dient te voldoen, de kosten daaronder begrepen.

2. Het gaat daarbij om de waarde van de opstallen als zodanig, derhalve los 

van de (waarde van de) locatie, de grond en de omgevingsfactoren en wel 

de waarde voor uitsluitend agrarisch gebruik, met als minimumwaarde 

voor de woning, de veestal en de erfverharding – uitgaande van een 

goede technische, bouwkundige staat en een goede staat van onderhoud –

de stichtingskosten ad vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), 

verminderd met drie een/derde procent (31/3 %) afschrijving op 



jaarbasis, te rekenen vanaf de in artikel 6a lid 2 genoemde datum. De 

vergoeding wordt met inachtneming van het vorengaande in onderling 

overleg vastgesteld door de eigenaar en de opstalhouder. Indien zij 

daarover in onderling overleg geen overeenstemming kunnen bereiken,

vindt deze vaststelling bindend voor partijen plaats door drie 

deskundigen, waarvan er één wordt aangewezen door elk van de partijen 

en de derde door deze twee tezamen. Indien enige aanwijzing niet binnen 

redelijke termijn plaatsvindt, zal dit op verzoek van de meest gerede 

partij geschieden door de ter plaatse bevoegde rechtbank, sector Kanton. 

Deze bindende vaststelling door deskundigen geldt ook voor het geval 

partijen het niet eens kunnen worden over een eventuele verlaging van 

het minimum bedrag in verband met een niet goede technische, 

bouwkundige staat en/of staat van onderhoud. De kosten van de 

deskundigen worden door partijen gezamenlijk gedragen, elk voorde 

helft.

3. Indien in het hiervoor bedoelde geval, dat de eigenaar een vergoeding ter 

zake van de opstallen aan de opstalhouder verschuldigd is, blijkt dat de 

oplevering door de opstalhouder aan de eigenaar wanneer in strijd met 

de onderhavige bepalingen niet tijdig, niet vrij van huur of andere niet 

direct opzegbare gebruiksrechten of niet leeg en ontruimd is geschied, is 

de eigenaar bevoegd het betalen van de vergoeding – renteloos – op te 

schorten totdat de oplevering vrij van huur of vrij van bedoelde 

gebruiksrechten, leeg en ontruimd is geschied. De eigenaar is 

daarenboven bevoegd een deel van of het gehele bedrag als hier bedoeld 

aan te wenden, in mindering op de aanspraken van de opstalhouder, tot 

het zelf huurvrij maken casu quo doen ontruimen van de bedoelde 

opstallen.

4. De door de eigenaar voor de opstallen te betalen vergoeding zal door

deze moeten worden voldaan binnen één maand nadat daarover 

overeenstemming bestaat dan wel het rapport door de deskundigen is 

uitgebracht, doch niet voordat het recht van opstal daadwerkelijk is 

geëindigd.

5. De opstalhouder heeft een retentierecht op de opstallen, totdat hem de 

verschuldigde vergoeding is betaald. De eigenaar heeft een retentierecht 

op hetgeen de opstalhouder mocht hebben afgebroken, totdat hem 

hetgeen hij uit hoofde van het recht van opstal heeft te vorderen is 

voldaan.

6. De eigenaar is bevoegd om aan eventuele hypotheekhouders uit de door 

hem verschuldigde vergoeding hun hypothecaire vordering geheel of 



naar rangorde gedeeltelijk te voldoen, waar tegenover de 

hypotheekhouders verplicht zijn de hypothecaire inschrijvingen door te 

halen. Dit bedrag wordt afgetrokken van de vergoeding aan de 

opstalhouder.

Artikel 12

Niet-nakoming

1. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit het recht van 

opstal, verbeurt de opstalhouder dan wel de eigenaar, na 

ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten 

behoeve van de eigenaar respectievelijk de opstalhouder een onmiddellijk 

opeisbare boete van tweehonderd euro (€ 200,00) per dag. Betreft het de 

overtreding van het verbod in artikel 8 of niet-nakoming van het bepaalde 

in artikel 7a lid 4 of artikel 8a, dan verbeurt de opstalhouder naast deze 

dagboete een onmiddellijk opeisbare éénmalige boete van 

eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00).

2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behouden de eigenaar en de 

opstalhouder de bevoegdheid  om bij niet-nakoming van enige uit het 

recht van opstal voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te 

vorderen of het recht van opstal met inachtneming van het in deze akte en 

wet bepaalde op te zeggen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12.a

Hoofdelijkheid

De opstalhouders zijn elk hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de 

nakoming van de verplichtingen van de opstalhouder uit de overeenkomst en 

deze akte."

Het opstalrecht is thans verlengd op grond van het bepaalde in artikel 5:104 

juncto artikel 5:98 van het Burgerlijk Wetboek. De opstalhouder heeft de 

huidige opstaller bevestigd dat hij het opstalrecht niet zal opzeggen en 

waarbij als einddatum geldt eenendertig maart tweeduizend negentien. Als 

voorwaarde aan deze toezegging wordt aan de opstaller een gedoogplicht 

opgelegd om te dulden dat de opstalhouder via het Registergoed toegang 

heeft tot de achterliggende percelen (welke percelen eveneens in eigendom 

zijn bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland) ten 

behoeve van het (agrarisch) natuurbeheer in de breedste zin van het woord 

(bijvoorbeeld met agrarische materialen maar ook personen ten behoeve van 

monitorings- en inventarisatiewerkzaamheden). De nieuwe opstaller zal op 

eerste verzoek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 

Nederland meewerken aan het vestigen van een recht van overpad. Indien de 

nieuwe opstaller dit gebruik niet gedoogt behoudt de Vereniging tot Behoud 



van Natuurmonumenten in Nederland zich het recht voor het opstalrecht 

eerder te beëindigen. 

De opstalhouder is geen retributie aan de eigenaar verschuldigd.

Bij beëindiging van het opstalrecht heeft Natuurmonumenten een 

vergoedingsplicht jegens de opstalhouder zoals omschreven in voormeld

artikel 11. Bij de vaststelling van de in dit artikel genoemde vergoeding zal 

de opstalhouder, indien het opstalrecht thans zou worden beëindigd, 

rekening houden met de huidige staat van onderhoud van het Registergoed.

16.7 Garanties

De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt 

of waarvan mededeling achterwege blijft.

Artikel 19. Risico en verzekering

In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2015 geldt het volgende:

Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning 

zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.

Vanaf het moment van de inschrijving van de akte van gunning is het risico van het 

Registergoed voor de koper.

Artikel 20. Aflevering

In aanvulling van het bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de aflevering van het 

Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na Veiling.

Artikel 22. Huur/gebruik

22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 AVVI 2015 verklaart Verkoper 

dat hij onderzoek heeft ingesteld naar de gebruikssituatie van het 

Registergoed.

Voorzover aan de Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij 

Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Verkoper 

heeft niet het verlof voor het huurbeding ingeroepen, omdat in voldoende 

mate vaststaat dat er geen sprake is van verhuur en/of gebruik van derden. 

De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degene die zich op het moment 

van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of 

titel in het Registergoed bevindt/bevinden en als zodanig niet bekend 

was/waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming. 

De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde 

proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald 

in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is 

afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van 



zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

22.2 De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het 

zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden met inachtneming 

van het bovenvermelde. 

Artikel 25. Aansprakelijkheid

In aanvulling op artikel 25 van de AVVI 2015 geldt het volgende:

Verkoopinformatie.

Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op 

de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie 

(de "Verkoopinformatie"). 

Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:

De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de gegadigde in de gelegenheid te 

stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. 

In deze context geldt het navolgende:

(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, 

foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens 

naar beste weten en kunnen verstrekt. 

Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking 

hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de 

Rechthebbende. 

Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. 

De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen 

tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.

(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een 

oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar 

bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn 

ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande 

gegevens.

Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden 

daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.

(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper 

ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de 

Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed 

(garantie)verklaringen te verstrekken.

De bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer 

jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de 

Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en 

de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de 

Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij 



niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van 

de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet 

in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des 

woords te verrichten.

ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING

Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en 

beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare 

registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld 

bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed 

die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN

Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen 

in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model 

koopovereenkomst.




