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Waarborgsom

Koper is verplicht binnen twee eken na p onHo r i •
aanbetalin te doen in de vorm van een waarh
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ILlietbouwterrein en afl v/prin?

Het bouwterrein wordt afgeleverd i
van de akte van levering,
be, moment van de adeverin is he, b rre™
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voor de koper/ attendeert zij de oper daarop. htelljke erkingen bezwaarlijk'zijn

d°e : p tr ü„hoed,ï
aanwezigheid niet hoefde te betwiifelen Waarvan de koP de
gemeente alle informatie aan kopef die naar «Lld w™8 het bouwterrein geeft de
ennis van koper behoren te orden gebracht An er rkeersopvattingen door haar ter

het resultaat van het onderzoe naar de feitelij e o stand ghe 3 ' uitclrukkeliil< dat
verkeersopvattingen ,o, zijn on erzoe sgebied behoren vo z

6

De gemeente staat ervoor in da. zij bevoegd i de eigendom over te dragen. '

7
S PaSSerC

abte *» ' ring

gemaakt!311 0ITIZetbe'as,ing bij dedng van irmeremje em ouwrijpza l'zdn

Arti el 5

Ontbindende voorwaarrlo
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Uitdrukkelijk te bedingen en overeen te komen bepalingen
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1 De koper van een 'bou terrein is ërol rht h»r k '

koopo ereenkomat aangege en be uwing S1;?1" i,!>eb°u'V0" m0t * I" e
bestemming an het bouwterrein woningen b ;;f kaarge,anS de geldende of beoo de
omschreven bebouwing kan betreffen. J 8ebouwen of andere nader ö
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zonder toestemming van hetgee" arop gebouwd is n t d
eigendom worden overdragen, met beperkte rechten of ï "d°m ofin conomische
verhuurd of verpacht, aan nderen in gebruik verPlichtingen worden
bpstemd waardoo mandeligheid ontstaar • S VGn' ëemeensc aPPolijk nu wor n
hypo eek 60 V00rwaarden worden verbE 'V°-den geSp,itst' Aan deze
hypotheek, executieverkoop, onteigenin en d V vest|g|ng van het recht van
geen toestemming nodi . 8 ' g g tervoorl<oming van onteigening, is
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opgenomen verplichtingen te vorderen, verbeurt de

bePa,in§

koopsom, indien niet binnen de in het tweede lidbedoeWel ° % Van de ' ¦
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Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing in geval an:
a, ver oop op rond van een machtiging van de rerhf ralc t U'

. het Burgelijlc Wetboek; 8 6 rechter als bedoeld in artikel 3 174 van
b. executor ale veritoop en (open are) verkoop op grand van enig hypotheekrecht;
Bij niet-nalevin of ove treding varrhet bepaalde in lid 1 verhp.tn i,

boete van 10 % van de koopsom, ssenkomst onmiddellijk opeisbare

gemeente het recht op schadeve oe ingl lei lld melde tek6 rp,ichting b6ho'udt
van de verplichtin door de oper, 6 d tekort oming m de nakoming
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Burgemeester en wethouders imnón n" ¦
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overtreding voortduurt, on erminderd dï r! , h°0gste f 1 00 per dag dat de

8eScb,ed K: «
betre en d

* d"

bepaalde «*n

onmi dellij opeisbare boe, ™ o0 „d8 :?" 6 C,0wd,t elel

de

vereist, indien de toegang word ewM enise ' "gebrekestelling zaFziin

ei enaar of de beperkt gerechtig e een recht iT 00' a"d,3ren " M de
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Kettingbedine;

te mr zich aanvaardt, ta

gedeelte van e eigeedom „p d onra rende zaak akScT 6eheel of ee"
van een beperkt genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of heraJl'i A !,51 "f 0P dle Zaak
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De erplichting tot het doorge en.en opleggen van dit horlincr k t .

een en ander reeds is voorzien middels een beperk, recht of e e„ Sa e« eSt g
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Kwalitatieve verolirhtmg

De in de koopovereenkomst daartoe aan ewezen beoalinppn ek >

rusten op het bou terrein en zullen van rechtswege nJrlll , nV3arde verP 'c tingen blijven
bijzondere titel zullen erkrijgen, waarbij tevens worck hnn i TH d'e hetg0ed 0nder
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opge aakt waatvan een afschrift zal worden in eschreven n 611 een,notane,e akte wordt
de werking van deze verplichtingen olda n aan de eis van
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Duurzaam bouwen

De koper dient bij het bebouwen van het bouwterrein rekenin te t
het alge een. Daartoe zal hij voorzover dat feitel rt r ? ouden met milieuaspecten in

maken van de vooo aarien nSrSn
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bou processen, zoals die in de inSb T 'n 8 b Va"

materialen en
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