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1. Inleiding 

 

Op verzoek van de eigenaar worden de navolgende onroerende zaken bij onderhandse inschrijving 

te koop aangeboden: 

 

Kavel 1: perceel Lochem Q 204, 4.00.00 ha cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem. 

 

Kavel 2: perceel Lochem Q 206, 4.00.00 ha cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem. 

 

In het verloop van deze brochure wordt informatie verstrekt over de aangeboden objecten, de te volgen 

procedure, de inschrijvingsvoorwaarden en bedingen, de modelkoopovereenkomst en de modelakte van 

levering. 

 

U kunt een bod uitbrengen op de kavels, één en ander overeenkomstig de in deze brochure omschreven 

procedure. De bieding dient uiterlijk op dinsdag 20 augustus 2019 voor 15.00 uur, schriftelijk en conform 

de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure, te zijn ingediend bij Notariskantoor Tap 

& van Hoff notarissen, kantoorhoudende te 7241 GD Lochem, Marinus Naefflaan 16, telefoonnummer 

0573-298398, contactpersoon: de heer A. Klein Hazebroek. 

 

Kendes Rentmeesters Zwolle BV is door de eigenaar ingeschakeld om de procedure te begeleiden en heeft 

zelf geen belang bij de (verkoop van) onroerende zaak.  

Meer inlichtingen over de onroerende zaken, de procedure en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de 

heer ing. J.W. Wullink, als rentmeester NVR en registertaxateur NRVT, in de kamer Landelijk en 

Agrarisch Vastgoed, verbonden aan Kendes Rentmeesters Zwolle BV, kantoorhoudende te 8002 LB 

Zwolle, Schrevenweg 3, telefoonnummer 038 - 82 00384. 

 

Deze brochure heeft louter tot doel potentiële kopers te informeren en ontslaat hen op geen enkele 

wijze van de eigen onderzoeksplicht. Hoewel deze brochure met de uiterste zorg is samengesteld 

kunnen potentiële kopers er geen rechten aan ontlenen. 
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2. Algemeen 

 

De te verkopen onroerende zaken omvatten twee percelen landbouwgrond (akkerbouw). De percelen zijn 

gesitueerd ten noordoosten van bebouwde kom van Lochem ten noorden van het Twentekanaal.  

 

Beide percelen zijn gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem en omvatten beide een oppervlakte van 

4.00.00 ha cultuurgrond (akkerbouw). 

De ligging van de kavels is indicatief weergegeven op onderstaande topografische kaart: 

 
Topografische kaart 

In de navolgende hoofdstukken wordt per perceel een beschrijving gegeven.  
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3. Kavel 1: perceel Lochem Q 204 

 

3.1 Omschrijving 

Kavel 1 betreft een perceel kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 204 met een 

oppervlakte van 4.00.00 hectare. Het perceel heeft op zichzelf een rechthoekige vorm, waarbinnen een 

vierhoek perceel (kadastraal bekend gemeente Lochem Q 203) aan de westzijde is gelegen dat is ingericht 

als bosje. Dit bosje is niet in de verkoop betrokken, dit bosje dient door de heer R. Nijdeken (eigenaar van 

kadastraal perceel Lochem Q 203) bereikbaar te zijn op de minst bezwarende wijze over perceel Lochem Q 

204. Het perceel is in gebruik als maïsland en er bevinden zich enkele eiken binnen het perceel. Het 

perceel is ontsloten op de Grote Drijfweg. 

 

De bodem van het perceel betreft Beekeerdgronden; lemig fijn zand (bron: bodemkaart 1:50.000, digitale 

versie). 

Het perceel is thans op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst verpacht. Deze 

pachtovereenkomst eindigt op 9 februari 2020, waarna het perceel vrij van pacht, huur en gebruik is. Voor 

nadere informatie wordt verwezen naar de pachtovereenkomst, die als bijlage is toegevoegd. Het 

jachtrecht is verhuurd t/m 31 december 2024.  

 
Luchtfoto (indicatief) 
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3.2 Kadastrale aanduiding 

Het object omvat het volgende kadastrale perceel: 

Gemeente Sectie Nummer Grootte Gebruik 

Lochem Q 204 4.00.00 ha maïsland 

 

3.3 Zakelijke rechten en publiekrechtelijke bepalingen 

Blijkens bijgevoegde kadastrale uittreksels (volledig bijgewerkt t/m 24 april 2019) berust er een opstalrecht 

nutsvoorzieningen op perceel kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 204 ten behoeve 

van Saranne B.V., kantoorhoudende te 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310, zetelend te Arnhem. 

Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt tot en met 24 april 2019) zijn er geen 

beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.  

 

3.4 Bestemming 

De onroerende zaak ligt in het plangebied van bestemmingsplan “Buitengebied Lochem”. Genoemd 

bestemmingsplan is op 7 december 2010 vastgesteld door de raad van de gemeente Lochem en op 30 juni 

2014 gedeeltelijk onherroepelijk geworden na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. 

Perceel kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 204 heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch’, 

deels de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ en de gebiedsaanduidingen 

‘Landschapstype open broek gebieden’ en ‘Reconstructiewetzone - Verwevingsgebied’. 

Voor een nadere omschrijving van bestemming wordt verwezen naar de bijgevoegde verbeelding en 

regels alsook naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

3.5 Betalingsrechten 

Er zijn geen betalingsrechten of andere productierechten in deze verkoop betrokken.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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4. Kavel 2: perceel Lochem Q 206 

 

4.1 Omschrijving 

Kavel 2 betreft perceel kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 206 met een oppervlakte 

van 4.00.00 hectare. Het perceel heeft een rechthoekige vorm en is in gebruik als maïsland. Het perceel is 

ontsloten op de Grote Drijfweg. 

 

De bodem van het perceel betreft voor het zuidelijke deel Veldpodzolgrond; leemarm en zwak lemig fijn 

zand en voor het noordelijke deel Beekeerdgronden; lemig fijn zand (bron: bodemkaart 1:50.000, digitale 

versie). 

Het perceel is thans op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst verpacht. Deze 

pachtovereenkomst eindigt op 9 februari 2020, waarna het perceel vrij van pacht, huur en gebruik is. Voor 

nadere informatie wordt verwezen naar de pachtovereenkomst, die als bijlage is toegevoegd. Het 

jachtrecht is verhuurd t/m 31 december 2024.  

 
Luchtfoto (indicatief) 
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4.2 Kadastrale aanduiding 

Het object omvat het volgende kadastrale perceel: 

Gemeente Sectie Nummer Grootte Gebruik 

Lochem Q 206 4.00.00 ha maïsland 

4.3 Zakelijke rechten en publiekrechtelijke bepalingen 

Blijkens bijgevoegde kadastrale uittreksels (volledig bijgewerkt t/m 24 april 2019) berust er een opstalrecht 

nutsvoorzieningen op perceel kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 2014 ten behoeve 

van Saranne B.V., kantoorhoudende te 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310, zetelend te Arnhem. 

Blijkens informatie van het Kadaster (volledig bijgewerkt tot en met 24 april 2019) zijn geen beperkingen 

bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.  

 

4.4 Bestemming 

De onroerende zaak ligt in het plangebied van bestemmingsplan “Buitengebied Lochem”. Genoemd 

bestemmingsplan is op 7 december 2010 vastgesteld door de raad van de gemeente Lochem en op 30 juni 

2014 gedeeltelijk onherroepelijk geworden na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. 

Perceel kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 204 heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch’, 

deels de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 6’, ‘Waarde – Archeologie 7’ en ‘Leiding – 

Hoogspanningsverbinding’ en de gebiedsaanduidingen ‘Landschapstype open broek gebieden’ en 

‘Reconstructiewetzone - Verwevingsgebied’. 

Voor een nadere omschrijving van bestemming wordt verwezen naar de bijgevoegde verbeelding en 

regels alsook naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

4.5 Betalingsrechten 

Er zijn geen betalingsrechten of andere productierechten in deze verkoop betrokken. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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5. Procedure 

 

5.1 Inschrijvingsformulier 

Het inschrijvingsformulier wordt gelijktijdig met deze brochure verstrekt. Uitsluitend originele en door 

Kendes Rentmeesters Zwolle BV verstrekte inschrijvingsformulieren kunnen voor de bieding worden 

gebruikt. 

 

5.2 Verklaring financiële gegoedheid 

Tezamen met het inschrijvingsformulier dienen bieders een verklaring van financiële gegoedheid te 

overleggen, waaruit genoegzaam blijkt hoe de aankoop wordt gefinancierd en/of dat door een in 

Nederland gevestigde bank of financieringsinstelling een (hypothecaire) geldlening is toegezegd. 

 

5.3 Legitimatiebewijs 

Tezamen met het inschrijvingsformulier dienen bieders een kopie van een geldig legitimatiebewijs te 

overleggen. Indien bieder een rechtspersoon is dient tevens een gewaarmerkt uittreksel uit het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. 

 

5.4 Inschrijvingsformulieren 

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij gevoegd een verklaring van 

financiële gegoedheid en een kopie van het legitimatiebewijs (en indien van toepassing een gewaarmerkt 

uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) van de bieder dient uiterlijk op dinsdag 

20 augustus 2019 voor 15.00 uur schriftelijk en conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in 

deze brochure te zijn ingediend bij Notariskantoor Tap & van Hoff notarissen, Marinus Naefflaan 16 te 

Lochem. 

 

5.5 Openen inschrijvingsformulieren 

De inschrijvingsformulieren worden op dinsdag 20 augustus 2019 na 15.00 uur geopend door notaris mr. 

D. Siebelink van Tap & van Hoff notarissen te Lochem of diens waarnemer of opvolger. De opening zal 

plaatsvinden ten kantore van Tap & van Hoff notarissen te Lochem. De notaris zal hiervan een proces 

verbaal opstellen.   
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5.6 Gunning 

Gunning geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar. Het staat de 

verkoper vrij aan een ander dan de hoogste bieder te gunnen. Bieders worden op of omstreeks vrijdag 23 

augustus 2019 door Kendes Rentmeesters Zwolle BV telefonisch of schriftelijk in kennis gesteld van de 

uitslag van de gunning. 

 

5.7 Ondertekening van de koopovereenkomst en betaling van de waarborgsom 

De koopovereenkomst komt tot stand door gunning. Ter schriftelijke vastlegging van koop en verkoop zal 

een koopovereenkomst worden ondertekend. Met ondertekening van de overeenkomst dient 10% van de 

koopsom als waarborgsom voldaan te worden bij voornoemd notariskantoor dan wel een schriftelijke 

bankgarantie te worden gesteld ten bedrage van 10% van de koopsom. 

 

5.8 Overdracht (transport), betaling en aanvaarding 

Het transport, betaling en aanvaarding zal plaatsvinden op een door verkoper en koper nader te bepalen 

datum en tijdstip, doch uiterlijk op vrijdag 6 september 2019 door middel van het passeren van een 

notariële akte van levering door notaris mr. D. Siebelink van  Tap & van Hoff notarissen te Lochem, diens 

waarnemer of opvolger.  

 

5.9 Inschrijvingsvoorwaarden 
 

Ter zake de verkoop bij inschrijving gelden de inschrijvingsvoorwaarden alsmede de voorwaarden uit de 

koopovereenkomst. 
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6. Inschrijvingsvoorwaarden 

 

6.1 Organisatie  

De organisatie van de verkoop bij inschrijving berust bij Kendes Rentmeesters Zwolle BV, 

kantoorhoudende te 8002 LB Zwolle, Schrevenweg 3. De betrokken notaris heeft geen enkele bemoeienis 

met de verkoop van bij inschrijving en met de inhoud van de koopovereenkomst die daaruit eventueel 

voortvloeit. 

 

6.2  Inschrijvingsformulier  

Een bieder brengt zijn bod uit op een door Kendes Rentmeesters Zwolle BV beschikbaar gesteld 

inschrijvingsformulier. Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op dinsdag 20 augustus 2019 vóór 15.00 

uur ingeleverd te worden bij Notariskantoor Tap & van Hoff notarissen, kantoorhoudende te 7241 GD 

Lochem, Marinus Naefflaan 16. Het inschrijvingsformulier dient in een gesloten envelop te worden 

ingeleverd. 

Met betrekking tot het inschrijvingsformulier geldt het volgende:  

 

1. ingevuld dient te worden de naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer 

van de bieder;  

 

2. indien de bieder een rechtspersoon is: de statutaire naam, de zetel en het volledige adres van de 

rechtspersoon, alsmede naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en kwaliteit 

van de bestuurder(s);  

 

3. het bod van de bieder op het complex of de complexen; 

 

4. het inschrijvingsformulier dient te zijn voorzien van de eigenhandig geplaatste handtekening van de 

in lid 1 bedoelde bieder, dan wel de in lid 2 bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en); 

 

5. indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in lid 4 bepaalde voor ieder van hen; 

 

6. de inschrijving dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, indien van 

toepassing een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een 

verklaring van financiële gegoedheid.  

 

6.3 Het bod 

Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Een bod in strijd 

hiermee is ongeldig. 
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Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro’s. Een niet in gehele euro’s uitgedrukt bod wordt 

steeds naar beneden op euro’s afgerond. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod, zodanig 

dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig.  

Een op het inschrijvingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet worden verhoogd of verlaagd. 

Indien echter blijkt, dat het hoogste bod door meer bieders - anders dan gezamenlijk - is uitgebracht, dan 

zal het als hoogste geldende bod door middel van loting worden bepaald. Loting zal geschieden door de 

notaris. 

Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen 

krachtens de verkoop bij inschrijving rustende verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende 

koop. 

Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden totdat: 

a. de verkoper gunt aan een ander; of 

b. vaststaat dat niet wordt gegund; of 

c. de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund; of 

d. de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. 

 

6.4 Bieden voor een ander 

De bieder is aan zijn bod gebonden ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden. 

 

6.5 Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting: 

De biedingen worden geopend op 20 augustus 2019 na 15.00 uur door notaris mr. D. Siebelink of diens 

waarnemer of opvolger  

De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij inschrijving komt tot stand door de gunning.  

De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van 

beraad eindigt op vrijdag 23 augustus 2019 of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund. De 

verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.  

 

6.6 Koopovereenkomst 

De bieder verklaart volledig bekend en akkoord te zijn met de inhoud van de koopovereenkomst. 

Ondertekening van de koopovereenkomst zal in overleg met de koper plaatsvinden zo spoedig mogelijk 

na gunning door verkoper. 

Bij ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom te worden voldaan ter hoogte van 

10% van de koopsom (of een daartoe strekkende bankgarantie te worden overlegd). 
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6.7 Akte van levering 

Indien en voor zover een koopovereenkomst tot stand komt, zal de voor levering vereiste notariële akte 

worden verleden door notaris mr. D. Siebelink van Tap & van Hoff notarissen te Lochem, diens 

waarnemer of opvolger, zulks tegen een honorarium van € 525,-- exclusief BTW, kadastrale onderzoek- en 

recherchekosten, kadastrale inschrijvingskosten en eventuele overdrachtsbelasting. Deze kosten komen 

voor rekening van de koper. 
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BETREFT

Lochem Q 204
UW REFERENTIE

JWW Z19689.001
GELEVERD OP

25-04-2019 - 13:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11030048705
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

24-04-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

24-04-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lochem Q 204
Kadastrale objectidentificatie : 082730020470000

Kadastrale grootte 40.000 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 228651 - 466284
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Ontstaan uit Lochem Q 117

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken Hyp4 72776/113 Ingeschreven op 13-03-2018 om 09:00

Hyp4 12394/1 Arnhem Ingeschreven op 22-10-1993
Naam gerechtigde De heer Bram Roelof Theo Nijdeken

Adres Zutphenseweg 117
7241 SC  LOCHEM

Geboren 07-07-1985 te LOCHEM
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 12394/1 Arnhem Ingeschreven op 22-10-1993
Naam gerechtigde Saranne B.V.

Adres Utrechtseweg 310
6812 AR  ARNHEM

Statutaire zetel ARNHEM

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.82730020470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.82730011770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72776_113
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12394_1_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.533654097
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12394_1_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159283347
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: JWW Z19689.001

12345
25

Geleverd op 25 april 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
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Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=204&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=205&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=R&perceelnummer=46&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=189&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=203&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BETREFT

Lochem Q 206
UW REFERENTIE

JWW Z19689.001
GELEVERD OP

25-04-2019 - 13:27
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11030048827
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

24-04-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

24-04-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lochem Q 206
Kadastrale objectidentificatie : 082730020670000

Kadastrale grootte 40.000 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 228966 - 466501
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Ontstaan uit Lochem Q 117

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken Hyp4 72776/113 Ingeschreven op 13-03-2018 om 09:00

Hyp4 12394/1 Arnhem Ingeschreven op 22-10-1993
Naam gerechtigde De heer Bram Roelof Theo Nijdeken

Adres Zutphenseweg 117
7241 SC  LOCHEM

Geboren 07-07-1985 te LOCHEM
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 12394/1 Arnhem Ingeschreven op 22-10-1993
Naam gerechtigde Saranne B.V.

Adres Utrechtseweg 310
6812 AR  ARNHEM

Statutaire zetel ARNHEM

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.82730020670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.82730011770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72776_113
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12394_1_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.533654097
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12394_1_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159283347
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: JWW Z19689.001
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Geleverd op 25 april 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=A&perceelnummer=2077&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=206&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=116&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=205&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=A&perceelnummer=2076&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=A&perceelnummer=2075&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=115&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=87&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LCM00&sectie=Q&perceelnummer=113&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Bestemmingsplangegevens kavel 1 en 2 

 
Bestemmingsplan “Lochem Buitengebied”, onherroepelijk vastgesteld op 7 december 2010. 

Enkelbestemming: Agrarisch (art. 3) 

Gebiedsaanduiding: Other: Landschapstype open broek gebieden (art. 40) 

Gebiedsaanduiding: reconstructiewetzone – verwervingsgebied (art. 40) 

 

Kavel 1 

 
 

Kavel 2 
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Artikel 3 Agrarisch 

• 3.1 Bestemmingsomschrijving 

• 3.2 Bouwregels 

• 3.3 Afwijken van de bouwregels 

• 3.4 Specifieke gebruiksregels 

• 3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

• 3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

• 3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf; 

b. met de daarbij behorende agrarische bedrijfsgronden en een agrarisch bouwvlak; 

c. het bestaande aantal bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met 

inwoning/mantelzorg volgens een algemene afwijking in Artikel 41; 

d. de instandhouding en ontwikkeling van de in 40.2 genoemde landschapstypen en hun 

kernkwaliteiten; 

alsmede voor: 

e. ter plaatse van de aanduiding 'atelier' een atelier in een voormalige agrarische 

schuur; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een nieuwe bedrijfswoning; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' een caravanstalling; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie', een vijvertuin met boerenspelen en 

ondersteunende horeca binnen het bouwvlak, en met extensief recreatief 

medegebruik; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'drafbaan', een drafbaan voor de paardensport; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', een evenemententerrein zoals 

geregeld in 3.4.2; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve kwekerij', een intensieve kwekerij; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', een intensieve veehouderij; 

m. ter plaatse van de aanduiding 'natuur- en landschapswaarden', de ontwikkeling 

van natuur en landschapswaarden, waterberging en beekherstel; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.2_Bouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.3_Afwijkenvandebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.4_Specifiekegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.5_Afwijkenvandegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.6_Omgevingsvergunningvoorhetuitvoerenvaneenwerkgeenbouwwerkzijndeofvanwerkzaamheden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.6_Omgevingsvergunningvoorhetuitvoerenvaneenwerkgeenbouwwerkzijndeofvanwerkzaamheden
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.7_Wijzigingsbevoegdheid
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.41.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.41.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.2_Landschapstypen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.4.2_Evenemententerrein
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n. ter plaatse van de aanduiding 'paardenfokkerij', een paardenfokkerij; 

o. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' een paardenhouderij; 

p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- gebiedsgebonden bedrijf', gebiedsgebonden bedrijvigheid; 

q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- pelsdierhouderij' een pelsdierhouderij; 

r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel – 

meubeltoonzaal', een meubeltoonzaal; 

s. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - zorgtuin', 

een zorgtuin; 

t. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie 

- ballonvaartcentrum', een ballonvaartcentrum met dagrecreatieve activiteiten; 

u. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - boerengolf', 

boerengolf; 

v. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kamperen bij de 

boer', kamperen bij de boer zoals nader geregeld in 3.4.4; 

w. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardenbak', een 

paardenbak zonder verlichting; 

x. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - klootschietbaan' een 

klootschietbaan; 

y. ter plaatse van de aanduiding 'viskwekerij' een viskwekerij; 

z. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' een ijsbaan; 

aa. ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij' een therapeutisch woon- en 

agrarische werkgemeenschap; 

met dien verstande dat: 

bb. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – voeropslag', 

uitsluitend kuilvoeropslag is toegestaan. 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html#_3.4.4_Kamperenbijdeboer
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Artikel 40 Algemene aanduidingsregels 

• 40.1 Reconstructiewetzones 

• 40.2 Landschapstypen 

• 40.3 Essen en enken 

• 40.4 Beschermingszone natte landnatuur 

• 40.5 Weidevogelgebied 

• 40.6 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

• 40.7 Milieuzone - waterwingebied 

• 40.8 Antennemast 

• 40.9 Vrijwaringszone-straalpad 

• 40.10 Vrijwaringszone-laagvliegroute straaljagers 

40.1 Reconstructiewetzones 

Voor de reconstructiewetzones gelden de volgende regels: 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' geldt 

voor intensieve veehouderijen het bepaalde daaromtrent in de 

bestemmingen Agrarisch in Artikel 3 en Agrarisch met waarden in Artikel 4; 

b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone-

landbouwontwikkelingsgebied' geldt voor intensieve veehouderijen het bepaalde 

daaromtrent in de bestemmingen Agrarisch in Artikel 3 en Agrarisch met 

waarden in Artikel 4; 

c. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone-verwevingsgebied' geldt 

voor intensieve veehouderijen het bepaalde daaromtrent in de 

bestemmingen Agrarisch in Artikel 3 en Agrarisch met waarden in Artikel 4. 

40.2 Landschapstypen 

Voor de aangeduide landschapstypen gelden de volgende regels: 

 

40.2.1 Beleid en kernkwaliteiten: 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'beekdallandschap' is het beleid gericht op de 

instandhouding en de ontwikkeling van het beekdallandschap met de volgende 

kernkwaliteiten: oost-west stromende beken, open dalen met veel hoogteverschillen, 

wegen, bebouwing en hoog opgaande beplanting evenwijdig aan dan wel haaks op de 

beken en gesitueerd aan de rand van het beekdal op de overgang naar andere 

landschapstypen; 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.1_Reconstructiewetzones
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.2_Landschapstypen
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.3_Essenenenken
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.4_Beschermingszonenattelandnatuur
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.5_Weidevogelgebied
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.6_Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.7_Milieuzone-waterwingebied
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.8_Antennemast
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.9_Vrijwaringszone-straalpad
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.10_Vrijwaringszone-laagvliegroutestraaljagers
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
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b. Ter plaatse van de aanduiding 'bos- en landgoederenlandschap'is het beleid 

gericht op de instandhouding en de ontwikkeling van het bos- en 

landgoederenlandschap met de volgende kernkwaliteiten: parkachtige historische 

tuinen, oude boerderijen en landerijen, bos en houtwallen, afwisseling bos met 

kleinschalig landschap, boomgroepen en solitaire bomen in weides, lanen met 

dubbele bomenrijen; 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'essenlandschap' is het beleid gericht op de 

instandhouding en de ontwikkeling van het essenlandschap met de volgende 

kernkwaliteiten: microreliëf in de vorm van grote essen en steilranden, 

perceelrandbeplanting, houtwallen en houthakbosjes, onregelmatige verkaveling, 

grillige wegenstructuur, oude boerderijen en open essen en enken; 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'kleinschalig kampenlandschap', het kleinschalig 

kampenlandschap met kleinschalig landschap, microreliëf in de vorm van 

eenmansessen en steilranden, perceelrandbeplanting, houtwallen en houthakbosjes, 

grillige wegenstructuur met beplanting en open essen en enken; 

e. Ter plaatse van de aanduiding 'open broekgebied' is het beleid gericht op de 

instandhouding en de ontwikkeling van het open broekgebied met de volgende 

kernkwaliteiten: vlak en open landschap met een regelmatig verkavelingspatroon, 

sloten, rechte wegen en grote open ruimten met weinig beplanting in de vorm van 

kleine boselementen en houtwallen; 

f. Ter plaatse van de aanduiding 'rivierenlandschap' is het beleid gericht op de 

instandhouding en de ontwikkeling van het rivierenlandschap van het IJsseldal met de 

volgende kernkwaliteiten: openheid, natuurlijk karakter met nauwelijks bebouwing, 

afwisseling van hoge en lage delen, stroomruggen, stangen, zandgaten en wielen, 

zomer- en winterdijk; 

g. Ter plaatse van de aanduiding 'stuwwal' is het beleid gericht op de instandhouding 

en de ontwikkeling van de stuwwal Lochem met de volgende kernkwaliteiten: het 

macroreliëf van de stuwwal, doorzichten, perceelrandbeplanting, de combinatie van 

bos op de oost- en westhelling en een krans van open essen en enken. 

40.2.2 Toetsing: 

In de desbetreffende bestemmingen is aangegeven of er bij het verlenen van afwijkingen of 

aanlegvergunningen en bij wijziging van het bestemmingsplan aan het beleid 

onder 40.2.1 moet worden getoetst en op welke wijze dit moet geschieden. 

 

 

 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_3.40.html#_40.2.1_Beleidenkernkwaliteiten
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40.3 Essen en enken 

Ter plaatse van de aanduiding 'essen en enken' is het beleid gericht op het open houden van 

de essen en enken en is in de bestemmingen Agrarisch in Artikel 3 en Agrarisch met 

waarden in Artikel 4aangegeven of er bij het verlenen van afwijkingen of 

aanlegvergunningen en bij wijziging van het bestemmingsplan aan dit beleid moet worden 

getoetst en op welke wijze. 

 

40.4 Beschermingszone natte landnatuur 

Ter plaatse van de aanduiding 'beschermingszone natte landnatuur' is het beleid gericht op 

de instandhouding van natte natuur en is in de bestemmingen Agrarisch en Agrarisch met 

waarden aangegeven of er bij het verlenen van afwijkingen of aanlegvergunningen en bij de 

wijziging van het bestemmingsplan aan dit beleid moet worden getoetst en op welke wijze. 

 

40.5 Weidevogelgebied 

Ter plaatse van de aanduiding 'weidevogelgebied' is het beleid gericht op de instandhouding 

van het weidevogelgebieden en is in de bestemmingen Agrarisch in Artikel 3 en Agrarisch 

met waarden in Artikel 4 aangegeven of er bij het verlenen van afwijkingen of 

aanlegvergunningen en bij wijziging van het bestemmingsplan aan dit beleid moet worden 

getoetst en op welke wijze. 

 

40.6 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' is geen 

gebruik van gronden en bouwwerken toegestaan met nadelige effecten voor het gebruik van 

grondwater voor de drinkwaterconsumptie. 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied hebben 

de gronden mede een functie ten behoeve van het waterwingebied en is bij een 

functiewijzigingen uitsluitend een bestemming toegestaan die geen hoger grondwaterrisico 

met zich meebrengt dan de geldende bestemming. 

 

40.7 Milieuzone - waterwingebied 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - waterwingebied' functioneren de gronden 

mede als waterwingebied en zijn bij functiewijzigingen uitsluitend bestemmingen ten 

behoeve van de waterwinning toegestaan. 

Bij het gebruik van gronden en bouwwerken in het waterwingebied dient rekening te worden 

gehouden met het bepaalde daaromtrent in de Provinciale Milieuverordening. 

 

 

 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.3.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41/r_NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41_2.4.html
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40.8 Antennemast 

Ter plaatse van de bouwaanduiding Antennemast is een antennemast toegestaan met een 

bouwhoogte van 40 meter, inclusief een eventuele antennedrager, en met bijbehorende 

bevestigingsconstructies, techniekkasten en hekwerken. 

 

40.9 Vrijwaringszone-straalpad 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone-straalpad' is geen bebouwing 

toelaatbaar met een hoogte van meer dan 40 meter. 

 

40.10 Vrijwaringszone-laagvliegroute straaljagers 

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone laagvliegroute voor straaljager' geldt een 

laagvliegroute voor straaljagers en is geen bebouwing hoger dan 40 meter toegestaan. 

 

 



Kendes Rentmeesters Zwolle BV 
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Koopovereenkomst     NUMMER: Z19689 / K 01   

    

Partijen: 

1. De heer/mevrouw naam, geboren te plaats op datum, wonende te PC/PLAATS, ADRES; 

 

hierna aangeduid als “verkoper”; 

 

en 

 

2. De heer/mevrouw naam, geboren te plaats op datum, wonende te PC/PLAATS, ADRES, 

 

hierna aangeduid als “koper”; 

 

Partijen komen overeen als volgt: 

 

Verkoper verkoopt aan koper die van verkoper koopt: 

 

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem, kadastraal bekend gemeente Lochem, 

sectie Q, nummer 204, zoals aangegeven op aangehechte kadastrale tekening, derhalve met een totale 

oppervlakte van 4.00.00 hectare, 

 

hierna aangeduid als “het verkochte”.  

 

De koopprijs bedraagt € @@@@@@,-- (zegge: @@@@@@ euro) exclusief kosten en belastingen voor het 

verkochte. 

 

En voorts onder de volgende bijzondere voorwaarden en bepalingen. 

 

Artikel 1 Notaris 

1. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan notaris mr. D. 

Siebelink van Tap & van Hoff notarissen, Marinus Naefflaan 16, 7241 GD te Lochem, diens waarnemer 

of opvolger, uiterlijk op 6 september 2019, of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen. 
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Artikel 2 Kosten en belastingen 

1. Alle kosten en belastingen gemoeid met de overdracht, waaronder begrepen overdrachtsbelasting, het 

kadastraal tarief en de notariskosten, zijn voor rekening van koper. 

2. Koper zal in de akte van levering een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als 

bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien koper 

de gekochte cultuurgrond als bedoeld in dit wetsartikel, ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig 

zal exploiteren of zal laten exploiteren. Koper is ermee bekend dat deze vrijstelling van 

overdrachtsbelasting vervalt en leidt tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger de 

onroerende zaak niet gedurende een termijn van ten minste tien achtereenvolgende jaren, ingaand 

…….........., op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of laat exploiteren. Deze vrijstelling 

is daarom een voorwaardelijke vrijstelling. 

3. Verkoper en koper komen een kettingbeding overeen met de hierna volgende tekst. Dit beding zal 

woordelijk in de akte van levering worden opgenomen. 

Verkoper heeft bij zijn verkrijging van de onroerende zaak een beroep gedaan op de vrijstelling van 

overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

Verkoper is de destijds niet geheven overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd als de bedrijfsmatige 

exploitatie van de onroerende zaak ten behoeve van de landbouw eindigt binnen tien jaar na de 

verkrijgingsdatum van verkoper. Dit is niet van toepassing indien binnen deze termijn de 

cultuurgrond door overheidsbeleid aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van de 

ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap. 

In verband hiermee zijn verkoper en koper het volgende kettingbeding overeengekomen: 

Koper verplicht zich ten opzichte van verkoper, die aanvaardt: 

a.    om namens verkoper de Belastingdienst tijdig te verzoeken tot uitreiking van een aangiftebiljet 

 voor de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting en om namens verkoper deze aangifte tijdig in 

 te dienen op basis van de gegevens in de voorafgaande eigendomstitel; 

b.    om namens verkoper, maar geheel voor rekening van koper, de alsnog verschuldigde 

 overdrachtsbelasting, dit tot maximaal een bedrag gelijk aan de destijds geheven 

 overdrachtsbelasting tijdig aan de Belastingdienst te voldoen. Als de verschuldigde 

 overdrachtsbelasting dit bedrag overtreft, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst terecht meent 

 dat sprake is van een hogere maatstaf van heffing (verschil tussen waarde en tegenprestatie) blijft 

 het meerdere voor rekening van verkoper en moet verkoper dit bedrag zelf aan de Belastingdienst 

 voldoen; 

c.    om, als koper tekortschiet in zijn hiervoor onder a en b vermelde verplichtingen en daardoor 

 renten, boeten en/of kosten aan de Belastingdienst verschuldigd is, deze namens verkoper, maar 

 geheel voor rekening van koper aan de Belastingdienst te voldoen; 
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d.    verkoper onmiddellijk te informeren over: 

       -      feiten en/of omstandigheden waardoor verkoper de aanvankelijk niet geheven   

        overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd is; 

       -      de voldoening door koper van zijn hiervoor vermelde verplichtingen; 

       -      het gedeelte van de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting dat op grond van het hiervoor          

        onder b bepaalde voor rekening van verkoper komt. 

Koper verplicht zich ten opzichte van verkoper, die dit aanvaardt, het hiervoor onder 1.a tot en met d 

bepaalde bij een vervreemding van het geheel of een deel van de onroerende zaak aan zijn verkrijger 

bij wijze van kettingbeding op te leggen. Ingeval de hiervoor omschreven termijn van tien jaar 

verstreken is, vervalt deze verplichting. Onder vervreemding wordt ook verstaan: het vestigen van 

een beperkt recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik en vervreemding of vestiging in economische 

zin als bedoeld in artikel 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

Koper verplicht zich dit kettingbeding aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde als hoofdelijk 

medeschuldenaar op te leggen en in de notariële akte van levering of vestiging woordelijk te laten 

opnemen, dit op straffe van een betaling van een zonder ingebrekestelling opeisbare niet voor 

matiging vatbare boete gelijk aan tien procent van de koopsom ten behoeve van verkoper. Verkoper 

heeft de bevoegdheid om daarnaast de eventueel meer geleden schade te vorderen. 

 

Artikel 3 Betaling 

1. De betaling van de koopprijs en van de kosten, rechten en belastingen vindt uitsluitend plaats via het 

kantoor van de notaris. 

2. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór de ondertekening van de akte tot levering door 

betaling op de kwaliteitsrekening van de notaris, met valutering van uiterlijk de dag van 

ondertekening van de akte. 

3. De notaris zal eerst tot uitbetaling aan verkoper overgaan, zodra hem is gebleken dat verkoper aan 

zijn verplichting heeft voldaan tot levering vrij van hypotheken en beslagen, die ingevolge deze 

overeenkomst niet door koper worden overgenomen. 

4. De notaris houdt het door of namens koper betaalde voor koper tot het moment waarop hem uit 

onderzoek is gebleken dat de overdracht is geschied overeenkomstig het in lid 3 van dit artikel 

bepaalde. Daarna houdt de notaris de betrokken gelden voor verkoper, behoudens voor zover deze 

bestemd zijn voor betaling van schulden waarvoor inschrijvingen als in het vorige lid bedoeld zijn 

genomen of op andere grond volgens de afrekening van de notaris aan anderen toekomen. 
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Artikel 4 Waarborgsom 

1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is koper gehouden om uiterlijk ter 

gelegenheid van ondertekening van deze koopovereenkomst een waarborgsom te storten op de 

kwaliteitsrekening van de desbetreffende notaris ter hoogte van 10% van de koopsom. De over de 

waarborgsom door de notaris ontvangen rente, wordt aan koper vergoed. 

2. In plaats van de in artikel 4.1 genoemde waarborgsom, kan koper desgewenst, binnen de in artikel 4.1 

genoemde termijn, bij en ten genoegen van de desbetreffende notaris een kredietinstelling in de zin 

van de Wet op het financieel toezicht, door een verzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op het 

financieel toezicht, of door een, zulks ter beoordeling van de notaris, te goeder naam bekend staande 

buitenlandse bank, afgegeven bankgarantie ter hoogte van het in artikel 4.1 genoemde bedrag 

deponeren. Deze bankgarantie dient in ieder geval onvoorwaardelijk te zijn en gedurende tenminste 

één maand na de overeengekomen leveringsdatum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling 

te bevatten dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal 

uitkeren. 

3. Bij niet nakoming van de bij dit artikel aan koper opgelegde verplichting is artikel 13 van de 

overeenkomst van toepassing. 

4. Een gestelde bankgarantie zal in geval van opschorting van de datum van juridische levering door de 

partij die de bankgarantie heeft gesteld moeten worden verlengd. De kosten van de verlenging van de 

bankgarantie komen voor rekening van de partij aan wie de opschorting van de juridische levering is 

te wijten.  

 

Artikel 5 Juridische levering 

1. Het verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken en vrij van 

pandrechten, van beslagen, hypotheken en van inschrijvingen daarvan, de registergoederen tevens 

met alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf en met alle kwalitatieve 

rechten. 

2. Verkoper heeft kennis gegeven van alle eventueel met het verkochte verbonden lasten uit hoofde van 

erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, 

kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 BW en blijkend en/of voortvloeiend uit: 

- de (laatste) akte(n) van levering of andere relevante akte(n); 

- andere akten, waaronder het recht van opstal nutsvoorzieningen op een gedeelte van het  

verkochte, de gerechtigde betreft Saranne B.V., 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310;  

3. Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers en als 

hiervoor omschreven, alsmede die voor haar uit de feitelijke situatie kenbaar zijn, respectievelijk voor 

haar geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen. Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben 
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gesteld van het vigerende bestemmingsplan en overige regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot 

wijziging daarvan bij de desbetreffende overheidsinstanties. 

4. Op het verkochte rusten blijkens de kadastrale registratie en het gemeentelijke beperkingenregister 

geen publiekrechtelijke beperkingen. 

 

Artikel 6 Staat van de onroerende zaak 

1. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden in de staat waarin het zich bij het tot stand 

komen van deze overeenkomst bevindt, behoudens normale slijtage. Verkoper verplicht zich voor het 

verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering. 

2. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor het hierna omschreven normaal 

gebruik nodig zijn, noch voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en 

die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de onderhavige 

koopovereenkomst. Verkoper heeft het verkochte in gebruik als akkerbouwland, hetgeen partijen zijn 

als het normale gebruik. 

3. Koper is voornemens het verkochte te gaan gebruiken als akkerbouwland. Het verkochte zal bij de 

feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik als akkerbouwland 

noodzakelijk zijn. Verkoper zijn geen feiten of omstandigheden bekend die aan een normaal gebruik 

als bovenbedoeld door koper in de weg staan. 

 

Artikel 7 Feitelijke levering 

1. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden ter gelegenheid van de ondertekening van de 

akte tot levering. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een eerder tijdstip, eindigt de zorgplicht 

van de verkoper op het tijdstip van feitelijke levering. 

2. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden leeg en ontruimd (behoudens het bepaalde van 

lid 4). 

3. Koper heeft het recht het verkochte zo kort mogelijk vóór de feitelijke levering te inspecteren. 

4. De feitelijke levering zal geschieden onder gestanddoening van de thans op het verkochte rustende 

geliberaliseerde pachtovereenkomst aan Maatschap Ruiterkamp te Lochem. Voormelde 

geliberaliseerde pachtovereenkomst eindigt op 9 februari 2020.  

 

Artikel 8 Garanties en verklaringen verkoper 

1. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte. 

2. Ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van pacht, huur, huurkoop, 

voorkeursrechten, optierecht of andere aanspraken tot gebruik, tenzij in artikel 7 van deze 

overeenkomst anders is bepaald. 
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3. Aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het 

verkochte voorgeschreven of aangekondigd, die nog niet zijn uitgevoerd. 

4. Verkoper is niet bekend met beschikkingen en/of bevelen in de zin van artikel 55 Wet 

Bodembescherming en evenmin met feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging 

bevat die ten nadele strekt van het blijkens het in artikel 6 beoogde gebruik door koper of die heeft 

geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning, dan wel tot het nemen van andere 

maatregelen. Verkoper heeft de grond niet zelf in gebruik gehad. Het is verkoper tevens niet bekend 

dat in de bodem tanks voor het opslaan van vloeistoffen, zoals olie- en septictanks, aanwezig zijn.  

5. Het is verkoper niet bekend dat zich in het verkochte asbest of asbesthoudende materialen bevinden. 

6. Aan verkoper is betreffende het verkochte geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel 

aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend: 

- als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; 

- tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de 

Monumentenwet; 

- door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht. 

7. Het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is ook niet ter onteigening aangewezen. 

8. Aan verkoper is niet bekend dat het verkochte is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in 

samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid Wet voorkeursrecht gemeenten, noch 

in een voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid Wet 

voorkeursrecht gemeenten.  

9. Aan verkoper zijn geen andere bijzondere lasten of beperkingen van publiekrechtelijke aard bekend 

dan die in deze akte staan vermeld. 

10. Aan verkoper zijn geen nog niet ingeschreven maar wel voor inschrijving vatbare feiten als bedoeld in 

artikel 3:17 BW bekend. 

11. Met betrekking tot het verkochte zijn geen gerechtelijke procedures aanhangig waaronder begrepen 

arbitrage en bindend advies. 

12. Het recht van verkoper met betrekking tot het verkochte is niet onvoorwaardelijk en niet 

onderworpen aan een tijdsbepaling. 

13. De garantieverklaringen van verkoper hebben tevens betrekking op het moment van levering, tenzij 

het voor koper ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst redelijkerwijs te voorzien of te 

verwachten was dat zich één of meer wijzigingen ten aanzien van bovenvermelde omstandigheden 

zouden kunnen voordoen. 

14. Het jachtrecht is verhuurd aan de heer H. Schippers t/m 31 december 2024. 

 

Artikel 9 Verrekening baten en lasten 



 

 
 

 7 van 10 

 

Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van datum van ondertekening van de 

akte van levering. De dan lopende baten en lasten, zullen tussen partijen worden verrekend. 

 

Artikel 10 Verrekening grootte 

Het verschil tussen de werkelijke en de in deze overeenkomst genoemde opgegeven grootte van het 

verkochte zal aan geen der partijen aanleiding geven tot verrekening respectievelijk het instellen van 

enigerlei actie. Er worden enkel gehele kadastrale percelen overgedragen.  

 

Artikel 11 Overdracht aanspraken 

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover 

derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s), zoals 

wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan de registergoederen toegebrachte schade, gaan over 

op koper per het tijdstip van het passeren van de akte van levering. Verkoper verplicht zich haar bekende 

gegevens (zoals garantiebewijzen en facturen e.d.) ter zake aan koper te verstrekken en machtigt koper 

hierbij deze overgang c.q. overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 12 Twee of meer (ver)kopers 

Als twee of meer personen als (ver)kopers optreden, kunnen (ver)kopers slechts gezamenlijk de voor hen 

uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen uitoefenen c.q. nakomen.  

(Ver)kopers verlenen elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze overeenkomst 

voortvloeiende rechten en verplichtingen uit te oefenen c.q. na te komen. (Ver)kopers zijn verder 

hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. 

 

Artikel 13 Ingebrekestelling 

1. Een partij is in verzuim als hij/zij, na door de wederpartij in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht 

dagen nalatig is of blijft aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. In 

dat geval is de wederpartij gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de nalatige partij. 

2. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming die betrekking 

heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering en/of het betalen van de koopsom 

en/of het storten van de waarborgsom en/of bankgarantie, verbeurt de nalatige partij aan de 

wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van 10% van de koopsom, 

onverminderd het recht van de wederpartij op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van 

kosten van verhaal. 
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3. Als de wederpartij geen gebruik maakt van zijn/haar recht op ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel en nakoming verlangt, verbeurt de nalatige partij mits de tekortkoming en deze tekortkoming 

betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering en/of het betalen van de 

koopsom en/of het storten van de waarborgsom en/of bankgarantie aan de wederpartij na afloop van 

de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van acht dagen een zonder rechterlijke tussenkomst en 

direct opeisbare boete van drie promille van de koopprijs per dag tot aan de dag van nakoming, 

onverminderd het recht van de wederpartij op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van 

kosten van verhaal. Als de wederpartij na verloop van tijd de overeenkomst alsnog ontbindt, dan is 

deze boete verschuldigd tot aan de dag van ontbinding. 

4. Als de nalatige partij, na in gebreke te zijn gesteld, binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 

van acht dagen alsnog aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is hij/zij desalniettemin gehouden aan de 

wederpartij diens schade als gevolg van de niet tijdige nakoming te vergoeden. 

5. De notaris wordt bij deze opgedragen, en voor zover nodig, door partijen onherroepelijk gemachtigd 

om: 

a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris 

uitgekeerde bedrag van de garantie dan wel uit de bij de notaris gestorte waarborgsom, aan 

verkoper te betalen; 

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde garantie aan de 

bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de notaris gestorte waarborgsom aan 

koper terug te betalen; 

c. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van beide 

partijen tekortschiet, de bankgarantie of waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht 

van gewijsde gedane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij 

het bedrag moet afdragen. 

 

Artikel 14 Risico-overgang, beschadiging door overmacht 

1. Het verkochte is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering voor risico van 

koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt. In dat geval gaat het risico met ingang van die 

dag over op koper. 

2. Indien het verkochte voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd of geheel of gedeeltelijk 

verloren gaat, is verkoper verplicht binnen 72 uur koper hiervan in kennis te stellen. 

3. Indien het verkochte door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd of geheel 

of gedeeltelijk verloren gaat, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier 

weken, maar in ieder geval vóór de overeengekomen dag van levering: 
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a. koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper - zonder enige bijzondere 

tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs - aan koper op de overeengekomen dag van 

eigendomsoverdracht het verkochte aflevert in de staat waarin deze zich dan bevindt, met alle rechten 

welke verkoper ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde 

jegens derden toekomen; of 

 

b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen voor de overeengekomen dag 

van eigendomsoverdracht of als dat later is binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval 

verschuift een eerder overeengekomen dag van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die 

waarop die vier weken zijn verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze 

overeenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel 

herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem 

sub a. toegekende recht. In dat geval vindt de eigendomsoverdracht plaats op de overeengekomen 

datum of, als dat later is uiterlijk zes weken na het onheil. 

 

Artikel 15 Ontbindende voorwaarden/rechten van ontbinding 

Partijen verklaren geen ontbindende voorwaarden overeen te zijn gekomen. 

 

Artikel 16 Kosten onderzoek notaris 

1. Ingeval van ontbinding wegens vervulling van een ontbindende voorwaarde/beroep op een recht van 

ontbinding komen de door de notaris verrichte uitgaven (zoals kosten kadaster) voor rekening van 

degene te wiens behoeve de ontbinding geschiedt, doch wordt geen honorarium in rekening gebracht. 

2. Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg is het honorarium voor de door 

de notaris verrichte werkzaamheden en zijn de ter zake daarvan verrichte uitgaven voor rekening van 

de verkoper en de koper, ieder voor de helft. 

3. Een en ander geldt niet voor zover anders is overeengekomen met de notaris. 

 

Artikel 17 Termijnen 

Op de in deze overeenkomst vermelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 
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Artikel 18 Woonplaatskeuze 

Deze akte zal berusten ten kantore van de hiervoor in artikel 1 genoemde notaris, alwaar partijen ter zake 

van deze overeenkomst woonplaats kiezen. 

 

Artikel 19 Rechtskeuze en forumkeuze 

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor de kennisneming van alle geschillen 

die naar aanleiding van deze koopovereenkomst ontstaan, is het gerecht van de plaats waar het verkochte 

is gelegen bevoegd. 

 

Artikel 20 Vormerkung 

Partijen geven geen opdracht aan de notaris om de koop in te schrijven in de daartoe bestemde openbare 

registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door aanbieding van een afschrift van 

deze overeenkomst aan de bewaarder van het betreffende kantoor van voormelde Dienst.  

 

Artikel 21 Bekendheid overeenkomst 

Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst ondertekend hebben, kennis 

hebben genomen van de bepalingen, zoals nader uitgelegd in de bij deze akte behorende toelichting en dat 

zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst hun 

voldoende voor ogen staan. 

 

Artikel 22 Aanvullende bepalingen 

1. Er worden geen betalingsrechten of productierechten overgedragen; 

2. Voor het verkochte geldt dat er een overpad op de minst bezwarende wijze over het verkochte loopt 

ten behoeve de heer R. Nijdeken om te komen bij het bij hem in eigendom zijnde perceel kadastraal 

bekend Lochem Q 203. Koper verleent tevens volmacht om op eerste verzoek van de heer R. Nijdeken 

dit recht van overpad te vestigen als persoonlijk- dan wel zakelijkrecht. 

 

 

Verkoper:      Koper: 

Lochem, .....................2019    plaats en datum: ........................................2019 

 

 

 

 

..........................      .......................... 



Kendes Rentmeesters Zwolle BV 

Bijlage 5 
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Koopovereenkomst     NUMMER: Z19689 / K 02   

 

Partijen: 

1. De heer/mevrouw naam, geboren te plaats op datum, wonende te PC/PLAATS, ADRES; 

 

hierna aangeduid als “verkoper”; 

 

en 

 

2. De heer/mevrouw naam, geboren te plaats op datum, wonende te PC/PLAATS, ADRES, 

 

hierna aangeduid als “koper”; 

 

Partijen komen overeen als volgt: 

 

Verkoper verkoopt aan koper die van verkoper koopt: 

 

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem, kadastraal bekend gemeente Lochem, 

sectie Q, nummer 206, zoals aangegeven op aangehechte kadastrale tekening, derhalve met een totale 

oppervlakte van 4.00.00 hectare, 

 

hierna aangeduid als “het verkochte”.  

 

De koopprijs bedraagt € @@@@@@,-- (zegge: @@@@@@ euro) exclusief kosten en belastingen voor het 

verkochte. 

 

En voorts onder de volgende bijzondere voorwaarden en bepalingen. 

 

Artikel 1 Notaris 

1. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van notaris mr. 

D. Siebelink van Tap & van Hoff notarissen, Marinus Naefflaan 16, 7241 GD te Lochem, diens 

waarnemer of opvolger, uiterlijk op 6 september 2019, of zoveel eerder of later als partijen nader 

overeenkomen. 
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Artikel 2 Kosten en belastingen 

1. Alle kosten en belastingen gemoeid met de overdracht, waaronder begrepen overdrachtsbelasting, het 

kadastraal tarief en de notariskosten, zijn voor rekening van koper. 

2. Koper zal in de akte van levering een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als 

bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, aangezien koper 

de gekochte cultuurgrond als bedoeld in dit wetsartikel, ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig 

zal exploiteren of zal laten exploiteren. Koper is ermee bekend dat deze vrijstelling van 

overdrachtsbelasting vervalt en leidt tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger de 

onroerende zaak niet gedurende een termijn van ten minste tien achtereenvolgende jaren, ingaand 

…….........., op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of laat exploiteren. Deze vrijstelling 

is daarom een voorwaardelijke vrijstelling. 

3. Verkoper en koper komen een kettingbeding overeen met de hierna volgende tekst. Dit beding zal 

woordelijk in de akte van levering worden opgenomen. 

Verkoper heeft bij zijn verkrijging van de onroerende zaak een beroep gedaan op de vrijstelling van 

overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

Verkoper is de destijds niet geheven overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd als de bedrijfsmatige 

exploitatie van de onroerende zaak ten behoeve van de landbouw eindigt binnen tien jaar na de 

verkrijgingsdatum van verkoper. Dit is niet van toepassing indien binnen deze termijn de 

cultuurgrond door overheidsbeleid aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van de 

ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap. 

In verband hiermee zijn verkoper en koper het volgende kettingbeding overeengekomen: 

Koper verplicht zich ten opzichte van verkoper, die aanvaardt: 

a.    om namens verkoper de Belastingdienst tijdig te verzoeken tot uitreiking van een aangiftebiljet 

 voor de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting en om namens verkoper deze aangifte tijdig in 

 te dienen op basis van de gegevens in de voorafgaande eigendomstitel; 

b.    om namens verkoper, maar geheel voor rekening van koper, de alsnog verschuldigde 

 overdrachtsbelasting, dit tot maximaal een bedrag gelijk aan de destijds geheven 

 overdrachtsbelasting tijdig aan de Belastingdienst te voldoen. Als de verschuldigde 

 overdrachtsbelasting dit bedrag overtreft, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst terecht meent 

 dat sprake is van een hogere maatstaf van heffing (verschil tussen waarde en tegenprestatie) blijft 

 het meerdere voor rekening van verkoper en moet verkoper dit bedrag zelf aan de Belastingdienst 

 voldoen; 
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c.    om, als koper tekortschiet in zijn hiervoor onder a en b vermelde verplichtingen en daardoor 

 renten, boeten en/of kosten aan de Belastingdienst verschuldigd is, deze namens verkoper, maar 

 geheel voor rekening van koper aan de Belastingdienst te voldoen; 

d.    verkoper onmiddellijk te informeren over: 

       -      feiten en/of omstandigheden waardoor verkoper de aanvankelijk niet geheven   

        overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd is; 

       -      de voldoening door koper van zijn hiervoor vermelde verplichtingen; 

       -      het gedeelte van de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting dat op grond van het hiervoor          

        onder b bepaalde voor rekening van verkoper komt. 

Koper verplicht zich ten opzichte van verkoper, die dit aanvaardt, het hiervoor onder 1.a tot en met d 

bepaalde bij een vervreemding van het geheel of een deel van de onroerende zaak aan zijn verkrijger 

bij wijze van kettingbeding op te leggen. Ingeval de hiervoor omschreven termijn van tien jaar 

verstreken is, vervalt deze verplichting. Onder vervreemding wordt ook verstaan: het vestigen van 

een beperkt recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik en vervreemding of vestiging in economische 

zin als bedoeld in artikel 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

Koper verplicht zich dit kettingbeding aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde als hoofdelijk 

medeschuldenaar op te leggen en in de notariële akte van levering of vestiging woordelijk te laten 

opnemen, dit op straffe van een betaling van een zonder ingebrekestelling opeisbare niet voor 

matiging vatbare boete gelijk aan tien procent van de koopsom ten behoeve van verkoper. Verkoper 

heeft de bevoegdheid om daarnaast de eventueel meer geleden schade te vorderen. 

 

Artikel 3 Betaling 

1. De betaling van de koopprijs en van de kosten, rechten en belastingen vindt uitsluitend plaats via het 

kantoor van de notaris. 

2. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór de ondertekening van de akte tot levering door 

betaling op de kwaliteitsrekening van de notaris, met valutering van uiterlijk de dag van 

ondertekening van de akte. 

3. De notaris zal eerst tot uitbetaling aan verkoper overgaan, zodra hem is gebleken dat verkoper aan 

zijn verplichting heeft voldaan tot levering vrij van hypotheken en beslagen, die ingevolge deze 

overeenkomst niet door koper worden overgenomen. 

4. De notaris houdt het door of namens koper betaalde voor koper tot het moment waarop hem uit 

onderzoek is gebleken dat de overdracht is geschied overeenkomstig het in lid 3 van dit artikel 

bepaalde. Daarna houdt de notaris de betrokken gelden voor verkoper, behoudens voor zover deze 

bestemd zijn voor betaling van schulden waarvoor inschrijvingen als in het vorige lid bedoeld zijn 

genomen of op andere grond volgens de afrekening van de notaris aan anderen toekomen. 
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Artikel 4 Waarborgsom 

1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is koper gehouden om uiterlijk ter 

gelegenheid van ondertekening van deze koopovereenkomst een waarborgsom te storten op de 

kwaliteitsrekening van de desbetreffende notaris ter hoogte van 10% van de koopsom. De over de 

waarborgsom door de notaris ontvangen rente, wordt aan koper vergoed. 

2. In plaats van de in artikel 4.1 genoemde waarborgsom, kan koper desgewenst, binnen de in artikel 4.1 

genoemde termijn, bij en ten genoegen van de desbetreffende notaris een kredietinstelling in de zin 

van de Wet op het financieel toezicht, door een verzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op het 

financieel toezicht, of door een, zulks ter beoordeling van de notaris, te goeder naam bekend staande 

buitenlandse bank, afgegeven bankgarantie ter hoogte van het in artikel 4.1 genoemde bedrag 

deponeren. Deze bankgarantie dient in ieder geval onvoorwaardelijk te zijn en gedurende tenminste 

één maand na de overeengekomen leveringsdatum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling 

te bevatten dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal 

uitkeren. 

3. Bij niet nakoming van de bij dit artikel aan koper opgelegde verplichting is artikel 13 van de 

overeenkomst van toepassing. 

4. Een gestelde bankgarantie zal in geval van opschorting van de datum van juridische levering door de 

partij die de bankgarantie heeft gesteld moeten worden verlengd. De kosten van de verlenging van de 

bankgarantie komen voor rekening van de partij aan wie de opschorting van de juridische levering is 

te wijten.  

 

Artikel 5 Juridische levering 

1. Het verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken en vrij van 

pandrechten, van beslagen, hypotheken en van inschrijvingen daarvan, de registergoederen tevens 

met alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf en met alle kwalitatieve 

rechten. 

2. Verkoper heeft kennis gegeven van alle eventueel met het verkochte verbonden lasten uit hoofde van 

erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, 

kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 BW en blijkend en/of voortvloeiend uit: 

- de (laatste) akte(n) van levering of andere relevante akte(n); 

- andere akten, waaronder het recht van opstal nutsvoorzieningen op een gedeelte van het  

verkochte, de gerechtigde betreft Saranne B.V., 6812 AR Arnhem, Utrechtseweg 310;  



 

 
 

 5 van 10 

 

3. Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers en als 

hiervoor omschreven, alsmede die voor haar uit de feitelijke situatie kenbaar zijn, respectievelijk voor 

haar geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen. Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben 

gesteld van het vigerende bestemmingsplan en overige regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot 

wijziging daarvan bij de desbetreffende overheidsinstanties. 

4. Op het verkochte rusten blijkens de kadastrale registratie en het gemeentelijke beperkingenregister 

geen publiekrechtelijke beperkingen. 

 

Artikel 6 Staat van de onroerende zaak 

1. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden in de staat waarin het zich bij het tot stand 

komen van deze overeenkomst bevindt, behoudens normale slijtage. Verkoper verplicht zich voor het 

verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering. 

2. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor het hierna omschreven normaal 

gebruik nodig zijn, noch voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en 

die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de onderhavige 

koopovereenkomst. Verkoper heeft het verkochte in gebruik als akkerbouwland, hetgeen partijen zijn 

als het normale gebruik. 

3. Koper is voornemens het verkochte te gaan gebruiken als akkerbouwland. Het verkochte zal bij de 

feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik als akkerbouwland 

noodzakelijk zijn. Verkoper zijn geen feiten of omstandigheden bekend die aan een normaal gebruik 

als bovenbedoeld door koper in de weg staan. 

 

Artikel 7 Feitelijke levering 

1. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden ter gelegenheid van de ondertekening van de 

akte tot levering. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een eerder tijdstip, eindigt de zorgplicht 

van de verkoper op het tijdstip van feitelijke levering. 

2. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden leeg en ontruimd (behoudens het bepaalde van 

lid 4). 

3. Koper heeft het recht het verkochte zo kort mogelijk vóór de feitelijke levering te inspecteren. 

4. De feitelijke levering zal geschieden onder gestanddoening van de thans op het verkochte rustende 

geliberaliseerde pachtovereenkomst aan Surris Laren B.V. te Laren . Voormelde geliberaliseerde 

pachtovereenkomst eindigt op 9 februari 2020.  

 

Artikel 8 Garanties en verklaringen verkoper 

1. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte. 
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2. Ten opzichte van derden bestaan geen verplichtingen uit hoofde van pacht, huur, huurkoop, 

voorkeursrechten, optierecht of andere aanspraken tot gebruik, tenzij in artikel 7 van deze 

overeenkomst anders is bepaald. 

3. Aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het 

verkochte voorgeschreven of aangekondigd, die nog niet zijn uitgevoerd. 

4. Verkoper is niet bekend met beschikkingen en/of bevelen in de zin van artikel 55 Wet 

Bodembescherming en evenmin met feiten die er op wijzen dat het verkochte enige verontreiniging 

bevat die ten nadele strekt van het blijkens het in artikel 6 beoogde gebruik door koper of die heeft 

geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning, dan wel tot het nemen van andere 

maatregelen. Verkoper heeft de grond niet zelf in gebruik gehad. Het is verkoper tevens niet bekend 

dat in de bodem tanks voor het opslaan van vloeistoffen, zoals olie- en septictanks, aanwezig zijn.  

5. Het is verkoper niet bekend dat zich in het verkochte asbest of asbesthoudende materialen bevinden. 

6. Aan verkoper is betreffende het verkochte geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel 

aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend: 

- als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; 

- tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de 

Monumentenwet; 

- door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht. 

7. Het verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is ook niet ter onteigening aangewezen. 

8. Aan verkoper is niet bekend dat het verkochte is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in 

samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid Wet voorkeursrecht gemeenten, noch 

in een voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid Wet 

voorkeursrecht gemeenten.  

9. Aan verkoper zijn geen andere bijzondere lasten of beperkingen van publiekrechtelijke aard bekend 

dan die in deze akte staan vermeld. 

10. Aan verkoper zijn geen nog niet ingeschreven maar wel voor inschrijving vatbare feiten als bedoeld in 

artikel 3:17 BW bekend. 

11. Met betrekking tot het verkochte zijn geen gerechtelijke procedures aanhangig waaronder begrepen 

arbitrage en bindend advies. 

12. Het recht van verkoper met betrekking tot het verkochte is niet onvoorwaardelijk en niet 

onderworpen aan een tijdsbepaling. 

13. De garantieverklaringen van verkoper hebben tevens betrekking op het moment van levering, tenzij 

het voor koper ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst redelijkerwijs te voorzien of te 

verwachten was dat zich één of meer wijzigingen ten aanzien van bovenvermelde omstandigheden 

zouden kunnen voordoen. 
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14. Het jachtrecht is verhuurd tot 31 december 2024. 

 

Artikel 9 Verrekening baten en lasten 

Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van datum van ondertekening van de 

akte van levering. De dan lopende baten en lasten, zullen tussen partijen worden verrekend. 

 

Artikel 10 Verrekening grootte 

Het verschil tussen de werkelijke en de in deze overeenkomst genoemde opgegeven grootte van het 

verkochte zal aan geen der partijen aanleiding geven tot verrekening respectievelijk het instellen van 

enigerlei actie. Er worden enkel gehele kadastrale percelen overgedragen.  

 

Artikel 11 Overdracht aanspraken 

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover 

derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s), zoals 

wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan de registergoederen toegebrachte schade, gaan over 

op koper per het tijdstip van het passeren van de akte van levering. Verkoper verplicht zich haar bekende 

gegevens (zoals garantiebewijzen en facturen e.d.) ter zake aan koper te verstrekken en machtigt koper 

hierbij deze overgang c.q. overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 12 Twee of meer (ver)kopers 

Als twee of meer personen als (ver)kopers optreden, kunnen (ver)kopers slechts gezamenlijk de voor hen 

uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen uitoefenen c.q. nakomen.  

(Ver)kopers verlenen elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze overeenkomst 

voortvloeiende rechten en verplichtingen uit te oefenen c.q. na te komen. (Ver)kopers zijn verder 

hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. 

 

Artikel 13 Ingebrekestelling 

1. Een partij is in verzuim als hij/zij, na door de wederpartij in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht 

dagen nalatig is of blijft aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. In 

dat geval is de wederpartij gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de nalatige partij. 
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2. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming die betrekking 

heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering en/of het betalen van de koopsom 

en/of het storten van de waarborgsom en/of bankgarantie, verbeurt de nalatige partij aan de 

wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van 10% van de koopsom, 

onverminderd het recht van de wederpartij op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van 

kosten van verhaal. 

3. Als de wederpartij geen gebruik maakt van zijn/haar recht op ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel en nakoming verlangt, verbeurt de nalatige partij mits de tekortkoming en deze tekortkoming 

betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering en/of het betalen van de 

koopsom en/of het storten van de waarborgsom en/of bankgarantie aan de wederpartij na afloop van 

de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van acht dagen een zonder rechterlijke tussenkomst en 

direct opeisbare boete van drie promille van de koopprijs per dag tot aan de dag van nakoming, 

onverminderd het recht van de wederpartij op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van 

kosten van verhaal. Als de wederpartij na verloop van tijd de overeenkomst alsnog ontbindt, dan is 

deze boete verschuldigd tot aan de dag van ontbinding. 

4. Als de nalatige partij, na in gebreke te zijn gesteld, binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 

van acht dagen alsnog aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is hij/zij desalniettemin gehouden aan de 

wederpartij diens schade als gevolg van de niet tijdige nakoming te vergoeden. 

5. De notaris wordt bij deze opgedragen, en voor zover nodig, door partijen onherroepelijk gemachtigd 

om: 

a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris 

uitgekeerde bedrag van de garantie dan wel uit de bij de notaris gestorte waarborgsom, aan 

verkoper te betalen; 

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde garantie aan de 

bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de notaris gestorte waarborgsom aan 

koper terug te betalen; 

c. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van beide 

partijen tekortschiet, de bankgarantie of waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht 

van gewijsde gedane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij 

het bedrag moet afdragen. 

 

Artikel 14 Risico-overgang, beschadiging door overmacht 

1. Het verkochte is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering voor risico van 

koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt. In dat geval gaat het risico met ingang van die 

dag over op koper. 
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2. Indien het verkochte voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd of geheel of gedeeltelijk 

verloren gaat, is verkoper verplicht binnen 72 uur koper hiervan in kennis te stellen. 

3. Indien het verkochte door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd of geheel 

of gedeeltelijk verloren gaat, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier 

weken, maar in ieder geval vóór de overeengekomen dag van levering: 

a. koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper - zonder enige bijzondere 

tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs - aan koper op de overeengekomen dag van 

eigendomsoverdracht het verkochte aflevert in de staat waarin deze zich dan bevindt, met alle rechten 

welke verkoper ter zake van het onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde 

jegens derden toekomen; of 

 

b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen voor de overeengekomen dag 

van eigendomsoverdracht of als dat later is binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval 

verschuift een eerder overeengekomen dag van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die 

waarop die vier weken zijn verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze 

overeenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel 

herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem 

sub a. toegekende recht. In dat geval vindt de eigendomsoverdracht plaats op de overeengekomen 

datum of, als dat later is uiterlijk zes weken na het onheil. 

 

Artikel 15 Ontbindende voorwaarden/rechten van ontbinding 

Partijen verklaren geen ontbindende voorwaarden overeen te zijn gekomen. 

 

Artikel 16 Kosten onderzoek notaris 

1. Ingeval van ontbinding wegens vervulling van een ontbindende voorwaarde/beroep op een recht van 

ontbinding komen de door de notaris verrichte uitgaven (zoals kosten kadaster) voor rekening van 

degene te wiens behoeve de ontbinding geschiedt, doch wordt geen honorarium in rekening gebracht. 

2. Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg is het honorarium voor de door 

de notaris verrichte werkzaamheden en zijn de ter zake daarvan verrichte uitgaven voor rekening van 

de verkoper en de koper, ieder voor de helft. 

3. Een en ander geldt niet voor zover anders is overeengekomen met de notaris. 

 

Artikel 17 Termijnen 

Op de in deze overeenkomst vermelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 
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Artikel 18 Woonplaatskeuze 

Deze akte zal berusten ten kantore van de hiervoor in artikel 1 genoemde notaris, alwaar partijen ter zake 

van deze overeenkomst woonplaats kiezen. 

 

Artikel 19 Rechtskeuze en forumkeuze 

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor de kennisneming van alle geschillen 

die naar aanleiding van deze koopovereenkomst ontstaan, is het gerecht van de plaats waar het verkochte 

is gelegen bevoegd. 

 

Artikel 20 Vormerkung 

Partijen geven geen opdracht aan de notaris om de koop in te schrijven in de daartoe bestemde openbare 

registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door aanbieding van een afschrift van 

deze overeenkomst aan de bewaarder van het betreffende kantoor van voormelde Dienst.  

 

Artikel 21 Bekendheid overeenkomst 

Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst ondertekend hebben, kennis 

hebben genomen van de bepalingen, zoals nader uitgelegd in de bij deze akte behorende toelichting en dat 

zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst hun 

voldoende voor ogen staan. 

 

Artikel 22 Aanvullende bepalingen 

1. Er worden geen betalingsrechten/productierechten overgedragen; 

 

 

Verkoper:      Koper: 

Lochem, .....................2019    plaats en datum: ........................................2019 

 

 

 

 

..........................      .......................... 



Kendes Rentmeesters Zwolle BV 

Bijlage 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Kendes Rentmeesters Zwolle BV

Bijlage 7 











Kendes Rentmeesters Zwolle BV

Bijlage 8 



Inschrijvingsbiljet natuurlijk persoon 

Ondergetekende: 

naam: ……………………………………………………..………………… 

voorna(a)m(en): ……………………………………………………..………………… 

adres: ……………………………………………………..………………… 

postcode: ……………………………………………………..………………… 

woonplaats: ……………………………………………………..………………… 

telefoonnummer: ……………………………………………………..………………… 

verklaart en garandeert: 

- kennis te hebben genomen van - en akkoord te gaan met de informatie, voorwaarden en bepalingen 

zoals omschreven in de door Kendes Rentmeesters Zwolle BV verstrekte verkoopbrochure met 

bijlagen; 

- een onvoorwaardelijke bieding te doen op één of meer onroerende za(a)k(en) zoals hieronder 

genoemd ter grootte van de op dit inschrijvingsbiljet vermelde koopsom; 

- deze bieding gestand te doen tot in ieder geval 6 weken na sluitingstermijn van deze inschrijving. 

Ingeval van gunning aan hem/haar verklaart hij/zij bovendien kennis te hebben genomen van de 

koopovereenkomst zoals opgenomen in de brochure, daarmee akkoord te gaan en deze te zullen 

ondertekenen. 

Bieding 

Kavel 1 

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem,  

kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 204, ter totale grootte van 4.00.00 ha 

Bedrag in cijfers: € .................................................................................................................................... 

Bedrag in letters:  .............................................................................................................................. euro 
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Kavel 2 

 

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem,  

kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 206, ter totale grootte van 4.00.00 ha 

 

Bedrag in cijfers: € .................................................................................................................................... 

 

Bedrag in letters:  .............................................................................................................................. euro 

 

 

 

 

Aldus gedaan en ondertekend te …………………………………. op ………………………………… 2019 

 

 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Bijvoegen: 

1. kopie geldig legitimatiebewijs; 

2. bankgarantie/verklaring financiële gegoedheid. 

 

 

 

Inleveren in gesloten enveloppe met de vermelding "Inschrijving cultuurgrond nabij Lochem" bij 

Notariskantoor Tap & van Hoff notarissen, kantoorhoudende te 7241 GD Lochem, Marinus 

Naefflaan 16, uiterlijk op 20 augustus 2019 voor 15.00 uur. 

 



Kendes Rentmeesters Zwolle BV 

Bijlage 9 
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Inschrijvingsbiljet rechtspersoon 
 

Ondergetekende: 

 

functie:    ……………………………………………………..………………… 

 

naam:    ……………………………………………………..………………… 

 

voorna(a)m(en):  ……………………………………………………..………………… 

 

adres:    ……………………………………………………..………………… 

 

postcode:   ……………………………………………………..………………… 

 

woonplaats:   ……………………………………………………..………………… 

 

telefoonnummer:  ……………………………………………………..………………… 

 

te dezer zake handelende als bevoegd bestuurder van: 

 

statutaire naam:  ……………………………………………………..………………… 

 

statutaire vestigingsplaats: ……………………………………………………..………………… 

 

adres:    ……………………………………………………..………………… 

 

postcode:   ……………………………………………………..………………… 

 

plaats:    ……………………………………………………..………………… 

 

 

verklaart en garandeert: 

- kennis te hebben genomen van - en akkoord te gaan met de informatie, voorwaarden en 

bepalingen zoals omschreven in de door Kendes Rentmeesters Zwolle  BV verstrekte 

verkoopbrochure met bijlagen; 

- een onvoorwaardelijke bieding te doen op één of meer onroerende za(a)k(en) zoals hieronder 

genoemd ter grootte van de op dit inschrijvingsbiljet vermelde koopsom; 

- deze bieding gestand te doen tot in ieder geval 6 weken na sluitingstermijn van deze inschrijving. 

 

Ingeval van gunning aan hem/haar verklaart hij/zij bovendien kennis te hebben genomen van de 

koopovereenkomst zoals opgenomen in de brochure, daarmee akkoord te gaan en deze te zullen 

ondertekenen. 
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Bieding 

 

 

Kavel 1 

 

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem,  

kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 204, ter totale grootte van 4.00.00 ha 

 

Bedrag in cijfers: € .................................................................................................................................... 

 

Bedrag in letters:  .............................................................................................................................. euro 

 

 

 

 

Kavel 2 

 

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Grote Drijfweg te Lochem,  

kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie Q, nummer 206, ter totale grootte van 4.00.00 ha 

 

Bedrag in cijfers: € .................................................................................................................................... 

 

Bedrag in letters:  .............................................................................................................................. euro 

 

 

 

 

Aldus gedaan en ondertekend te …………………………………. op ………………………………… 2019 

 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………... 

 

Bijvoegen: 

1. kopie geldig legitimatiebewijs; 

2. bankgarantie/verklaring financiële gegoedheid; 

3. kopie gewaarmerkt uitreksel handelsregister Kamer van Koophandel. 

 

Inleveren in gesloten enveloppe met de vermelding "Inschrijving cultuurgrond nabij Lochem" bij 

Notariskantoor Tap & van Hoff notarissen, kantoorhoudende te 7241 GD Lochem, Marinus 

Naefflaan 16, uiterlijk op 20 augustus 2019 voor 15.00 uur. 

 

 




