ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
voor bouwkavels op het kantorenpark Stationspark II te Sliedrecht

ARTIKEL 1

STAAT VAN AFLEVERING

a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand, waarin zij zich bevindt op de datum van
de notariële akte. Bij eerdere ingebruikneming wordt afgeleverd in de toestand, waarin zij zich
bevindt op de datum van ingebruikneming.
b. De onroerende zaak wordt vrij van hypotheken en van beslagen overgedragen.
c. De gemeente staat er voor in dat zij bevoegd is tot verkoop en levering.
d. De onroerende zaak zal ten tijde van levering vrij zijn van obstakels (puinresten, kabels en
leidingen). Indien na levering het tegendeel blijkt, zijn de gevolgen voor rekening en risico van
verkoper.

ARTIKEL 2

OVERDRACHT EN AANVAARDING

a. De transportakte wordt uiterlijk op ..................... ondertekend.
De gemeente wijst Koppelaar Notarissen te Sliedrecht aan, tenzij de koper verklaart een andere
notaris te verkiezen.
b. De koper kan de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden zodra de notariële akte
is ondertekend en de totale koopsom is betaald.

ARTIKEL 3

LASTEN EN BELASTINGEN

a. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop en met betrekking tot de
overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor
rekening van de koper.
b. Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang
van 1 januari van het jaar volgende op de datum van de notariële akte voor rekening van de
koper.

ARTIKEL 4
GRENZEN

PERCEELSOMSCHRIJVING, METING EN TERREIN-

Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak zullen de grenzen door
de gemeente met piketten in het terrein worden aangeduid (inclusief de coördinaten van de hoekpunten en peilhoogten van de onroerende zaak) en aan de koper op diens verzoek worden aangewezen. De koper machtigt de gemeente de kadastrale aanwijs van het kadaster te verzorgen.
De koper verplicht zich bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de ambtenaar die daar
het bouwtoezicht heeft overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen de grenzen van de onroerende zaak.

ARTIKEL 5

OVER- EN ONDERMAAT

Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de gemeente is aangegeven
wordt niet verrekend.

ARTIKEL 6

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK

a. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de te verkopen grond, is een globaal onderzoek verricht. De resultaten van
dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport van Inpijn-Blokpoel Arkel Milieu, nummer MA2348, d.d. 9 september 2002.

Daarnaast heeft Inpijn-Blokpoel Arkel Milieu een partij vrijkomende grond gekeurd en de resultaten vastgelegd in een rapport met nummer MA-2477 d.d. 15 april 2003. In genoemde rapporten wordt de toestand van de grond omschreven en blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond dergelijke stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of die anderszins onaanvaardbaar zijn. Evenmin heeft verkoper, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat aan de verkoper bekend
is, een reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden kunnen bevinden.
b. Verkoper garandeert aan koper dat de onroerende zaak geschikt is voor het beoogde gebruik.

ARTIKEL 7

ONTBINDING IN GEVAL VAN VERONTREINIGING

a. Indien voor de datum van ondertekening van de notariële akte, of indien dat eerder is, voor de
datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak, zou blijken van aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen van zodanige aard dat van de
koper in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt, heeft de koper eenzijdig het recht de overeenkomst te ontbinden en
grond ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover mogelijk in de toestand
waarin deze zich bevond bij het aangaan van de overeenkomst.
b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: funderingsresten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen en struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden.
Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking.

ARTIKEL 8

FAILLISSEMENT EN BESLAG

a. Indien de koper vóór de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de
datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd en deze niet opgeheven is ten tijde van de levering, is de gemeente
bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
b. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.

ARTIKEL 9

HOOFDELIJKHEID

Indien in deze overeenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 10

GESCHILLENREGELING

Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst van koop en verkoop mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde
rechter, tenzij partijen terzake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut
overeenkomen.

ARTIKEL 11

BETALING KOOPSOM

a. Uiterlijk op de dag van de ondertekening van de notariële akte, dient de volledige koopsom en
de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting te zijn voldaan aan de gemeente of de notaris die de akte verlijdt.
b. Indien de koopsom niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn door de gemeente of de notaris is ontvangen, is de koper in verzuim en zal daarover overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6:83 NBW zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die datum tot
aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 NBW verschuldigd
zijn.
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ARTIKEL 12

BOETEBEPALING

a. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze overeenkomst verbeurt de
koper, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten
behoeve van de gemeente een onmiddellijke opeisbare boete van tien procent van de koopsom,
op welk bedrag de door de gemeente terzake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds
onveranderlijk wordt bepaald.
b. Naast het gestelde in lid a. van dit artikel behouden de gemeente en koper het recht om bij nietnakoming van enige verplichting nakoming te vorderen.

ARTIKEL 13

BEBOUWING BIJ KOOPOVEREENKOMSTEN

a. De koper is verplicht het gekochte te bebouwen overeenkomstig een door burgemeester en
wethouders goed te keuren bouwplan / de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning d.d. …………… met nummer …………….
b. De koper is verplicht uiterlijk op ………… daadwerkelijk met de bouw te beginnen en regelmatig tot aan de voltooiing daarmee door te gaan.
c. Binnen 2 jaar na datum van de start van de bouw moet, met uitzondering van overmacht, de op
de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.
d. Zolang niet is voldaan aan de in lid c vermelde verplichting mag de koper de grond niet zonder
toestemming van burgemeester en wethouders in juridische eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten.
Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht
van hypotheek is geen toestemming nodig.
e. Het bepaalde in lid d is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop en van verkoop
op grond van artikel 3:174 Burgerlijk Wetboek.
f. De in lid d bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend, als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde koper en diens wederpartij(en) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst,
waarbij genoemde koper zich tegenover die wederpartij verplicht, de in lid a genoemde opstallen te bouwen.
g. Het in dit artikel in lid f gestelde, geldt uitsluitend voor de in de aanhef van deze overeenkomt
genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.
h. Indien na verloop van de in lid c genoemde termijn met de bebouwing wel is aangevangen,
maar nog geen 50% van de geschatte bouwtijd is verlopen, is de koper aan de gemeente een
schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van de koopsom.
i. Indien na verloop van de in lid c genoemde termijn met de bebouwing is aangevangen, maar
meer dan 50% van de bebouwing gereed is, verlenen burgemeester en wethouders uitstel van
de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing.
Indien na verloop van die verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet
geschieden, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig
het bepaalde in lid h, overminderd het recht van de gemeente om volledige nakoming van de
bouwplicht te vorderen.

ARTIKEL 14

TENIETGAAN OPSTALLEN

Ingeval de opstallen door brand of een andere oorzaak geheel of gedeeltelijk mochten teniet gaan,
zal binnen een jaar daarna met herbouw of vernieuwing moeten worden aangevangen en daarmee
regelmatig worden doorgegaan.

ARTIKEL 15

PARKEERPLAATSEN

De koper is verplicht volgens de bepalingen van het bestemmingsplan Stationspark II voldoende
parkeerruimte te creëren ten behoeve van zijn werknemers en bezoekers.

3

Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen dient uitgegaan te worden van een parkeernorm
van minimaal 2 parkeerplaatsen per 100 m² b.v.o. Deze parkeerplaatsen dienen op eigen terrein en
in hoofdzaak in gebouwde parkeervoorzieningen te worden gerealiseerd.

ARTIKEL 16

VESTIGINGSEISEN

Voor de aanvang van de bouw dient koper aan te geven welke partijen zich in het kantorencomplex
zullen gaan vestigen. Deze partijen kunnen zich eerst in het complex gaan vestigen, nadat burgemeester en wethouders hiermee hebben ingestemd.

ARTIKEL 17

KETTINGBEDING

a.

De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het
bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de
grond, alsmede bij verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt
gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de artikelen 13 tot en met 15 bepaalde in de akte van overdracht of verlening van beperkt recht woordelijk op te nemen, zulks
op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 50.000,-- ten behoeve van de gemeente,
met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventuele meer geleden
schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het beding bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze
zowel het bepaalde in de artikelen als de verplichting om dit door te geven zal opleggen aan
diens rechtsopvolgers beperkt gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

ARTIKEL 18
a.

b.

Partijen komen overeen dat de verplichting ex artikelen 13 tot en met 15 als kwalitatieve
verplichting rust op de onroerende zaak en van rechtswege zal overgaan op degene(n) die het
goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen
mede gebonden zullen zijn die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Deze verplichting zal als kwalitatieve verplichting notarieel worden vastgelegd en worden
ingeschreven in de openbare registers.

ARTIKEL 19
a.

b.
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KWALITATIEVE VERPLICHTING

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Indien er ter plaatse van de onderhavige locatie duikers aanwezig zijn, zijn deze thans voorzien van tijdelijke leuningen. De definitieve leuningen dienen met de op te richten opstallen
te worden mee ontworpen en dienen te worden uitgevoerd in metaal en transparant te zijn.
De eventueel door de gemeente te maken kosten inzake het aanpassen/omleggen van de
riolering in verband met het bouwplan van koper, zullen voor rekening van koper komen
en zullen met 15% worden vermeerderd in verband met voorbereiding en toezicht.
Voornoemde kosten zullen na uitvoering van de werkzaamheden door de gemeente bij
koper in rekening worden gebracht.

