
vastgoed profi 
VastgoedPRO-KOOPAKTE t.b.v. niet-consumentenkoop 

De ondergetekende(n): 
A. 

- De heer Andreas Carl Groenendijk, geboren 25-11-1950 te Rotterdam, gehuwd, wonende Bakkerspark 8 te 
3162 PG Rhoon, e-mail: and.groenendijk@gmail.com; en 

- Mevrouw Danielle Groenendijk, geboren 22-7-1972 te Barendrecht, ongehuwd, wonende Jan van 
Almondestraat 44 te 3176 VA Poortugaal, telefoon mobiel: 06-52261247, e-mail: danielle.gr@telfort.nl 

hierna (samen in enkelvoud) te noemen "de verkoper", en 

het publiekrechtelijk lichaam: de Gemeente Steenbergen, gevestigd te Steenbergen, Buiten de Veste 1, 
4652 GA, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer Rudolf Philip van den Belt, geboren 16-12¬
1961, gehuwd, in zijn hoedanigheid van Burgemeester van de gemeente Steenbergen, gevestigd Buiten de 
Veste 1 te 4652 GA Steenbergen NB, contactpersoon: dhr. Giovanni Bosmans, telefoon: 0167-543434, e¬
mail g.bosmans@gemeente-steenbergen.nl 

hierna (samen in enkelvoud) te noemen "de koper" 

hebben op een koopovereenkomst gesloten inzake 
de onroerende zaak bedrijfshal met ondergrond, erf, terrein en verdere aanhorigheden 
adres Koperslagerij 4 
te (postcode en plaats) 4651 S K Steenbergen 

kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie Y, nummer 1307 
oppervlakte: 25 are 
Omvang: Geheel perceel 

voor de prijs van C 390.000,00 kosten koper 
(zegge driehonderdnegentig duizend euro) 

en verklaren verder te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 - Overdrachtsbelasting, kosten en rechten 
Artikel 1.1. 
De overdrachtsbelasting (indien verschuldigd), berekend over de als grondslag geldende waarde van het verkochte, 
vermeerderd of verminderd als bepaald in de Wet op belastingen van rechtsverkeer alsmede de kosten, rechten en de 
BTW daarover inzake de koop en de eigendomsoverdracht, zijn voor rekening van de koper . 

Artikel 1.2. 
Ingeval de overdrachtsbelasting voor rekening van koper is en voor de berekening van deze belasting een beroep kan 
worden gedaan op vermindering van de grondslagwaarde omdat verkoper of zijn rechtsvoorganger(s) het verkochte 
heeft (hebben) verkregen, belast met overdrachtsbelasting of met niet-aftrekbare omzetbelasting, binnen 36 maanden 
vóór het ondertekenen van de akte van levering, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag dat 
aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan 
overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Het aldus eventueel door koper aan verkoper verschuldigde dient te 
worden uitgekeerd per de datum van het ondertekenen van de akte van levering, met inachtneming van het in artikel 4 
bepaalde. 
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Artikel 2 - Eigendomsoverdracht (juridische levering) 
De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden bij één der notarissen(of diens plaatsvervanger of 
ambtsopvolger) verbonden aan kantoor: Ligne Netwerk Notarissen, gevestigd Doktersdreefje 2 4651 AX 
Steenbergen, tel. 0167-564650, e-mail: steenbergen@lignenotarissen.nl, uiterlijk:15 juni 2016 of zoveel eerder of 
later als partijen nader overeenkomen. Deze koopakte zal gedeponeerd worden bij de notaris. Het notariskantoor is 
voor zover nodig de gekozen woonplaats van partijen. 

Artikel 3 - Beschikbaarstelling (feitelijke levering) 
De onroerende zaak wordt vrij van huur, leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper 
uiterlijk: datum notariële overdracht. 

Koper heeft het recht vóóraf de onroerende zaak in- en uitwendig te inspecteren. 

Artikel 4 - Betaling van de koopsom 
De betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt uiterlijk plaats: datum notariële 
overdracht. De koper kan alleen bevrijdend betalen door tussenkomst van de notaris. Verkoper stemt er mee in dat 
de notaris de koopsom betaalt aan verkoper, nadat zeker is dat met betrekking tot de onroerende zaak geen feiten zijn 
ingeschreven, waarvan de verkoper in artikel 10 van deze overeenkomst verklaart dat die op de onroerende zaak niet 
van toepassing zijn (dit is doorgaans op de eerste werkdag ná de eigendomsoverdracht). 
Artikel 5 « Baten en lasten 
Alle baten en lasten van de onroerende zaak komen voor rekening van koper met ingang van: datum notariële 
overdracht. De dan lopende baten en lasten zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. Deze verrekening 
vindt gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaats. Gebruikerstesten worden niet verrekend. 

Artikel 6 - Ontbindende voorwaarden 

Artikel 6.1. 
Deze overeenkomst kan door de koper worden ontbonden indien uiterlijk: 
a op door of namens de daartoe aangewezen overheidsinstantie geen vergunning aan koper is ver4eend-om-de 

onroerende zaak te betrekken of hem daartoe geen bindende toezegging deor-áe-bevoegde autoriteit is gedaan; 
b. op koper voor de financiering van de onroerende zaak tot een-bedrag van geen hypothecaire geldlening of het 

aanbod daartee-van een-erkende geldverstrekkeride-instelling heeft verkregen, op algemeen gangbare 
"V"vUI VVQGIUUI I O l ľ O U r t t l t t t ~ 0 ļ " 

c. op koper geen nationale hypotheekgarantie heeft verkregen voor deze hypothecaire geldlerwtgi 
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garantie en/of toezegging(en) en/of andere rechten te verkrijgen. Verkoper verplicht zich koper alle noodzakelijke 
fReo^wer4#ig4e-ver-lef4er4-teneinde de genoemde zaken te verkrijgen 
De koper dient de verkoper-efi diens makelaar uiterlijk op de in de ontbindende voorwaarde genoemde datum 

per aangetekende brief met bericht van ontvangst of per deurwaardersoxpioit. Alsdan zijn partijen van de 
overeenkomst bevrijd zonder dat er kosten en/of beeten door partijen in rekening kunnen worden gebraoht. De door 
partijen reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die-deze stortingen onder zich hebben 

Artikel 6.2. 
Deze overeenkomst kan door koper en/of verkoper worden ontbonden indien: er ten tijde van de levering een 
voorkeursrecht krachtens de Wet voorkeursrecht gemeenten bestaat, dat de vervreemding niet toestaat en waarvan 
de Gemeente, de Provincie of het Rijk verklaart gebruik te willen maken. Deze voorwaarde treedt eerst in werking als 
vaststaat dat het inroepen van dat voorkeursrecht rechtens onaantastbaar is geworden. Alsdan zijn partijen van de 
overeenkomst bevrijd zonder dat er kosten en/of boeten door partijen in rekening kunnen worden gebracht. De door 
partijen reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben 
worden daartoe bij dezen verplicht, en voorzover nodig onherroepelijk gemachtigd. 
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Artikel 7 - Waarborgsom 
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moemde 
voornoemd bedrag, mits dezo bankgarantie onvoofwaardelijk 

gestort ate-waarborgsom bij d 
beheudens-bet-bepaald 
(gelijk aan het-bedrag van de waarb 
mteds-de-waarbergsei 
datum een schriftelijke bankgarantie 
is, voortduurt tot tenminste vier-weken na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, afgegeven is door 
een-m-Nederland gevestigde-bankinstelling of erkende-verzekeringsmaatsehappiį en de clausule bevat dat do 
desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het bedrag-van de garantie aan de notaris zal uitkeren 
Indien het bedrag-van een garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen als in artikel 13 is 
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Artikel 8 - Gebruik 
De verkoper garandeert dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht of - indien eerder - bij de feitelijke 
levering, de eigenschappen zal bezitten die vooreen normaal gebruik nodig zijn en de eigenschappen die uitdrukkelijk 
zijn overeengekomen. Koper is voornemens de onroerende zaak als volgt te gebruiken: als bedrijfshal met erf en 
terrein. 
De verkoper heeft de koper geïnformeerd over de volgende mogelijke gebruiksbeperkingen en de koper heeft deze 
aanvaard: niet van toepassing. 
De verkoper staat niet in voor: 
- andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn en die welke uitdrukkelijk zijn overeengekomen; 
- aan koper kenbare gebreken op het moment van het sluiten van deze overeenkomst; 
- hem onbekende onzichtbare gebreken. 

Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke 
zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit: 
a.de laatste akte van eigendomsoverdracht, waarvan de te dezer zake relevante onderdelen in (foto) kopie aan deze 

overeenkomst zijn gehecht; 

rechten of verplichtingen voor-zover van toepassing. 
Koper heeft voor zover van toepassing kennis genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten (waaronder 
begrepen bij een recht van erfpacht en/of van opstal, van de algemene en bijzondere voorwaarden) met speciale 
aandacht voor de volgende in de akte(n) vermelde gebruiksbeperkingen: niet van toepassing. 

Artikel 9 - (Roerende) zaken 
In deze koopovereenkomsten in genoemde prijs zijn de volgende (roerende) zaken begrepen, zoals ook nader 
gespecificeerd in de bij deze koopakte behorende lijst: n.v.t. de aanwezig roerende zaken blijven achter. De waarde 
van deze zaken is door de partijen (voor de berekening van de overdrachtsbelasting) gesteld op een bedrag van C 
0,00 (Zegge nul euro). 
Geen eigendom van verkoper zijn de zaken die gehuurd, geleast, in huurkoop of bruikleen zijn: niet van toepassing. 
Van de laatst genoemde zaken zal de verkoper slechts de rechten leveren, die hijzelf daarop heeft. De betreffende 
rechthebbende (verhuurder e.d.) heeft hiefvoor n.v.t. toestemming verleend. 

Artikel 10 - Verklaringen verkoper 
De verkoper verklaart: 
a. dat hem tot heden door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen zijn voorgeschreven 

of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd; 
b. dat hij niet bekend is met een lopende adviesaanvraag, aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit, dan wel 

registerinschrijving bekend is van de onroerende zaak: 
- als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet, 
- tot beschermd stads- of dorpsgezicht (of voorstel daartoe) als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet, 
- door de gemeente of de provincie als beschermd monument of beschermd stads- of dorpsgezicht; 

c. niet bekend te zijn met verontreinigingen van de onroerende zaak die nadelig zijn voor het in artikel 8 omschreven 
gebruik door de koper, of die leiden of zouden kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van de onroerende 
zaak, het vergoeden van schade, of het nemen van andere maatregelen; 

d. dat er voor zover bekend in de onroerende zaak geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen 
aanwezig zijn; 

e. dat er voor zover bekend in of aan de onroerende zaak geen asbest of asbesthoudende stoffen aanwezig zijn; 
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f. dat er geen subsidie van overheidswege aangevraagd of toegekend is, waarvan nog voorwaarden moeten worden 
nagekomen; 

g. dat de onroerende zaak geen recht van erfpacht of opstal is; 
h. dat inzake de levering van de onroerende zaak geen omzetbelasting is verschuldigd; 
i. dat de onroerende zaak wel wordt geleverd vrij van hypothecaire inschrijvingen, beslagen, huurkoop, pacht, of 

andere aanspraken van derden op gebruik of bewoning, ongevorderd, en vrij van optie- en voorkeursrecht(en), en 
de onroerende zaak wel wordt geleverd vrij van huur en huurbeschermingsrechten; 

j . dat de onroerende zaak heden niet is opgenomen in een besluit tot aanwijzing of voorlopige aanwijzing als bedoeld 
in de Wet voorkeursrecht gemeenten; 

k.dat de onroerende zaak heden niet is betrokken in een ruilverkavelings- cq. herinrichtingsplan, of ter onteigening is 
aangewezen; 

I. dat heden door het bevoegd gezag geen beschikking of bevel in de zin van de Wet Bodembescherming is 
afgegeven met betrekking tot de onroerende zaak. 

Artikel 11 - Hoedanigheid van de onroerende zaak/overdracht aanspraken 
- Indien de opgegeven maat of grootte van de onroerende zaak of verdere omschrijving daarvan niet juist of niet 

volledig is, ontlenen partijen daaraan géén rechten, tenzij een opgave blijkens deze overeenkomst is gegarandeerd 
door verkoper, of door verkoper niet te goeder trouw is gedaan. 

- In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overgang en voor zover nodig de overdracht van alle 
aanspraken die de verkoper nu of te eniger tijd kan doen gelden als bedoeld in artikel 6:251 BW, waaronder met 
name ten aanzien van de bouwer(s), aannemer(s), de onderaannemer(s), de installateur(s) en/of de leverancier(s) 
van (onderdelen van) de onroerende zaak en de eventueel meeverkochte roerende zaken, alsmede de rechten uit 
premieregelingen, garantieregelingen en garantiecertificaten, alles voor zover deze regelingen overdraagbaar zijn en 
zonder tot enige vrijwaring gehouden te zijn. 
Deze overgang en overdracht vindt plaats bij de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak, of - indien eerder -

bij feitelijke levering. Verkoper is verplicht de hem hierover bekende gegevens aan koper te verstrekken en machtigt 
koper hierbij, voor zover nodig, deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te bewerkstelligen. 

- De onroerende zaak wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt, met alle bestanddelen, alle rechten en 
aanspraken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten. 

- Het voortgezet zorgvuldig gebruik na het tot stand komen van deze overeenkomst tot aan de feitelijke levering, wordt 
geacht behoudens normale slijtage geen wijziging te brengen in de staat van de onroerende zaak en (eventuele) 
roerende zaken. 

Artikel 12 « Risico-overgang, beschadiging door overmacht 
De onroerende zaak is met ingang van de dag van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht voor risico van 
koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats heeft, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op 
koper. 

Indien de onroerende zaak vóór het tijdstip van risico-overgang in meer dan geringe mate wordt beschadigd dan wel 
geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen één week na het 
onheil, maar in ieder geval vóór de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht: 
a. koper verklaart uitvoering van deze overeenkomst te verlangen, in welk geval verkoper - zonder enige bijzondere 

tegenprestatie naast de vastgestelde koopsom - de onroerende zaak aan koper aflevert in de staat waarin het zich 
dan (dus mét schade) bevindt, met alle rechten welke verkoper inzake het onheil - op grond van verzekering, of 
anderszins - ten opzichte van derden toekomen, dan wel, 

b. verkoper verklaart de schade binnen vier weken ná het onheil voor zijn rekening te zullen herstellen, in welk geval de 
feitelijke/juridische levering zonodig wordt uitgesteld tot de dag volgend op die waarop die vier weken zijn 
verstreken; vindt herstel niet naar behoren plaats, dan is de overeenkomst alsnog ontbonden. 

De verkoper is verplicht om koper onmiddellijk in kennis te stellen van beschadiging of (gedeeltelijk) verloren gaan van 
de onroerende zaak. 

Artikel 13 - Ingebrekestelling, ontbinding 
Indien één der partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen na die ingebrekestelling nalatig blijft in de 
nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal deze overeenkomst van rechtswege 
zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de wederpartij alsnog van de nalatige partij uitvoering van de 
overeenkomst verlangt. In beide gevallen zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke 
tussenkomst terstond opeisbare boete verbeuren van ICC/o van de koopsom, met een minimum van ũ 5.000,--, 
onverminderd het recht op verdere schadevergoedingen en vergoeding van kosten van verhaal, waaronder begrepen 
de kosten van rechtskundige bijstand. De notaris wordt bij dezen door partijen onherroepelijk gemachtigd, om: 
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a. indien de nalatige partij na de termijn van acht dagen in gebreke blijft, het bedrag van de door hem verbeurde boete 
uit de door hem bij de notaris gestorte waarborgsom dan wel het aan de notaris uitgekeerde bedrag van de door of 
namens hem gestelde bankgarantie aan de wederpartij te betalen; 

b. de door de (niet-nalatige) wederpartij bij de notaris gestorte waarborgsom aan de wederpartij terug te betalen dan 
wel de gestelde garantie aan de bankinstelling terug te zenden. 

Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen 
nakomt, is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij de schade als gevolg van de niet tijdige nakoming 
te vergoeden. 

Artikel 14 - Toestemming/Ondeelbaarheid/Bevoegdheid 
Partijen zijn bevoegd, voor zover van toepassing en voor zover nodig, te handelen met toestemming c.q. volmacht van 
de echtgeno(o)t(e) of partner 
en/of mede-eigena(a)r(en), en staan in voor de medewerking van deze betrokkenen bij de uitvoering van deze 
overeenkomst. Verkoper verklaart bevoegd te zijn tot verkoop en tot eigendomsoverdracht bij het passeren van de 
akte van eigendomsoverdracht. De uit deze overeenkomst voor partijen ten opzichte van elkaar voortvloeiende 
verbintenissen zijn ondeelbaar. 

De echtgeno(o)t(e) of partner van koper geeft voor zover nodig door medeondertekening van deze overeenkomst 
toestemming de onroerende zaak te bezwaren 
met de voor betaling benodigde hypothecaire geldlening. 

Artikel 15 -Bedenktijd 

natuurlijk persoon is die niot handelt in de uitoefening van een boroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan 
2. De tussen partijen opgemaakte en ondertekende akte of een afschrift daarvan-moet aan de koper ter hand worden 

terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden. 
5 e bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag d i&wlgt op de dag dat de tussen-partijen opgemaakte akte (in kopie) 
aan de koper ter hand is gesteld. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het notariskantoor worŵook-

aangemerkt als terhandstelling aan de koper. 
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigtpwordt deze verlengd tot en 
met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 

zaterdag, zondag of'algemeen erkende feestdag zijn-

Komt, nadat de koper van dit recht gebruik heeft gemaakt, binnen zes maandon tussen dezelfde partijen met 

n i p t n n n i f t n w 

geven op het gebruik van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan 

zich, met een op ontbinding gerichte verklaring, uitsluitend en rechtstreeks te richten tot de in de-koopakte 
veŗmekie verkoper. Dergelijke verklaringen, in welke vorm dan ook, gericht aan derden (bijv. makelaar of notaris) 

De leden 1- 5 zijn niet van toepassing op huurkoop en koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris. 6 

Artikel 16 Schriftelijke vastlegging 
1. Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze akte hebben ondertekend. 
2. De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij niet 

binnen 5 werkdag(en) nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende 
akte heeft ontvangen. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde werkdag nadat alsnog (een kopie van) de 
door beide partijen ondertekende akte is ontvangen, gebruik van is gemaakt. 

Artikel 17 - Registratie koopakte 
Partijen geven de notaris hierbij niet opdracht deze overeenkomst zo spoedig mogelijk in de openbare registers in te 
laten schrijven. De aan deze inschrijving verbonden kosten komen voor rekening van n.v.t.. 

Artikel 18 -Hoofdelijkheid 
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Indien verkoper, respectievelijk koper meerdere (rechts)personen zijn, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk 
verbonden. 

Artikel 19 - Energieprestatiecertificaat 
Verkoper is op grond van het Besluit Energieprestaties Gebouwen verplicht een energieprestatiecertificaat voor het 
verkochte aan koper te verstrekken. Een kopie van dit certificaat wordt aan deze overeenkomst gehecht. Het originele 
certificaat zal bij de eigendomsoverdracht aan koper worden overhandigd. 

Artikel 20 - Nader is overeengekomen: 

* Verkoper beschikt nog niet over een definitief energiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als 
bedoeld in het besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee bekend en akkoord gegaan. Verkoper zal 
zorgdragen voor het definitief maken van het energielabel voor het moment van passeren van de akte van 
levering. 

* De onderhavige koopovereenkomst kan door de koper tot en met uiterlijk 31 mei 2016, zonder kosten, 
worden ontbonden indien het college en de raad van de Gemeente Steenbergen niet instemt met onderhavige 
aankoop. 

* De koper verklaart bekend te zijn met het vigerende bestemmingsplan. 

Bekendheid inhoud koopakte 
Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopakte ondertekenden, zorgvuldig kennis hebben genomen 
van alle bepalingen en voldoende informatie hebben ontvangen, om de inhoud en de gevolgen van deze 
overeenkomst te overzien. 

Bijlagen 
Bij deze koopakte horen: 
- lijst van zaken 
- toelichting op de koopakte 
- kadastraal bericht object 
- eigendomsakte 
- uittreksel kadastrale kaart 
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Ĺ P aats en datum: Plaats en datum: 
Halsteren, ļcx- \ - '2QI Halsteren, 

verkoper Koper 

Gemeente Steenbergen 
de heer R.P. van den Belt 

Mevr 

De heer A.E. Heimig 

verklaart en bevestigt dat zij koper en verkoper mede 
namens en onder verantwoordelijkheid van notaris 
als genoemd in artikel 2 in persoon heeft 
geïdentificeerd conform de WWFT (Wet ter 
Voorkoming van Witwassen en Financieren 
Terrorisme). Deze identiteitsvaststelling heeft 
plaatsgevonden aan de hand van geldig 
legitimatiebewijs als in kopie bijgevoegd. 

Heimig Makelaardij en Taxatieburo o/z B.V. 
Dorpsstraat 107 
4661 HN Halsteren 
telnr.: 0164-685925 

Modal: VGP 2010.01 
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