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HORTENSIALAAN 6
Villa De Rietzoom
Wandelend over De Hooge Riet waant u zich ineens in Zwitserse sferen. De
Rietzoom is een fraai paviljoen in Zwitserse chaletstijl, gebouwd in 1888. De
Rietzoom ligt aan de rand van het park en heeft een entree aan de
Horsterweg. De brede veranda rondom de verdieping werd ooit ontworpen
om gegoede burgers tot rust te laten komen en het gevoel van licht, lucht
en ruimte te laten beleven. Ziet u zichzelf hier al genieten van de prachtige
omgeving?
Bouwjaar: 1888.
Monument: Het pand is een gemeentelijk monument. Dit betekent dat de
gevel en de constructie beschermd zijn. Alle wijzigingen die aan deze
onderdelen worden uitgevoerd, moeten eerst getoetst worden door de
gemeentelijke monumentencommissie.
Bestemming: De huidige bestemming is een kantoorfunctie. Het
bestemmingsplan biedt ruimte voor wonen en kleinschalige horeca zoals
een bed and breakfast.
Installatie(s): De woning is voorzien van gas, water en elektra. Ook is er een
aansluiting op de riolering.

Inhoud en gebruiksoppervlakte: Het pand heeft een bruto inhoud van 2.063 m³ en ca.
558 m² gebruiksoppervlakte wonen verdeeld over de begane grond (ca. 237 m²), eerste
verdieping (ca. 184 m²) en tweede verdieping (ca. 137 m²).

Parkeren: Op de parkeerplaats op park De Hooge Riet zijn 2 parkeerplekken
voor De Rietzoom.

Kavel: De totale oppervlakte van de eigen kavel is: ca. 785 m².

Bieden vanaf € 700.000,- K.K.

Levering: ‘as is where is’.

WONEN OP DE HOOGE RIET
Na jaren van leegstand krijgt De Hooge Riet een nieuwe toekomst. Dat geldt
voor het monument én voor het park! De Hooge Riet wordt een plek om te
wonen en te genieten.
Stelt u zich eens voor: vanaf uw terras kijkt u uit over glooiende grasvelden
met historische bomen. Hoor de vogeltjes, volg een eekhoorn van tak naar
tak. Woon je op De Hooge Riet, dan is het park het verlengde van eigen
terras.

RIJKSMONUMENT
De Hooge Riet maakt deel uit van Landgoed Veldwijk. Veldwijk en De Hooge
Riet kennen een boeiende historie. Het hoofdgebouw is in 1939 ontworpen
als sanatorium voor welgestelden. Licht, lucht, ruimte en rust waren de
ingrediënten. Vanwege de cultuurhistorische waarde is het gebouw
aangemerkt als rijksmonument.
Na jaren leegstand is het nu toe aan een nieuwe toekomst. De bestaande
panden in het park krijgen een nieuwe bestemming. Wonen en/of werken
in een van deze unieke gebouwen wordt realiteit!
Verspreid in het historische park komen sfeervolle tweelaagse
terraswoningen. De woningen zijn levensloopbestendig. Aan de lommerrijke
lanen langs het park worden royale twee-onder-een-kapvilla’s gebouwd en
in het monument worden karakteristieke appartementen gerealiseerd.

UNIEKE LIGGING
Park De Hooge Riet grenst aan het gezellige centrum van Ermelo met volop
keuze uit restaurants, café’s en een theater. Het NS station ligt pal voor het
park: 20 minuten naar hartje Amersfoort, in 30 minuten in Utrecht of
Zwolle. De A28 ligt op een paar minuten autorijden.

PLANNING NIEUWBOUW EN MONUMENTEN

WONEN/WERKEN OP EEN LANDGOED

Op De Hooge Riet komen in het monument 32 unieke appartementen. Aan
de achterzijde van het monument komen 28 tweelaagse terraswoningen.
Langs de Horsterweg en de Hortensialaan komen tien twee-onder-eenkapvilla’s.
De onherroepelijke vergunning wordt eind juni 2021 verwacht. De
verwachting is dat de bouwwerkzaamheden starten rond de zomer van
2021, en in ieder geval na het broedseizoen (half juli).

Met de andere bewoners bent u mede-eigenaar van deze bijzondere woonomgeving.U
bent mandelig eigenaar. Mandelig is een woord dat niet vaak voorbijkomt in deNederl
andse taal en staat voor een bijzondere vorm van mede-eigendom. Iedereen die
een aandeel heeft in een mandelig terrein is samen met de andere eigenaren,
verantwoordelijk voor het beheer van het mandelige terrein. Op de Hooge Riet zijn de
binnentuinen en het landgoed mandelig. Voor het beheer hiervan worden twee
stichtingen gevormd: stichting Binnentuinen en stichting Landgoed. Besluit u met
andere bewoners een groencommissie te vormen en onder supervisie van een
professionele hovenier zelf ook werkzaamheden uit te voeren, dan kunnen de
genoemde bijdragen wijzigen.

De verkoop van zowel de nieuwbouw als de appartementen is in volle gang
en er zijn al veel koopcontracten getekend.
De volgende fase in project De Hooge Riet is de start verkoop van de
bestaande panden. Een aantal unieke gebouwen met elk een eigen historie.

MONUMENTEN
Een aantal bijzondere panden is een rijksmonument of een gemeentelijk
monument. Wat is het verschil?
Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en
schoonheid van nationaal belang is. Rijksmonumenten vallen onder de
Erfgoedwet. Dit betekent dat de eigenaar zich moet houden aan de
instandhoudingsplicht en zorgt dat het monument zodanig onderhouden
wordt dat instandhouding van het object en de monumentale bouwkundige
elementen gewaarborgd is. Meer informatie staat op de website
www.cultureelerfgoed.nl
Een gemeentelijk monument is door de gemeente als zodanig aangemerkt
omdat het van plaatselijk of regionaal belang is. De gevel en de constructie
zijn beschermd. Alle wijzigingen die aan deze onderdelen worden
uitgevoerd, moeten eerst getoetst worden door de gemeentelijke
monumentencommissie. Meer informatie staat op: www.monumenten.nl.

Villa De Rietzoom valt enkel onder Stichting Landgoed. De maandelijkse bijdrage
bedraagt circa € 55,-

KIJKDAG
Zaterdag 1 mei 2021
Meld u aan voor de kijkdag
via de projectwebsite:
https://www.dehoogeriet.
nl/panden/

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Makelaars:
Midden Nederland Makelaars
Raadhuisplein 1
3851 NT Ermelo
Telefoon: +31 (0)34 155 37 73
ermelo@mnm.nl
www.mnm.nl

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met een van de makelaars
De Hooge Riet is een ontwikkeling
van Heijmans Vastgoed

WWW.DEHOOGERIET.NL

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
Apeldoornsestraat 95
3781 PM Voorthuizen
Telefoon: +31 (0)342 474 000
nieuwbouw@drieklomp.nl
www.drieklomp.nl
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Artikel 3 Gemengd
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van gemengd - milieucategorie 1' uitsluitend maatschappelijke voorzieningen van milieucategorie 1 zijn
toegestaan, waaronder in ieder geval een gastenverblijf voor gasten van de bewoners van het
hoofdgebouw;

b.

horeca tot en met categorie 2.3 van de Lijst van horecabedrijven zoals opgenomen in bijlage 1,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';

c.

kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

d.

wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

e.

kleinschalige verblijfsrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie –
kleinschalige verblijfsrecreatie';

met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
Op de voor 'Gemengd' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de
bestemming.
3.2.2 Hoofdgebouwen
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.

een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.

de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum gooten bouwhoogte' of 'maximum bouwhoogte' is aangegeven;

c.

ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' geldt dat het aantal te bouwen
woningen niet meer mag bedragen dan dit aantal.

3.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a.

bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten een bouwvlak worden gebouwd;

b.

de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde
daarvan mag niet minder dan 2 m bedragen;

c.

de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3 m bedragen;

d.

de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 5 m bedragen.

e.

de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw bedraagt maximaal
15% van de perceelsgrootte.

3.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:



bij pergola's en soortgelijke constructies 3 m;



bij palen en masten, zoals vlaggenmasten 8 m;



bij erfafscheidingen op het voorerf 1 m;



bij overige erfafscheidingen 2 m;



bij overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 3 m.

3.3 Afwijken van de gebruiksregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor het gebruik van gebouwen
ten behoeve van:



wonen;



horeca tot en met categorie 2.3 van de Lijst van horecabedrijven zoals opgenomen in bijlage 1;



kantoren;

mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a.

het straat- en bebouwingsbeeld;

b.

de woonsituatie;

c.

de milieusituatie;

d.

de verkeersveiligheid;

e.

de sociale en/of externe veiligheid;

f.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g.

de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Artikel 4 Groen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

de versterking en bescherming van groene waarden, landschaps- en natuurwaarden en historische
tuinaanleg;

b.

in- en uitritten ten behoeve van naastgelegen percelen;

c.

parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, fiets- en
voetpaden, nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van warmte-/koude opslag, water, en voorzieningen
voor de waterhuishouding

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
Op de voor 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de
bestemming. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan.
4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepaling:
a.

de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

4.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de inrichting, situering en vormgeving van
objecten ten behoeve van het beschermen van de groene waarden, landschaps- en natuurwaarden en de
historische tuinaanleg.

Artikel 9 Waarde - Archeologie H
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie H' aangewezen gronden zijn naast de andere voor die gronden aangewezen
basisbestemmingen, tevens bestemd voor de bescherming van de aan de grond eigen zijnde archeologische
waarden.

9.2 Bouwregels
Op de voor 'Waarde - Archeologie H' aangewezen gronden mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of
bestaande gebouwen worden vergroot indien en voor zover:
a.

het nieuwe gebouw of de uitbreiding groter is dan 100 m2, en

b.

daarvoor de grond dieper dan 0,3 m zal worden geroerd.

9.3 Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2 voor het bouwen overeenkomstig
de andere bestemmingen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de archeologische waarden van
het gebied.

9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
9.4.1 Omgevingsvergunningplichtige werken
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 9.1 bedoelde gronden de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van
gronden;

b.

het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere
oppervlakteverhardingen;

c.

het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en
het aanbrengen van drainage;

d.

het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

e.

het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden en het
rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd;

f.

het scheuren van grasland.

9.4.2 Toetsingscriterium
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien door het
uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct,
hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de aan de grond eigen
zijnde archeologische waarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan
worden gekomen.
9.4.3 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 9.4.1 is nodig voor:

a.

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarbij de gronden over een oppervlakte van niet
groter dan 100 m2 worden geroerd;

b.

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarbij de gronden niet dieper dan 0,3 m worden
geroerd;

c.

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van
het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde
dan wel verleende omgevingsvergunning;

d.

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de
Monumentenwet 1988 nodig is.

9.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het verwijderen van de bestemming
'Waarde - Archeologie H', indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is.

Artikel 10 Waarde - Cultuurhistorie
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de cultuurhistorische waarden van het
landgoedensemble, conform de redengevende beschrijvingen en de tuinhistorische waardestelling zoals
opgenomen in bijlage 3.

10.2 Bouwregels
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 10.1 bedoelde gronden:
a.

gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde te bouwen;

b.

bestaande gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde te verbouwen.

10.3 Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.2 voor het bouwen
overeenkomstig de andere geldende bestemmingen, mits geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de cultuurhistorische waarden conform de redengevende beschrijvingen en de tuinhistorische waardestelling
zoals opgenomen in bijlage 3.

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
10.4.1 Omgevingsvergunningplichtige werken
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 10.1 bedoelde gronden de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het vergraven en egaliseren van gronden;

b.

het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van
gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;

c.

het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het aanleggen
van andere oppervlakteverhardingen;

d.

het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen en
kolken;

e.

het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;

f.

het ophogen van gronden en aanleggen van (geluids)wallen;

g.

werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of ten gevolge
hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten;

h.

werkzaamheden die ingrijpen in de groeiplaats (groei condities) van beplanting, die onderdeel is van de
historische tuinaanleg.

10.4.2 Toetsingscriterium
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.4.1 mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van het
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te
verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden
conform de redengevende beschrijvingen en de tuinhistorische waardestelling zoals opgenomen in bijlage 3.

10.4.3 Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.4.1 is nodig voor het uitvoeren van:
a.

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer
betreffen;

b.

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van
het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde
dan wel verleende omgevingsvergunning.
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Informatie over planning en het mandelig gebied
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Omgevingsvergunning en bestemmingsplan: Voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan volgen
wij de zogenoemde ‘coördinatiebesluitprocedure’. Dit houdt in dat als het bestemmingsplan onherroepelijk is, ook
de omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn. Er hoeft dan géén aparte procedure voor de
omgevingsvergunningen te worden gevolgd. Wij verwachten dat in juni 2021 de benodigde vergunningen
allemaal onherroepelijk zijn.
Bouwrijp maken: Voordat de bouw start, wordt de locatie ‘bouwrijp’ gemaakt. Bouwrijp betekent dat het terrein
vrij is van obstakels, dat de grond schoon is, en de nodige voorzieningen (nutsvoorzieningen, wegen, etc.) aanwezig zijn. Zo zal op De Hooge Riet bestrating worden verwijderd en zal het pand Heesteroord worden gesloopt.
Ook wordt er fors gesnoeid en zullen er bomen worden gekapt. Aan het kappen van de bomen is een zorgvuldig
onderzoek vooraf gegaan. Daarbij is onder meer gekeken naar de kwaliteit van de bomen en of kappen noodzakelijk is. Vanzelfsprekend houden we bij het kappen ook rekening met het broedseizoen. Hierdoor zullen we naar
verwachting niet eerder dan juli 2021 starten met de kap van de bomen.
Start bouw: De start van de werkzaamheden aan het Rijksmonument staant gepland in juli 2021, tegelijk met
het bouwrijp maken van de overige locatie. De start van de bouw van de nieuwbouwwoningen staat gepland in
oktober 2021. De bouwtijd zal ca. anderhalf jaar zijn.

Over mandelige binnentuinen en een mandelig Landgoed
U woont straks in een historisch park. Met de andere bewoners en eigenaren van de percelen bent u mede-eigenaar
van deze bijzondere woonomgeving. U bent mandelig eigenaar. Mandelig is een woord dat niet vaak voorbijkomt in de
Nederlandse taal en staat voor een bijzondere vorm van mede-eigendom. Iedereen die een aandeel heeft in een
mandelige terrein is samen met de andere eigenaren, verantwoordelijk voor het beheer van het mandelige terrein. Op
de Hooge Riet zijn de binnentuinen en paden tussen en rondom de tweelaagse terraswoningen en het landgoed
mandelig.
Voor het beheer hiervan worden twee stichtingen gevormd: stichting Binnentuinen en stichting Landgoed. De terraswoningen en het Ketelhuis vallen onder beide stichtingen. De twee-onder-een-kapvilla’s en de overige panden vallen
onder de stichting Landgoed. De kosten voor het onderhoud (zowel dagelijks onderhoud als groot onderhoud) worden
betaald uit de bijdragen die de mede-eigenaren betalen.
De stichting ‘Binnentuinen’ beheert het mandelig gebied binnen de ‘binnenrondweg’. Hiertoe behoren onder andere
de binnentuinen en paden tussen en rondom de 28 terraswoningen, het Ketelhuis en de 32 appartementen in het
rijks- monument. De stichting ‘Landgoed De Hooge Riet’ doet het beheer van al het overige mandelige gebied.
Hieronder vallen de 28 terraswoningen, het Ketelhuis, de 32 appartementen in het rijksmonument, de 10 twee-ondereen-kapvilla’s, het Mortuarium/Afscheidshuis, Chalet De Rietzoom, Hortensialaan 10 en 12 en De Riethorst.
Kosten van beheer en onderhoud
De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud van de stichting Binnentuinen bedragen ongeveer € 65,- per
maand/per woning. De maandelijkse kosten voor het beheer en onderhoud van de stichting Landgoed zijn ongeveer €
55,- per maand/per woning. Woont u in een tweelaagse terraswoning, dan betaalt u dus ongeveer € 120,- per maand
(inclusief btw). Woont u in een twee-onder-een-kapvilla dan is uw maandelijkse bijdrage € 55,- per maand (inclusief
btw). (prijspeil 2020)

Geen zorgen over het beheer
Een administratiekantoor verzorgt het beheer van het mandelig gebied. Zij beleggen de vergaderingen van het
bestuur, verzorgen de notulen en geven opvolging aan gemaakte afspraken. Dit doen zij in ieder geval tot en met
het eerste jaar na oplevering. Het is vervolgens aan de stichtingen om dit contract te continueren of daarvoor een
andere partij in de arm te nemen.
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VASTSTELLING BEHEERREGELING
GEMEENSCHAPPELIJKE LANDGOED
Project De Hooge Riet te Ermelo
Op + verscheen voor mij, mr. Jeroen Veenhof, notaris te Amersfoort:
+, te dezen handelend als gevolmachtigde van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid: Heijmans Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Rosmalen
(gemeente 's-Hertogenbosch), kantoorhoudende te 5248 JT Rosmalen, Nederland,
Graafsebaan 65, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16086625,
hierna te noemen: Heijmans;
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
I. CONSIDERANS
a. Heijmans is gerechtigd tot de volgende registergoederen:
++VBC: nadere omschrijving appartementsrechten++
1.
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 1, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
2.
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 2, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
3.
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 3, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
4.
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 4, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
5.
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

complexaanduiding +A, indexnummer 5, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 6, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 7, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 8, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 9, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 10, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 1, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 12, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 13, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
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het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 14, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 15, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 16, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 17, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 18, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 19, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 20, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 21, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
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25.
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complexaanduiding +A, indexnummer 22, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 23, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 24, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 25, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 26, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 27, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 28, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 29, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 30, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
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het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 31, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge
Riet te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F,
complexaanduiding +A, indexnummer 32, uitmakende het + onverdeeld
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De
Hooge Riet”, omvattende +
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 1),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 2),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 3),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 4),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 5),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 6),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 7),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 8),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 9),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 10),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 11),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 12),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 13),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 14),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 15),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
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een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 16),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 17),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 18),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 19),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 20),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 21),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 22),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 23),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 24),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
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58.

59.

60.
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62.

63.

64.

gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 25),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 26),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 27),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 28),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 29),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 30),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 31),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 32),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
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een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 33),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 34),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 35),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 36),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 37),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een
grondgebonden woning met verder aanbehoren (bouwnummer 38),
gelegen in het project “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
een perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde
“ketelhuis”), gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo,
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk
perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte
circa + are + centiare bedraagt
een perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde
“mortuarium”), gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo,
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk
perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte
circa + are + centiare bedraagt;
een perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde chalet
“De Rietzoom”), gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo,
kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk
perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte
circa + are + centiare bedraagt
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een perceel met de daarop aanwezige opstal gelegen aan de
Hortensialaan 10 te Ermelo, gelegen op het landgoed “De Hooge Riet”
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +,
van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de
oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
75. een perceel met de daarop aanwezige opstal gelegen aan de
Hortensialaan 12 te Ermelo, gelegen op het landgoed “De Hooge Riet”
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +,
van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de
oppervlakte circa + are + centiare bedraagt
76. een perceel met de daarop aanwezige opstallen (het zogenaamde
kasteel “de Riethorst”), gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te
Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van
welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de
oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
77. een perceel bestemd voor de aanleg en realisatie van een
gemeenschappelijk landgoed omvattende onder meer:
1. eenennegentig (91) parkeerplaatsen, (voet)paden en rijbanen met
bijbehorende bestrating casu quo verharding;
2. de belijning, de bebording, de bewegwijzering en de inrichting van
het landgoed, alles met bijbehorende werken;
3. de energievoorziening met bijbehorende kasten, installaties, kabels
en leidingen (met uitzondering van de individuele laadpalen op de
parkeerplaatsen) ten behoeve van:
a. de gemeenschappelijke verlichting; en
b. de oplaadpunten voor een elektrisch aangedreven
motorrijtuigen met bijbehorende kasten, installaties, kabels en
leidingen;
4. groenvoorzieningen, waaronder begrepen bomen, hagen en
plantsoenen;
5. lantarenpalen casu quo lichtarmaturen met bijbehorende kasten,
kabels en leidingen ten behoeve van de gemeenschappelijke
verlichting;
6. (riool)leidingen cum annexis voor de afvoer van hemelwater;
7. een infiltratiesysteem cum annexis;
8. de containeropstelplaatsen en overige collectieve voorzieningen;
gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de
voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa +
are + centiare bedraagt;
hierna tezamen te noemen: het Registergoed.
Het Registergoed is door Heijmans verkregen krachtens een akte van levering
op + verleden voor mr. J. Veenhof, notaris te Amersfoort, van welke akte op +
daaropvolgend een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor
het kadaster in Register Hypotheken 4 deel + nummer +.
Heijmans is voornemens om het Registergoed te betrekken in een
nieuwbouw- en transformatieproject genaamd “De Hooge Riet” te Ermelo.
Heijmans zal het Registergoed vervreemden ter uitvoering van de tussen
Heijmans en haar kopers te sluiten overeenkomsten.
Het onder I.a.77 genoemde perceel zal ter gelegenheid van de vervreemding
door Heijmans van een der onder I.a.1 tot en met I.a.76 omschreven
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II.

registergoederen worden bestemd tot gemeenschappelijk nut, zoals bedoeld
in artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek, ten behoeve van elk van de
hiervoor genoemde bouwpercelen.
6. Voorafgaand aan de hiervoor bedoelde bestemming tot gemeenschappelijk
nut wenst Heijmans bij deze akte de beheerregeling ter zake van
vorenbedoelde mandeligheid vast te stellen.
VASTSTELLING BEHEERREGELING MANDELIGHEID
Ter gelegenheid van de vervreemding door Heijmans van een der onder I.a.1 tot
en met I.a.76 omschreven registergoederen zal tot gemeenschappelijk nut, zoals
bedoeld in artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek, worden bestemd:
een perceel bouwterrein, bestemd voor de aanleg en realisatie van een
gemeenschappelijk landgoed omvattende onder meer:
1. eenennegentig (91) parkeerplaatsen, (voet)paden en rijbanen met
bijbehorende bestrating casu quo verharding;
2. de belijning, de bebording, de bewegwijzering en de inrichting van het
landgoed, alles met bijbehorende werken;
3. de energievoorziening met bijbehorende kasten, installaties, kabels en
leidingen (met uitzondering van de individuele laadpalen op de
parkeerplaatsen) ten behoeve van:
a. de gemeenschappelijke verlichting; en
b. de oplaadpunten voor een elektrisch aangedreven motorrijtuigen
met bijbehorende kasten, installaties, kabels en leidingen;
4. groenvoorzieningen, waaronder begrepen bomen, hagen en plantsoenen;
5. lantarenpalen casu quo lichtarmaturen met bijbehorende kasten, kabels
en leidingen ten behoeve van de gemeenschappelijke verlichting;
6. (riool)leidingen cum annexis voor de afvoer van hemelwater;
7. een infiltratiesysteem cum annexis;
8. de containeropstelplaatsen en overige collectieve voorzieningen;
gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
(hierna ook te noemen: de Mandelige zaak), ten behoeve van elk van de
volgende registergoederen:
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 1, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 2, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 3, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
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omvattende +
4. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 4, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
5. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 5, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
6. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 6, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
7. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 7, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
8. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 8, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
9. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 9, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
10. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 10, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
11. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 1, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
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woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 12, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
13. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 13, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
14. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 14, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
15. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 15, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
16. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 16, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
17. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 17, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
18. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 18, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
19. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 19, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
20. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

+A, indexnummer 20, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 21, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 22, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 23, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 24, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 25, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 26, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 27, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 28, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
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blad - 15 29. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 29, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
30. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 30, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
31. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 31, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
32. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een
woning met verder aanbehoren, gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet
te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F, complexaanduiding
+A, indexnummer 32, uitmakende het + onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het Rijksmonument “De Hooge Riet”,
omvattende +
33. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 1), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
34. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 2), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
35. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 3), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
36. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 4), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
37. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 5), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
38. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 6), gelegen in het project “De
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 7), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 8), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 9), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 10), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 11), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 12), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 13), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 14), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 15), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 16), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
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50.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 17), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 18), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 19), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 20), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 21), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 22), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 23), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 24), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 25), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 26), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
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nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 27), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 28), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 29), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 30), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 31), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 32), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 33), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 34), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 35), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 36), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
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de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
69. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 37), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
70. een perceel bouwterrein bestemd voor de realisatie van een grondgebonden
woning met verder aanbehoren (bouwnummer 38), gelegen in het project “De
Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van welk perceel de voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en
de oppervlakte circa + are + centiare bedraagt;
71. een perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde “ketelhuis”),
gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt
72. een perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde “mortuarium”),
gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal bekend
gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
73. een perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde chalet “De
Rietzoom”), gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt
74. een perceel met de daarop aanwezige opstal gelegen aan de Hortensialaan
10 te Ermelo, gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
75. een perceel met de daarop aanwezige opstal gelegen aan de Hortensialaan
12 te Ermelo, gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt
76. een perceel met de daarop aanwezige opstallen (het zogenaamde kasteel “de
Riethorst”), gelegen op het landgoed “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de voorlopige
kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa + are + centiare
bedraagt;
(hierna ook te noemen: de Erven),
zulks om te dienen als gemeenschappelijke parktuin.
Ter zake van het gebruik, onderhoud en beheer zal het volgende gelden:
BEHEERREGELING
Deelgenoot
Artikel 1
1. Onder “Deelgenoot” wordt verstaan een eigenaar van één van de hiervoor
onder B genoemde zesenzeventig (76) Erven, die tevens mede-eigenaar is
van bedoeld mandelig gebied.
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Onder Deelgenoot wordt te dezen mede verstaan diens huisgenoten, alsmede
al degenen (met hun huisgenoten) die op grond van een zakelijk, beperkt of
persoonlijk recht bevoegd zijn een der Erven te bewonen/gebruiken, alsmede
bezoekers van de Erven, welke laatst alleen gedurende hun bezoek.
Het aandeel
Artikel 2
1. Het aan een Deelgenoot toebehorende één/zesenzeventigste (1/76e)
onverdeeld aandeel in de gerechtigdheid tot de Mandelige zaak -hierna
aangeduid als: het Aandeel- is een van zijn voormelde Erf afhankelijk recht.
Levering en bezwaring van een Erf treft op gelijke wijze het Aandeel.
2. Een Aandeel kan niet afzonderlijk van het Erf worden overgedragen, ook niet
aan een of meer van de overige Deelgenoten.
3. De verkrijger van een Aandeel is verplicht onverwijld van zijn verkrijging
mededeling te doen aan degene die met het beheer van de Mandelige zaak is
belast.
Verdeling
Artikel 3
Zolang de Mandelige zaak bestaat, kan geen van de Deelgenoten verdeling van
de Mandelige zaak vorderen.
Gebruik
Artikel 4
1. a.
De Mandelige zaak is gemeenschappelijk eigendom van de
Deelgenoten en zal worden gebruikt als gemeenschappelijk landgoed
met bijbehorende parkeerplaatsen, alsmede om te voet, dan wel met
personenauto's, motoren en/of (brom)fietsen van de openbare weg te
komen en te gaan naar de Erven en vice versa
c.
De Mandelige zaak omvat onder meer:
1. eenennegentig (91) parkeerplaatsen, (voet)paden en rijbanen met
bijbehorende bestrating casu quo verharding;
2. de belijning, de bebording, de bewegwijzering en de inrichting van
het landgoed, alles met bijbehorende werken;
3. de energievoorziening met bijbehorende kasten, installaties, kabels
en leidingen (met uitzondering van de individuele laadpalen op de
parkeerplaatsen) ten behoeve van:
a. de gemeenschappelijke verlichting; en
b. de oplaadpunten voor een elektrisch aangedreven motorrijtuigen
met bijbehorende kasten, installaties, kabels en leidingen;
4. groenvoorzieningen, waaronder begrepen bomen, hagen en
plantsoenen;
5. lantarenpalen casu quo lichtarmaturen met bijbehorende kasten,
kabels en leidingen ten behoeve van de gemeenschappelijke
verlichting;
6. (riool)leidingen cum annexis voor de afvoer van hemelwater;
7. een infiltratiesysteem cum annexis;
8. de containeropstelplaatsen en overige collectieve voorzieningen;
(hierna te noemen: de Gemeenschappelijke voorzieningen)
en zijn gemeenschappelijk eigendom van de Deelgenoten.
c.
De tot de Mandelige zaak behorende parkeerplaatsen zullen worden
gebruikt overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
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Elke Deelgenoot heeft de bevoegdheid de Mandelige zaak te gebruiken
overeenkomstig de bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is met de
gebruiksrechten van de overige Deelgenoten.
Het is voor ieder der Deelgenoten, de personen bedoeld in artikel 1 lid 2
daaronder begrepen, verboden handelingen te verrichten waardoor de
bestemming van de Mandelige zaak tot gemeenschappelijk nut van de
gezamenlijke eigenaren wordt aangetast of het in lid 2 omschreven gebruik
op enigerlei wijze te belemmeren;
Het is een Deelgenoot verboden om de Mandelige zaak anders te gebruiken
dan als gemeenschappelijk park met parkeerplaatsen.
a. De eenennegentig (91) parkeerplaatsen binnen de Mandelige zaak zijn op
de gemelde situatietekening aangegeven.
b. Deelgenoten krijgen een exclusief gebruiksrecht van deze parkeerplaats
als volgt:
1. bouwnummer 1, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 1;
2. bouwnummer 2, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 2;
3. bouwnummer 3, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 3;
4. bouwnummer 4, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 4;
5. bouwnummer 5, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 5;
6. bouwnummer 6, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 6;
7. bouwnummer 7, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 7;
8. bouwnummer 8, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 8;
9. bouwnummer 9, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 9;
10. bouwnummer 10, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 10;
11. bouwnummer 11, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 11;
12. bouwnummer 12, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 12;
13. bouwnummer 13, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 13;
14. bouwnummer 14, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 14;
15. bouwnummer 15, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 15;
16. bouwnummer 16, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 16;
17. bouwnummer 17, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 17;
18. bouwnummer 18, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 18;
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nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 19;
20. bouwnummer 20, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 20;
21. bouwnummer 21, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 21;
22. bouwnummer 22, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 22;
23. bouwnummer 23, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 23;
24. bouwnummer 24, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 24;
25. bouwnummer 25, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 25;
26. bouwnummer 26, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 26;
27. bouwnummer 27, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 27;
28. bouwnummer 28, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 28;
29. bouwnummer 29, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 29;
30. bouwnummer 30, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 30;
31. bouwnummer 31, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 31;
32. bouwnummer 32, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 32;
33. bouwnummer 33, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 33;
34. bouwnummer 34, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 34;
35. bouwnummer 35, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 35;
36. bouwnummer 36, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 36;
37. bouwnummer 37, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 37;
38. bouwnummer 38, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met nummer 38;
39. bouwnummer 39, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 39;
40. bouwnummer 40, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 40;
41. bouwnummer 41, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 41;
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complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 42;
43. bouwnummer 43, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 43;
44. bouwnummer 44, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 44;
45. bouwnummer 45, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 45;
46. bouwnummer 46, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 46;
47. bouwnummer 47, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 47;
48. bouwnummer 48, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 48;
49. bouwnummer 49, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 49;
50. bouwnummer 50, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 50;
51. bouwnummer 51, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 51;
52. bouwnummer 52, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 52;
53. bouwnummer 53, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 53;
54. bouwnummer 54, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 54;
55. bouwnummer 55, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 55;
56. bouwnummer 56, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 56;
57. bouwnummer 57, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 57;
58. bouwnummer 58, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 58;
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complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 59;
60. bouwnummer 60, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 60;
61. bouwnummer 61, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 61;
62. bouwnummer 62, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 62;
63. bouwnummer 63, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 63;
64. bouwnummer 64, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 64;
65. bouwnummer 65, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 65;
66. bouwnummer 66, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 66;
67. bouwnummer 67, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 67’
68. bouwnummer 68, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 68;
69. bouwnummer 69, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de parkeerplaats
aangeduid met nummer 69;
70. bouwnummer 70, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F
complexaanduiding +-A, indexnummer +, van de twee (2)
parkeerplaatsen aangeduid met de nummers 70 en 71;
71. het perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde
“ketelhuis”), kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer
+, van de parkeerplaats aangeduid met “ketelhuis”;
72. het perceel met de daarop aanwezige opstal (het zogenaamde chalet
“De Rietzoom”), kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F
nummer +, van de twee (2) parkeerplaatsen aangeduid met “De
Rietzoom”;
73. een perceel met de daarop aanwezige opstal gelegen aan de
Hortensialaan 10 te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo,
sectie F nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met “H10”;
74. een perceel met de daarop aanwezige opstal gelegen aan de
Hortensialaan 12 te Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo,
sectie F nummer +, van de parkeerplaats aangeduid met “H12”;
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voor de met “b” aangeduide parkeerplaatsen zijn gelden geen exclusieve
gebruiksrechten, aangezien deze bestemd zijn als gemeenschappelijk
parkeerplaatsen en/of zogenaamde “bezoekersparkeerplaatsen”.
In verband met dit exclusief gebruiksrecht gelden de navolgende rechten en
verplichtingen:
a. een exclusief gebruiksrecht geeft recht op het uitsluitende gebruik van de
betreffende parkeerplaats(en);
b. de Deelgenoten met een exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de
parkeerplaatsen zijn niet bevoegd hun exclusief gebruiksrecht te
vervreemden aan een andere Deelgenoot of een derde. Het is de
Deelgenoten met een exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de
parkeerplaatsen wel toegestaan hun exclusief gebruiksrecht te ruilen met
een andere Deelgenoot.
c. voor de ruiling van een exclusief gebruiksrecht is geen medewerking
nodig van de overige Deelgenoten, wel dient deze vervreemding casu
quo ruiling vooraf schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het Bestuur.
d. van de ruiling van een exclusief gebruiksrecht dient te blijken uit een
notariële akte en de inschrijving hiervan ten kantore van de Dienst voor
het kadaster en openbare registers;
a. De parkeerplaatsen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het parkeren
van personenauto's en/of motoren.
b. Het is verboden om op de parkeerplaatsen autobussen en vrachtwagens
te parkeren. Het op de parkeerplaatsen tijdelijk (maximaal veertien (14)
dagen) stallen van caravans, campers en aanhangwagens is toegestaan,
mits één en ander geschiedt zonder overlast te veroorzaken.
c. Een Deelgenoot die in strijd handelt met het in de vorige zin bepaalde is
verplicht op eerste aanzegging van de Vergadering van Deelgenoten
deze caravan, camper of aanhangwagen van de parkeerplaats te
verwijderen.
d. Op de parkeerplaatsen mogen overigens alleen (motor)voertuigen worden
geplaatst die direct aan het verkeer kunnen deelnemen.
e. Het is niet toegestaan op de parkeerplaatsen (motor)voertuigen te wassen
noch daaraan reparaties/werkzaamheden te (doen) plegen.
f. Het is niet toegestaan (motor)voertuigen te parkeren/stallen op de
rijstrook.
a. Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bestuur is
een Deelgenoot met een exclusief gebruiksrecht ten aanzien van een
parkeerplaats bevoegd om, zonder toestemming van de Vergadering van
Deelgenoten, voor eigen rekening en risico een oplaadpunt voor een
elektrisch aangedreven motorrijtuig te doen aanbrengen.
Het betreffende oplaadpunt dient:
te worden aangebracht binnen de begrenzing van de parkeerplaats
waarvan de Deelgenoot een exclusief gebruiksrecht heeft;
te worden aangebracht door een ter zake van oplaadpunten erkende
installateur op basis van een door die installateur opgesteld werkplan,
een installatietekening en een berekening van de benodigde
stroomcapaciteit.
Vorenbedoeld werkplan, installatietekening en berekening van de
stroomcapaciteit behoeft schriftelijke goedkeuring van het Bestuur.
Indien voor de benodigde stroomcapaciteit uitbreiding en/of wijziging
noodzakelijk is van de gemeenschappelijke energievoorziening, heeft
Status:

Concept

Datum:

17-11-2020

blad - 26 het Bestuur de bevoegdheid om de daaraan verbonden kosten bij de
betreffende Deelgenoot in rekening te brengen. Van deze kosten zal
het Bestuur aan de betreffende Deelgenoot een opgave verstrekken;
mag uitsluitend aangesloten worden op de gemeenschappelijke
energievoorziening en conform de geldende veiligheidsvoorschriften
en de eventuele aanwijzingen en/of instructies van of namens het
Bestuur. Ter zake van het oplaadpunt dient een tussenmeter te
worden geplaatst, zodanig dat het elektriciteitsverbruik van het
oplaadpunt kan worden doorbelast aan de Deelgenoot ten behoeve
van waarvan een oplaadpunt is aangebracht;
bij gebruik niet te leiden tot beperking van de beschikbare energie
voor andere voorzieningen en/of installaties; technische oplossingen
ter voorkoming dat het oplaadpunt leidt tot uitval en/of storing van
andere voorzieningen en/of installaties, komen gelijkelijk voor
rekening van de Deelgenoot ten behoeve van wie een oplaadpunt is
of op enig moment wordt aangebracht;
door de Deelgenoot voor zijn rekening en risico in goede staat te
worden onderhouden;
bij het einde van het feitelijk gebruik door de Deelgenoot te worden
verwijderd, welke verwijdering geheel voor rekening van de
betreffende Deelgenoot komt.
te voldoen aan de publiekrechtelijke regelgeving.
b. De Deelgenoot die een oplaadpunt doet aanbrengen, is bevoegd om de
kabels en leidingen die noodzakelijk zijn om het oplaadpunt op het
elektriciteitsnet aan te sluiten te laten lopen via de Gemeenschappelijke
voorzieningen, mits dat geschiedt op een daartoe geëigende en de voor
de andere Deelgenoten minst bezwarende wijze en overeenkomstig de
eventuele aanwijzingen en instructie van of namens het Bestuur.
Eventuele herstelwerkzaamheden aan deze Gemeenschappelijke
voorzieningen komen geheel voor rekening van de betreffende Eigenaar.
c. Wanneer het oplaadpunt blijvend niet meer wordt gebruikt, dient de
deelgenoot die op dat moment gerechtigd is tot het exclusieve
gebruiksrecht van de betreffende parkeerplaats het oplaadpunt op eerste
verzoek van het Bestuur voor eigen rekening en risico te verwijderen.
Eventuele herstelwerkzaamheden aan de Gemeenschappelijke
voorzieningen komen geheel voor rekening van de betreffende
Deelgenoot.
d. Bestaande situaties ten tijde van de bouwkundige oplevering van de
Mandelige zaak dienen te worden geduld.
7. Het is voor ieder der Deelgenoten, de personen bedoeld in artikel 1 lid 2
daaronder begrepen, verboden handelingen te verrichten waardoor de
bestemming van de Mandelige zaak tot gemeenschappelijk nut van de
gezamenlijke eigenaren wordt aangetast of het hiervoor bedoelde gebruik op
enigerlei wijze te belemmeren.
Onderhoud/instandhouding/kosten
Artikel 5
1. De Mandelige zaak, waaronder begrepen de Gemeenschappelijke
voorzieningen, wordt op kosten van alle Deelgenoten in stand gehouden,
onderhouden, zo nodig vernieuwd, hersteld en gereinigd.
De in stand te houden groenvoorzieningen zijn weergegeven op de aan deze
akte gehechte situatietekening (Bijlage).
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het de Deelgenoten niet is toegestaan handelingen te (doen) verrichten
welke kunnen leiden tot beschadigen dan wel tot afsterving van de
groenvoorzieningen;
bij eventuele afsterving van de op de gemelde situatietekening
weergegeven hagen onverwijld voor herbeplanting met dezelfde
plantsoort zorggedragen moet worden;
het is niet toegestaan groenvoorzieningen casu quo bomen aan te
brengen waarvan de wortels de eventueel nabij of daaronder gelegen
kabels en/of leidingen (kunnen) aantasten en/of beschadigen;
de op de gemelde situatietekening weergegeven groenvoorzieningen
mogen niet verwijderd of gerooid mogen worden;
het onderhoud van de hiervoor bedoelde hagen zodanig zal plaatsvinden
dat deze hagen de uitgroeihoogte hebben zoals weergegeven op de
gemelde situatietekening.
2. a. de kosten ter zake de instandhouding, onderhoud en zonodig vernieuwing
van de Mandelige zaak gelegen parkeerplaatsen en bijbehorende
rijbanen komen voor rekening van de Deelgenoten die exclusief
gebruiksrecht voor deze parkeerplaatsen hebben, en wel als volgt:
de Deelgenoten met een exclusief gebruiksrecht voor één (1)
parkeerplaats dragen ieder voor het één/achtenzeventigste (1/78e)
aandeel bij in vorenbedoelde kosten;
de Deelgenoten met een exclusief gebruiksrecht voor twee (2)
parkeerplaatsen dragen ieder voor het twee/achtenzeventigste
(2/78e) aandeel bij in vorenbedoelde kosten;
b. met inachtneming van het hiervoor in artikel 4 lid 6 en artikel 5 lid 2.a
bepaalde is iedere Deelgenoot naar evenredigheid van zijn Aandeel
draagplichtig voor de in lid 1 bedoelde kosten.
3. Indien de kosten als in lid 1. bedoeld dienen te worden gemaakt vanwege enig
handelen of nalaten, hetwelk niet gerekend kan worden tot het normale
gebruik volgens de bestemming van het mandelig gebied, zullen die kosten
geheel voor rekening zijn van de Deelgenoot aan wie dat handelen of nalaten
kan worden toegerekend. Een dergelijk handelen of nalaten van een persoon
als bedoeld in artikel 1 lid 2, wordt die betreffende Deelgenoot toegerekend.
Beheer en bijdrage
Artikel 6
1. De Vergadering van Deelgenoten stelt jaarlijks in haar in artikel 10 bedoelde
vergadering een schema vast met betrekking tot het beheer, de
instandhouding, het onderhoud en herstel en vernieuwing van de Mandelige
zaak en de Gemeenschappelijke voorzieningen, alsmede de begroting van de
daarmee naar verwachting in het komende onderhoudsjaar gemoeide kosten.
De vergadering stelt tegelijk met de begroting een meerjarenplan vast, waarin
het beheer, de instandhouding, het onderhoud, herstel en vernieuwing en de
daarmee naar verwachting gemoeide kosten voor de langere termijn worden
aangegeven.
2. Het onderhoudsjaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. Het eerste
onderhoudsjaar gaat in heden en eindigt op eenendertig december van het
jaar volgend op het jaar waarin het laatste Erf wordt opgeleverd.
3. a. Ieder van de Deelgenoten is verplicht om periodiek een bedrag te storten
in het door het Bestuur ten behoeve van de Deelgenoten beheerde
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blad - 28 gemeenschappelijke fonds, zulks in de door de Vergadering van
Deelgenoten te bepalen termijnen.
De hoogte van de bijdrage wordt door de Vergadering van Deelgenoten
vastgesteld op basis van de in lid 1 eerste zin bedoelde begroting.
b. In die bijdrage kan tevens worden opgenomen een voorschot ter dekking
van onvoorziene kosten, alsmede een voorschot voor de kosten van
beheer en onderhoud op de lange termijn, gebaseerd op de in het
meerjarenplan, als bedoeld in lid 2 tweede zin, opgenomen begroting.
c. De Deelgenoten zijn naar rato van hun Aandeel gerechtigd tot enige op
basis van de voorgaande leden van dit artikel in het gemeenschappelijk
fonds gevormde reserve.
4. Jaarlijks vóór één juli wordt door de Vergadering van Deelgenoten een
exploitatierekening over het voorafgaande onderhoudsjaar vastgesteld waarin
zijn gespecificeerd enerzijds de ontvangen bijdragen en anderzijds de in dat
onderhoudsjaar gemaakte kosten van beheer en onderhoud.
5. Op grond van de exploitatierekening worden door de Vergadering van
Deelgenoten de definitieve bijdragen met betrekking tot het voorafgaande
onderhoudsjaar vastgesteld.
6. Het Bestuur van de Vergadering van Deelgenoten zal gemeld
gemeenschappelijk fonds beheren middels een of meer door een op te richten
beheerstichting: Stichting Beheer Mandelige Landgoed De Hooge Riet te
Ermelo, gevestigd te Ermelo (hierna: de Stichting), te voeren
bankrekeningen.
Deze Stichting mag de door haar, ten behoeve van de uitvoering van haar
taak, te maken kosten ten laste van gemeld gemeenschappelijk fonds
brengen.
7. Het bestuur van de Stichting zal gevormd worden door het Bestuur van de
Vergadering van Deelgenoten.
8. De Deelgenoten zijn op eerste verzoek van het Bestuur verplicht mee te
werken aan automatische incasso van hun periodieke bijdrage.
9. a. Het Bestuur van de Vergadering van Deelgenoten, respectievelijk
gemelde Stichting, is bevoegd, als daartoe besloten wordt in de
Vergadering van Deelgenoten, haar hiervoor omschreven financiële taken
en de taken op het gebied van begroting, exploitatierekening en dergelijke
uit te besteden aan een beheerder, onder de voorwaarden als door haar
met die beheerder worden overeengekomen.
b. Als eerste beheerder wordt bij deze benoemd: Heijmans, ingaande heden
tot en met de dag nadat het eerste boekjaar van de Stichting is
verstreken.
10. Overigens gelden de navolgende regelingen:
a. Indien de definitieve bijdragen de in datzelfde onderhoudsjaar reeds
betaalde bijdragen te boven gaan, moeten de Deelgenoten het verschil
vóór één juli van het alsdan lopende onderhoudsjaar aanzuiveren, tenzij
de Vergadering van Deelgenoten besluit het verschil af te boeken van de
in lid 4 bedoelde reserve.
b. Indien de in datzelfde onderhoudsjaar betaalde bijdragen de definitieve
bijdragen te boven gaan, zal het verschil worden toegevoegd aan de in lid
4 bedoelde reserve, tenzij de Vergadering van Deelgenoten besluit
bedoeld verschil aan de Deelgenoten terug te betalen.
c. Indien een Deelgenoot het ingevolge het vorenstaande door hem
verschuldigde bedrag niet binnen een maand nadat het bedrag opeisbaar
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vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de datum van
opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de
wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid verhoogd met
twee punten, met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00). De
Vergadering van Deelgenoten is bevoegd dit bedrag te matigen.
d. Een Deelgenoot is voorts verplicht alle door de Vergadering van
Deelgenoten gemaakte kosten, die van rechtskundige bijstand daaronder
begrepen, voor het verhalen van het door die Deelgenoot verschuldigde
te vergoeden.
e. Voor het geval een Aandeel aan méér dan één eigenaars toebehoort, zijn
die eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de uit deze regeling
voortvloeiende financiële verplichtingen.
f. Bij overgang van een Aandeel, waaronder begrepen de vestiging van een
beperkt zakelijk gebruiks- of genotsrecht, zijn de voormalige Deelgenoot
en de nieuwe Deelgenoot hoofdelijk aansprakelijk voor de reeds
verschuldigde bijdragen.
g. Bij ingebruikgeving van zijn Aandeel, anders dan door de vestiging van
een beperkt zakelijk gebruiks- of genotsrecht, blijft de Deelgenoot
aansprakelijk voor de uit deze beheerregeling voortvloeiende financiële
verplichtingen.
11. Het beheer en de zorg voor het onderhoud en de instandhouding, herstel en
vernieuwing van de Mandelige zaak en/of de Gemeenschappelijke
voorzieningen, geschiedt namens de Deelgenoten uitsluitend door het
Bestuur.
Bestuur, benoeming en ontslag bestuursleden
Artikel 7
1. Het bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van één of meer
bestuurders (in deze akte genoemd: het Bestuur). In het Bestuur kunnen ook
anderen dan Deelgenoten zitting hebben.
2. De benoeming en het ontslag van bestuursleden geschiedt door de
Vergadering van Deelgenoten.
3. De bestuurders worden door de Vergadering van Deelgenoten voor
onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te allen tijde door de Vergadering van
Deelgenoten worden geschorst en ontslagen.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijk bedanken;
b. door het verstrijken van de zittingsperiode;
c. door overlijden;
d. per de datum waarop het bestuurslid wegens een andere oorzaak dan het
overlijden geen deelgenoot meer is, onder meer door vervreemding van
diens woning;
e. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn gehele of een gedeelte
van zijn vermogen verliest;
f. door onder curatelestelling;
g. door ontslag door de Vergadering van Deelgenoten;
h. door ontslag door de rechter op grond van artikel 2:298 Burgerlijk
Wetboek.
In geval van tussentijdse benoeming neemt het nieuwe bestuurslid op het
rooster van aftreden, welk door het Bestuur zal worden opgemaakt, de plaats
in van zijn voorganger.
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blad - 30 Taken en bevoegdheden van het Bestuur
Artikel 8
1. Het Bestuur is belast met het beheer en de zorg voor het onderhoud en de
instandhouding, herstel en vernieuwing van de Mandelige zaak en/of de
Gemeenschappelijke voorzieningen.
2. Het Bestuur draagt voorts zorg voor het opstellen van de (door de
Vergadering van Deelgenoten vast te stellen) schema's en begrotingen als
bedoeld in artikel 6 lid 1.
Het Bestuur is in verband met het in lid 1 bepaalde bevoegd tot het verrichten
van alle handelingen die in het kader van het beheer en de zorg voor het
onderhoud en de instandhouding van de Mandelige zaak en/of de
gemeenschappelijke voorzieningen noodzakelijk zijn.
De Deelgenoten - niet bestuursleden - zijn slechts tot dergelijke handelingen
bevoegd indien die handelingen geen uitstel kunnen dulden. Een aldus
zelfstandig handelende Deelgenoot is verplicht om de door hem verrichte
handelingen en de reden daartoe onverwijld aan het Bestuur te melden.
3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde is het Bestuur niet bevoegd (te besluiten)
tot het aangaan van rechtshandelingen zoals omschreven in artikel 2:44 van
het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de Vergadering
van Deelgenoten.
Daarnaast behoeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring voor (besluiten
tot) (rechts-)handelingen met betrekking tot:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen
waarvan de financiële consequenties niet zijn gedekt door de begroting,
onverminderd het overige in dit lid bepaalde;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vergadering van
Deelgenoten dan wel de Stichting een bankkrediet wordt verstrekt;
c. het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de Vergadering
van Deelgenoten dan wel de Stichting verstrekt bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures. Hiervan zijn uitgezonderd het nemen van conservatoire
maatregelen of andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen dulden;
f. het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
4. Ingeval van vacatures in het Bestuur, blijft het Bestuur bevoegd, onverminderd
het bepaalde in artikel 9 lid 2. Het Bestuur is in dat geval echter verplicht om
zo spoedig mogelijk een Vergadering van Deelgenoten te beleggen waarin in
de ontstane vacature(s) kan worden voorzien.
5. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van
Deelgenoten zijn opgenomen. Iedere Deelgenoot is verplicht om wijzigingen
van de van hem bijgehouden gegevens onverwijld door te geven aan het
Bestuur.
Vertegenwoordiging, volmacht
Artikel 9
1. Iedere Deelgenoot verleent onherroepelijke volmacht aan ieder van de
Bestuursleden tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en
rechtshandelingen noodzakelijk in het kader van het beheer en de zorg voor
het onderhoud en de instandhouding, herstel en vernieuwing van de
Mandelige zaak en/of de Gemeenschappelijke voorzieningen, mits met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3.
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Ter zake van de in lid 1 vermelde volmachtverlening gelden de volgende
beperkingen:
a. de aldus gemachtigde bestuursleden zijn slechts bevoegd om de
gezamenlijke Deelgenoten te vertegenwoordigen;
b. tot vertegenwoordiging van de gezamenlijke Deelgenoten zijn bevoegd
het Bestuur, alsmede twee of meer gezamenlijk handelende
bestuursleden;
c. de volmacht van een bestuurslid eindigt indien het bestuurslidmaatschap
van de betrokkene eindigt op één van de gronden als hiervoor in artikel 8
lid 4 bepaald.
Vergadering van Deelgenoten
Artikel 10
1. Jaarlijks vóór dertig juni van dat jaar zal een vergadering van deelgenoten (in
deze akte genoemd: Vergadering van Deelgenoten) worden gehouden.
2. De jaarlijkse vergadering en eventueel tussentijdse vergaderingen zullen
worden gehouden in de gemeente Ermelo, of een ander door het Bestuur
daartoe vastgestelde plaats. In overleg met de Deelgenoten is het tevens
mogelijk dat de vergaderingen gehouden worden ten kantore van de
Beheerder.
3. De vergaderingen van Deelgenoten worden bijeengeroepen door het Bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle Deelgenoten met
inachtneming van een termijn van tenminste vijftien (15) dagen, terwijl voorts
bij de oproeping de te behandelen onderwerpen zullen worden vermeld.
4. In de jaarlijkse Vergadering van Deelgenoten komen tenminste de volgende
onderwerpen aan de orde:
a. vaststelling van de door het Bestuur opgestelde schema's en begrotingen
als bedoeld in artikel 8. lid 2;
b. vaststelling van het jaarverslag en de exploitatierekening;
c. vaststelling van de bijdragen ten behoeve van het gemeenschappelijk
fonds, als bedoeld in artikel 6. lid 3.
5. Tenminste één/tiende van de mede-eigenaren als bedoeld in artikel 1 lid 1 kan
het Bestuur verzoeken een tussentijdse Vergadering van Deelgenoten bijeen
te roepen. Indien het Bestuur aan het verzoek niet binnen veertien dagen
gevolg geeft zijn bedoelde mede-eigenaren bevoegd, met inachtneming van
de in deze beheerregeling opgenomen oproepingsvereisten, die vergadering
bijeen te roepen.
6. Alle mede-eigenaren als bedoeld in artikel 1 lid 1 hebben toegang tot de
vergaderingen van Deelgenoten.
7. In de Vergadering van Deelgenoten heeft iedere mede-eigenaar als bedoeld
in artikel 1 lid 1 één stem. Iedere mede eigenaar kan zijn stem bij volmacht
doen uitbrengen. Iedere mede-eigenaar kan echter niet als gevolmachtigde
van meer dan twee mede-eigenaars optreden.
Indien een Aandeel tot een (andere) onverdeeldheid behoort, zijn de
Deelgenoten in die onverdeeldheid verplicht één hunner aan te wijzen die tot
het uitoefenen van de rechten als mede-eigenaar in de Mandelige zaak
bevoegd zal zijn.
8. Besluiten in de Vergadering van Deelgenoten worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen, met dien verstande dat besluiten aangaande de
wijziging en/of aanvulling op de onderhavige beheerregeling met unanieme
stemmen genomen dienen te worden.
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behaald, wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen
behaald hebben.
9. Geldige besluiten kunnen uitsluitend worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde
van het aantal Deelgenoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit aantal
niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen niet eerder
dan een week na deze en niet later dan een maand na deze, waarin
vervolgens besluiten kunnen worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
Deelgenoten.
10. Ieder van de Deelgenoten, waaronder mede begrepen de personen bedoeld
in artikel 1 lid 2, is gebonden de besluiten welke overeenkomstig de
bepalingen van deze beheerregeling tot stand zijn gekomen, na te leven en
daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.
11. De voorzitter van het Bestuur is belast met de leiding van de vergaderingen
van Deelgenoten; bij zijn afwezigheid dan wel op zijn verzoek beslist de ter
vergadering aanwezige Deelgenoten zelf in hun leiding. Van het verhandelde
in de vergaderingen van Deelgenoten worden onderhandse notulen
gehouden. Deze notulen zullen in de eerstvolgende Vergadering van
Deelgenoten door de vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en
de notulist ondertekend, tenzij van een vergadering een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de Vergadering van
Deelgenoten tot een schriftelijke stemming over een bepaald voorstel besluit.
Bij schriftelijke stemmingen worden blanco stemmen beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.
Jaarverslag, exploitatierekening
Artikel 11
1. In de jaarlijkse Vergadering van Deelgenoten brengt het Bestuur verslag uit
van het door haar in het voorafgaande onderhoudsjaar namens de
Deelgenoten gevoerde beheer en de verrichtte onderhoudswerkzaamheden
en dergelijke met betrekking tot de Mandelige zaak en/of de
Gemeenschappelijke voorzieningen onder gelijktijdige overlegging van de
exploitatierekening met betrekking tot het voorafgaande onderhoudsjaar.
Voorts wordt door het Bestuur in de jaarlijkse Vergadering van Deelgenoten
een begroting van de kosten voor het alsdan lopende jaar opgesteld.
De hiervóór bedoelde stukken worden met de schriftelijke oproeping tot deze
vergadering in concept toegezonden aan een ieder die volgens de bepalingen
van deze beheerregeling bevoegd is om de Vergadering van Deelgenoten bij
te wonen.
2. Vaststelling van het verslag en de exploitatierekening strekt het Bestuur tot
décharge.
Boetebepaling
Artikel 12
Bij overtreding van één van de bepalingen van de beheerregeling is de
Deelgenoot, daaronder direct in verzuim en verbeurt hij ten behoeve van de
andere Deelgenoten gezamenlijk een boete van vijfhonderd euro (€ 500,00),
indien de Deelgenoot binnen een maand na daartoe te zijn aangemaand, nalatig
blijft in de nakoming van zijn verplichtingen. De aanmaning geschiedt door het
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Vergadering van Deelgenoten is bevoegd de boete te matigen.
Geschillenregeling
Artikel 13
Alle geschillen welke tussen Deelgenoten onderling of Deelgenoten enerzijds en
het Bestuur anderzijds mochten ontstaan naar aanleiding van de beheerregeling,
zullen worden behandeld overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door
partijen geen vergelijk bereikt wordt overeenkomstig het Reglement, zullen deze
geschillen op verzoek van de meest gerede partij worden beslecht overeenkomstig
het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Slotbepaling:
De onderhavige beheerregeling is bindend voor de rechtverkrijgende(n) van een
Deelgenoot zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 (artikel 3:168 lid 4 van het Burgerlijk
Wetboek).
EINDE BEHEERREGELING
Voorts wordt ten aanzien van de Mandelige zaak bepaald, dat deze eindigt:
a. wanneer de gemeenschap van de Mandelige zaak eindigt;
b. wanneer de bij deze akte aan die zaak gegeven bestemming, na vooraf
verkregen toestemming van de Gemeente, wordt opgeheven bij een tussen
alle Deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolg door inschrijving in
register Hypotheken 4 van voormelde openbare registers;
c. zodra het nut voor elk van de Erven is geëindigd.
VOLMACHT
Van de volmacht van Heijmans blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte
van volmacht.
BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
volmacht Heijmans.
situatietekening.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en
ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij,
notaris ondertekend om
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210613.01-4
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OPRICHTING
Stichting Beheer Mandelige Landgoed De Hooge Riet te Ermelo
Op + verscheen voor mij, mr. J. Veenhof, notaris te Amersfoort:
+, te dezen handelend als gevolmachtigde van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid: Heijmans Vastgoed B.V., statutair gevestigd te
Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch), kantoorhoudende te 5248 JT
Rosmalen, Nederland, Graafsebaan 65, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 16086625,
deze vennootschap hierna te noemen: Heijmans.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in
het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Beheer Mandelige Landgoed De
Hooge Riet te Ermelo, gevestigd te Ermelo (hierna: de Stichting).
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Ermelo.
DOEL
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel:
het beheren van het gemeenschappelijk fonds van de Vergadering van
Deelgenoten, zijnde de gezamenlijke mandelige eigenaren van de
Mandelige zaak, zijnde:
een perceel bestemd voor de aanleg en realisatie van een
gemeenschappelijk landgoed omvattende onder meer:
1. eenennegentig (91) parkeerplaatsen, (voet)paden en rijbanen met
bijbehorende bestrating casu quo verharding;
2. de belijning, de bebording, de bewegwijzering en de inrichting van
het landgoed, alles met bijbehorende werken;
3. de energievoorziening met bijbehorende kasten, installaties, kabels
en leidingen (met uitzondering van de individuele laadpalen op de
parkeerplaatsen) ten behoeve van:
a. de gemeenschappelijke verlichting; en
b. de oplaadpunten voor een elektrisch aangedreven motorrijtuigen
met bijbehorende kasten, installaties, kabels en leidingen;
4. groenvoorzieningen, waaronder begrepen bomen, hagen en
plantsoenen;
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kabels en leidingen ten behoeve van de gemeenschappelijke
verlichting;
6. (riool)leidingen cum annexis voor de afvoer van hemelwater;
7. een infiltratiesysteem cum annexis;
8. de containeropstelplaatsen en overige collectieve voorzieningen;
gelegen in het projectgebied “De Hooge Riet” te Ermelo, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F nummer +, van welk perceel de
voorlopige kadastrale grenzen zijn bepaald en de oppervlakte circa +
are + centiare bedraagt;
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het openen van één of meer bankrekeningen en het beheren van een
reservefonds.
b. het incasseren van de vastgestelde bijdragen van de Deelgenoten ten
behoeve van het door het Bestuur van de Vergadering van
Deelgenoten te bepalen beheer.
c. het op verzoek van het door het Bestuur van de Vergadering van
Deelgenoten uitbetalen van de kosten van beheer.
3. Onder Deelgenoten wordt ten deze verstaan, ieder van de
eigenaren/gerechtigden van/tot een aandeel in de Mandelige zaak.
VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door alle verkrijgingen en
baten.
BESTUUR
Artikel 4
1. Het bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van één of meer
bestuurders (in deze akte: het Bestuur) en wordt voor de eerste maal
benoemd tijdens de eerste Vergadering van de Deelgenoten tot de
Mandelig zaak.
Als bestuurders kunnen uitsluitend bestuurders van de Vergadering van
Deelgenoten optreden.
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin
bepaalde- door het Bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden door de Vergadering van Deelgenoten voor
onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te allen tijde door de Vergadering
van Deelgenoten worden geschorst en ontslagen. Wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van
zijn voorganger in.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zullen de
Status:

Concept

Datum:

03-11-2020

blad - 3 overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer)
opvolger(s).
5. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig Bestuur.
6. De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Ermelo, tenzij het Bestuur
anders besluit.
2. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering gehouden, of zoveel meer als
een of meer van de bestuursleden wenselijk achten.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan
de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk
verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden
gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf
een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste
formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3
bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van
de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel
van oproepingsbrieven en/of oproeping middels e-mailberichten.
5. De oproepingsbrieven en/of e-mailberichten vermelden, behalve plaats en
tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door
de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben
gefungeerd.
9. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien
de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van
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blad - 4 de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan
daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en
reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Van
een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit
vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
14. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
15. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.
3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 7
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijk bedanken;
b. door het verstrijken van de zittingsperiode;
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d. per de datum waarop het bestuurslid wegens een andere oorzaak dan het
overlijden geen deelgenoot meer is, ondermeer door vervreemding van
diens woning;
e. wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn gehele of een gedeelte
van zijn vermogen verliest;
f. door onder curatelestelling;
g. door ontslag door de Vergadering van Deelgenoten;
h. door ontslag door de rechter op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der Stichting
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een
registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden
aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
REGLEMENT
Artikel 10
1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te
heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde
in artikel 11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11
1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Bestuur
enige vacature bestaat.
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal het Bestuur een tweede vergadering beleggen,
uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met
een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan
worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuursleden.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
3. De leden van het Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en
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ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste
vereffenaar.
OVERGANGSBEPALINGEN
In afwijking van het hiervoor in artikel 4 bepaalde geldt dat:
a. het Bestuur tot en met de eerste vergadering als bedoeld in artikel 4 lid.1
vooralsnog bestaat uit één (1), bestuurder, zijnde Heijmans.
b. het adres van de Stichting tot en met de eerste vergadering als bedoeld in
artikel 4 lid1 is Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen;
c. het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
SLOTBEPALING
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
Bestuur.
VOLMACHT
Van de volmacht van Heijmans blijkt uit een onderhandse akte van volmacht,
welke is gehecht aan een akte mede op heden voor mij, notaris verleden.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant
en mij, notaris ondertekend, om
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KOOPOVEREENKOMST

Ondergetekenden:
1.

Heijmans Vastgoed B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, gevestigd te Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch) en kantoorhoudende te
(5248 JT) Rosmalen, Graafsebaan 65, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
16086625 en te dezen vertegenwoordigd door H.W. de Jonge,
hierna te noemen “Verkoper”.

en
2.

………….., geboren te ………. op …………. …, wonende te …. (……..) ……., zich legitimerende
met paspoort, nummer … (bijlage 8),
hierna te noemen: “Koper”;

Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk ook te noemen “Partij”.
In aanmerking nemende dat:
 Verkoper met GGZ Centraal, hierna aan te duiden als GGZ, een koopovereenkomst heeft
gesloten voor de gebiedsontwikkeling De Hooge Riet;
 het Verkochte onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling De Hooge Riet, zoals ook blijkt
uit als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte tekening;
 Het Verkochte kadastraal wordt/is afgesplitst van de percelen onderdeel uitmakend van de
gebiedsontwikkeling voor rekening van Verkoper, volgens bijlage 4;
 Het Verkochte thans nog in eigendom is van GGZ;
Komen het volgende overeen:
Verkoper verkoopt aan Koper, die van Verkoper koopt:
een perceel grond met opstallen, genaamd Rietzoom, gelegen in het plangebied ‘De Hooge Riet’ te
Ermelo, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 9645 gedeeltelijk, groot circa …m2
(vierkante meter), een en ander zoals is aangegeven op bijlage 1.
en het 2/76 onverdeeld aandeel in het tot mandelig gebied bestemde perceel parkeerhof, kadastraal
bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 9645 overeenkomstig de bij notaris gedeponeerde
situatietekening.
omvattende mede het exclusief gebruiksrecht voor 2 toegewezen parkeerplaatsen in het
bovengenoemde mandelig gebied.

Bij deze aanvaardt de Verkrijger uitdrukkelijk de lasten en beperkingen omschreven in een bij
deze overeenkomst behorende en aan deze akte gehechte door partijen ondertekende bijlage.
hierna te noemen: het “Verkochte”.
Koopprijs
De Koopprijs van het Verkochte bedraagt € ………………… (zegge: ………………………… EURO)
exclusief overdrachtsbelasting, kosten koper. Over de koopprijs van de onroerende zaak zal door
Koper aan Verkoper geen omzetbelasting verschuldigd zijn.
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Paraaf Verkoper:

Paraaf Koper:

Bedingen
Artikel 1 Datum akte van levering
De voor overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden tegelijk met het passeren van de
akte van levering tussen Verkoper en GGZ. Dit zal zijn uiterlijk 8 weken nadat het bestemmingsplan
De Hooge Riet onherroepelijk is geworden, onder de voorwaarde dat levering van het Verkochte door
GGZ aan Verkoper heeft plaatsgevonden.
Het verlijden van de akte van levering zal plaatsvinden ten overstaan van één van de notarissen of
waarnemers verbonden aan het notariskantoor VBC Notarissen te Amersfoort (postadres: Postbus 49,
3800 AA Amersfoort, bezoekadres: Stationsstraat 88, 3811MH Amersfoort, telefoonnummer +31 334601641, hierna te noemen: de “Notaris”.
Indien het Verkochte ten tijde van de levering nog staat ten name van een derde, zal Koper ermee
genoegen nemen dat, indien Verkoper zulks wenst, die derde rechtstreeks aan Koper levert,
eventueel bij verzamelakte.

Artikel 2 Kosten en belastingen
2.1. De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening
brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper. De
notaris wordt aangewezen door verkoper. De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met
de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen
die op de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper. De kosten die de notaris in
rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek met betrekking tot de onroerende
zaak zijn voor rekening van koper. Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals
de kosten van een volmacht en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan
gebruik maakt.
2.2. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt
verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR), zal koper
aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds de overdrachtsbelasting die zonder
toepassing van artikel 13 WBR verschuldigd zou zijn en anderzijds de werkelijk verschuldigde
overdrachtsbelasting (hierna te noemen: ‘art. 13-verschil’). Indien het art. 13-verschil aan verkoper
wordt uitgekeerd, dan zal koper daarover (ook) overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Partijen
spreken af dat de over het art. 13-verschil verschuldigde overdrachtsbelasting in mindering wordt
gebracht op het aan verkoper uit te keren art. 13-verschil. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het
totaalbedrag dat koper betaalt aan overdrachtsbelasting vermeerderd met het aan verkoper uit te
keren art. 13-verschil gelijk zal zijn aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting verschuldigd
zou zijn geweest zonder toepassing van artikel 13 WBR. Indien partijen overeenkomen dat het
genoemde verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met de betaling van
de koopsom plaatsvinden.

Artikel 3 Betaling
1. De betaling van de koopprijs, overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het kantoor
van de Notaris op diens kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt.
2. Koper is verplicht al het verschuldigde uiterlijk bij het ondertekenen van de akte van levering te
voldoen door creditering van de hiervoor in artikel 3.1 bedoelde rekening, per valuta van die dag.
De Notaris wordt hierbij gemachtigd de koopprijs en omzetbelasting en alle overige aan Verkoper
verschuldigde bedragen aan Verkoper te betalen zodra aan het in lid 3 hierna gestelde is voldaan.
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Paraaf Verkoper:

Paraaf Koper:

3. De Notaris is verplicht aan Verkoper te betalen: de koopprijs na aftrek van hetgeen aan mogelijke
hypotheekhouder(s) en/of beslaglegger(s) verschuldigd is en de overige ten laste van Verkoper
komende kosten/schulden die uit de verkoopopbrengst betaald moet worden. Uitbetaling aan
Verkoper zal eerst plaatsvinden, zodra de Notaris uit onderzoek bij de openbare registers is
gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden van de akte van
levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen
de dag van het ondertekenen en het uitbetalen één of meer werkdagen kunnen verstrijken.

Artikel 4 Waarborgsom, bankgarantie
1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst is de Koper
verplicht uiterlijk binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst bij de Notaris
als waarborgsom een bedrag te storten ter grootte van 10% van de koopprijs.
2. De Koper machtigt de Notaris om in de gevallen zoals voorzien in deze overeenkomst de
waarborgsom aan de Verkoper over te maken.
3. De waarborgsom zal met de koopsom worden verrekend.
4. Zolang op grond van het in deze overeenkomst bepaalde geen restitutie, verrekening of
uitbetaling van de waarborgsom heeft plaatsgevonden, houdt de Notaris de waarborgsom onder
zich tot het moment waarop hij een eensluidende betalingsopdracht van beide Partijen ontvangt,
dan wel tot het moment waarop bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is beslist aan wie de
waarborgsom moet worden afgedragen. De over de waarborgsom gekweekte rente zal worden
uitbetaald aan de Partij aan wie de waarborgsom zal toekomen.
5. In plaats van de hiervoor genoemde waarborgsom kan de Koper binnen de gestelde termijn van
veertien dagen een bankgarantie doen stellen ter grootte van 10% van de koopprijs. Deze
bankgarantie dient binnen genoemde termijn van veertien dagen aan de Notaris ter hand te zijn
gesteld, onvoorwaardelijk te zijn, voort te duren tot één maand na het overeengekomen tijdstip
van levering, afgegeven te zijn door een te goeder naam bekend staande in Nederland gevestigde
bank en de clausule te bevatten dat de desbetreffende bank op eerste verzoek van de Notaris het
bedrag van de garantie aan de Notaris zal uitkeren.

Artikel 5 Feitelijke levering, staat van het Verkochte, bestemming
1. De feitelijke levering (aflevering) van het Verkochte aan Koper zal geschieden bij de juridische
levering in de staat waarin het Verkochte zich bij de ondertekening van de Koopovereenkomst
bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken,
heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, beslagen en inschrijvingen daarvan, leeg,
ongevorderd, vrij van huur, pacht of ander (gebruiks)recht, volledig ontruimd (te weten ontdaan van
alle roerende zaken en bezemschoon) en vrij van hypotheek en/of beslag(en).
Koper aanvaardt het Verkochte in de huidige feitelijke staat op het moment van ondertekenen van
deze overeenkomst.
Verkoper is niet gehouden tot het verstrekken van enige garantie of vrijwaring. Verkoper kan niet
worden aangesproken wegens non-conformiteit. (“as is where is”) met alle daarbij behorende
rechten en aanspraken en zichtbare en onzichtbare gebreken. Tussen ondertekenen van deze
overeenkomst en de feitelijke levering mogen geen wijzigingen worden aangebracht.
2. Aanvullend op artikel 5 lid 1 en afwijkend van de huidige staat zal Verkoper zorgdragen voor:
a.
De aanleg van zelfstandige aansluiting van de verschillende nutsvoorzieningen (indien
voorhanden):
 Elektra 3x25 A
 Water 1,5 m3/h
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Paraaf Verkoper:

Paraaf Koper:

b.

 Gas G4
Deze nutsaansluitingen en riool huisaansluiting worden gerealiseerd door Verkoper. Dit vindt
plaats na juridische levering in overleg met de Koper. Op het moment van levering kan de
woning afgesloten zijn van de nuts en riolering.
Inrichting van het mandelig terrein conform als onderdeel van het woonrijp maken nadat de
bouwactiviteiten door Verkoper van de Hooge Riet zijn afgerond.

3. Verkoper verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan
het tijdstip van feitelijke levering. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een eerder tijdstip dan
de juridische levering, eindigt de zorgplicht van Verkoper op het tijdstip van feitelijke levering.
4. Koper is voornemens het Verkochte te gaan gebruiken als volgt: ……………………. Het risico dat
dit gebruik door Koper op privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke gronden niet is toegestaan of
niet mogelijk blijkt te zijn, is voor Koper.
Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van bijzondere lasten en beperkingen die feitelijk en/of
juridisch op enige wijze belemmerend (kunnen) zijn voor het beoogde gebruik, behoudens die
welke nadrukkelijk door Koper zijn aanvaard, onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze
overeenkomst.

Artikel 6 Juridische levering
1. Het Verkochte zal worden overgedragen vrij van hypotheken, beslagen en van inschrijvingen
daarvan en met alle daarbij behorende rechten en aanspraken waaronder erfdienstbaarheden en
kwalitatieve rechten.
2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle bijzondere lasten en beperkingen, beperkte rechten,
kettingbedingen, gedoogplichten, instandhoudingsplichten en kwalitatieve verplichtingen blijkend
en/of voortvloeiend uit de akte van levering.
Daarnaast aanvaardt Koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen die voor hem uit de openbare
registers als bedoeld in artikel 3:16 Burgerlijk Wetboek en/of uit de feitelijke situatie kenbaar zijn
en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
3. Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen
die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.
Het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor
normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de
overeenkomst voor rekening en risico van koper.
4. Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper
derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het
verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf
feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW,
overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico
van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper
vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

Artikel 7 Overgang, overdracht aanspraken
Alle aanspraken, voor zover aanwezig, welke Verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal
kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op Koper per het tijdstip van levering van het
Verkochte. Voor zover bepaalde aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld
in artikel 6:251 van het Burgerlijk Wetboek, is Verkoper verplicht op eerste verzoek van Koper mee te
werken aan een overdracht van die aanspraken. Verkoper is niet tot vrijwaring verplicht.
Verkoper is tevens verplicht, voor zover aanwezig, de hem bekende garantiebewijzen, ter zake van
het Verkochte mochten bestaan, aan Koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze
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ten name van Koper te stellen. Koper dient van deze overdracht zelf mededeling te doen aan de
desbetreffende derden.

Artikel 8 Overmaat, ondermaat
Verschil tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven indicatieve (‘circa’) maat of grootte of
omschrijving van het Verkochte geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering tot vergoeding ter
zake, tot aanpassing van de Koopsom danwel tot ontbinding van de Koopovereenkomst.

Artikel 9 Garanties/verklaringen van Verkoper
Verkoper verklaart als volgt:
a. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte;
b. er zijn tot op heden van overheidswege of door nutsbedrijven ten aanzien van het Verkochte geen
voorzieningen of veranderingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd, of
van overheidswege zijn uitgevoerd en nog niet zijn betaald; indien na het sluiten van deze
overeenkomst en voor het moment van levering een verbetering of herstelling door de overheid of
nutsbedrijven wordt voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor
rekening en risico van de Koper. De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico
van de Verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze
overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen.
c. het Verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- of (land)herinrichtingsplan en is niet ter
onteigening aangewezen.
d. het Verkochte is niet opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 in samenhang met
artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 danwel een
voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel
6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
e. met betrekking tot het Verkochte bestaan geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht,
optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop of lease.
f. aan Verkoper zijn geen nog niet ingeschreven maar wel voor inschrijving vatbare feiten als bedoeld
in artikel 3:17 van het Burgerlijk Wetboek bekend.
g. Het Verkochte is wel opgenomen als rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet / gemeentelijk
monument / beschermd dorpsgezicht. Het Verkochte is niet gelegen in een gebied dat is
aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 9.1
lid 1 onder a van de Erfgoedwet. Aan Verkoper is betreffende het Verkochte geen (lopende
adviesaanvraag voor) aanwijzing dan wel aanwijzingsbesluit, danwel registerinschrijving bekend
door de gemeente of provincie als beschermd monument;
h. op het Verkochte rust geen retentierecht;
i. er is geen sprake van leegstand in de zin van de Huisvestingswet.

Artikel 10 Informatieplicht- en onderzoeksplicht
Verkoper heeft aan Koper al die inlichtingen verschaft, die ter kennis van Koper behoren te worden
gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan Koper bekend zijn of uit eigen
onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende
verkeersopvattingen van Koper verlangd mag worden, door Verkoper niet behoeven te worden
verstrekt.

Artikel 11 Bodem- en/of milieukwaliteit
1. Aan Verkoper is niet bekend dat het Verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt
van het beoogde gebruik door Koper of die heeft geleid of naar redelijke verwachting zou kunnen
leiden tot een verplichting tot schoning van het Verkochte, dan wel het nemen van andere
maatregelen.
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Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu en/of de volksgezondheid gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen in het Verkochte is geen verkennend bodemonderzoek verricht
Evenmin heeft Verkoper op grond van het voorgaande gebruik van het Verkochte, voor zover dat
aan Verkoper bekend is, reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in het Verkochte
zouden kunnen bevinden. Onder voor het milieu en/of de volksgezondheid gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: funderingsresten, puin of andere restanten van
bouwkundige aard (niet zijnde asbest), alsmede (stobben van) bomen of struiken. Op deze zaken
heeft dit artikel derhalve geen betrekking.
Koper neemt het risico voor eventuele verontreiniging van Verkoper over en vrijwaart Verkoper
voor iedere vordering terzake.
2. Het is Verkoper niet bekend dat in het Verkochte ondergrondse tanks, zoals olie-en septictanks,
voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn, dan wel aanwezig zijn geweest.
3. Het is Verkoper bekend, dat in de bodem van het Verkochte oudheidkundige (archeologische)
waardevolle of hoge verwachtingswaarde aanwezig is, onder verwijzing naar bijlage 16/17 van het
bestemmingsplan.
4. Verkoper zijn door daartoe bevoegde instanties, geen nog niet uitgevoerde verbeteringen,
herstellingen of andere voorzieningen (waaronder begrepen onderzoek-en saneringsbevelen als
bedoeld in artikel 43 van de Wet Bodembescherming) aan het Verkochte voorgeschreven noch is
een daartoe strekkend voorschrift hem schriftelijk aangekondigd.

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het Verkochte komt vanaf de juridische levering voor risico van Koper, tenzij de feitelijke levering
eerder plaatsvindt in welk geval het risico door die feitelijke levering overgaat op Koper.
2. Indien het Verkochte vóór het tijdstip van risico-overgang, anders dan door toedoen van de Koper,
geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt beschadigd, is Verkoper
verplicht Koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en verkrijgt Koper het recht deze
overeenkomst middels aangetekend schrijven te ontbinden, tenzij binnen vier weken nadat het
onheil is geschied, maar in ieder geval vóór het in artikel 1 bedoelde tijdstip van de
eigendomsoverdracht:
a.
Koper niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk geval
Verkoper aan Koper zal overdragen: het Verkochte in de staat waarin het zich alsdan
bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de overeengekomen
koopprijs - alle rechten welke Verkoper terzake van vorenbedoelde schade, hetzij uit hoofde
van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden, óf:
b.
Verkoper verklaart de schade vóór het in artikel 1 bedoelde tijdstip van de
eigendomsoverdracht, danwel binnen vier weken nadat deze is ontstaan, voor zijn rekening
te zullen herstellen.
De eigendomsoverdracht zal alsdan - zo nodig - worden opgeschort tot uiterlijk de dag,
volgende op die, waarop de termijn van vier weken is verstreken. Indien binnen genoemde
termijn het herstel niet naar behoren plaatsvindt, heeft de Koper alsnog het recht deze
overeenkomst te ontbinden. Maakt Koper geen gebruik van dit recht, dan zal
eigendomsoverdracht worden opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld.

Artikel 13 Ontbindende en opschortende Voorwaarden
1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de navolgende opschortende voorwaarden:
a)
Verkrijgen van goedkeuring van de directie van Heijmans Vastgoed B.V. als ook de Raad van
Bestuur van Heijmans N.V. voor het aangaan van deze Koopovereenkomst met Koper;
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b)

Het ten genoegen van Heijmans onherroepelijk verkrijgen van het eigendom van het
Verkochte van de huidige eigenaar GGZ;

2. Onderhavige overeenkomst zal, met inachtneming van het navolgende, ontbonden kunnen worden
in het volgende geval:
indien Koper niet binnen 1 maand na diens ondertekening van deze overeenkomst voor de
financiering van het Verkochte een hypothecaire geldlening verkrijgt ter grootte van € ………….
(zegge ……………), zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende
voorwaarden en bepalingen. Koper dient voor een beroep op deze voorwaarde minimaal 1 (één)
verklaring van een geldverstrekkende instelling te overleggen waaruit blijkt dat Koper geen
financiering op grond van de inhoud van deze overeenkomst kan verkrijgen.
Of
Onverhavige overeenkomst wordt aangegaan zonder ontbindende voorwaarden
3. Het beroep op de ontbindende voorwaarde dient schriftelijk te geschieden bij aangetekende brief
met bericht ‘handtekening retour’, met afschrift aan de Notaris, uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na
afloop van de in lid 1 vermelde termijn.
4. De overeengekomen ontbindende voorwaarde zal geen werking meer hebben na het
ondertekenen van de leveringsakte.
5. Koper verplicht zich al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in lid 2 van dit artikel vermelde
voorwaarde[n] kan leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien aan het
inroepen van ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel het niet nakomen van de hierboven
vermelde verplichting[en] ten grondslag ligt, zal Koper aan Verkoper als boete een bedrag
verschuldigd zijn ter grootte van 10% van de koopprijs. Het inroepen van de ontbinding zal
geschieden bij aangetekende brief met bericht ‘handtekening retour’.
6. Koper is door Verkoper geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling en ontwikkelplannen De Hooge
Riet en is bekend met de belangen, onder andere het verkrijgen op korte termijn van de benodigde
onherroepelijke vergunningen voor de gebiedsontwikkeling De Hooge Riet, van Verkoper. Koper
stemt in en verplicht zich om waar mogelijk bij te dragen aan het spoedige (administratieve)
verloop van de ontwikkeling en realisatie van het plan De Hooge Riet van Verkoper en verplicht
zich daarmee ondermeer geen acties te ondernemen die de planvorming en uitvoering op enige
wijze schade/vertraging toebrengt.
7. Koper verplicht zich jegens Verkoper om zich direct en indirect te onthouden van het op enige wijze
instellen van bezwaar- en/of beroepsprocedure(s) dan wel andere rechtsmaatregelen tegen
bestemmingsplanwijzigingen die nodig zijn voor de door Verkoper (of een aan hem gelieerde
vennootschap) voorgenomen realisatie van het plan De Hooge Riet;
8 Voorts verplicht Koper zich jegens Verkoper om zich direct en indirect te onthouden van het op
enige wijze instellen van bezwaar- en/of beroepsprocedure(s) dan wel andere rechtsmaatregelen
die de tijdige verlening van de voor de realisatie van de voorgenomen nieuwbouwontwikkeling
vereiste vergunningen beletten of er de oorzaak van zijn dat van de verleende vergunningen niet
tijdig gebruik gemaakt kan worden dan wel het niet tijdig verkrijgen van een vereiste goedkeuring
dan wel andere vorm van toestemming dan wel medewerking van een overheidsorgaan en/of
nutsbedrijf de tijdige verlening van de vergunning belet, zulks op straffe van een direct opeisbare
boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per overtreding. Voor zover Verkoper (of een aan
hem gelieerde vennootschap) schade lijdt, heeft Verkoper (of een aan hem gelieerde
vennootschap) naast gemelde boete tevens recht op schadevergoeding.
9 Deze overeenkomst kan door Verkoper, zonder inachtneming van enige termijn en zonder
rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien Koper:
a.
de vrije beschikking verliest over haar vermogen of een zodanig gedeelte daarvan,
respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Verkoper tijdige en
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deugdelijke nakoming door Koper van de voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen in gevaar dreigt te komen;
b.
Koper wordt ontbonden, althans haar onderneming wordt geliquideerd en/of haar vermogen
wordt vereffend, of
c.
Koper in verzuim geraakt nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld voor een tekortkoming in
de nakoming van één of meer uit deze overeenkomst voor haar voortvloeiende
verplichtingen, met een redelijke termijn voor nakoming.
Verkoper zal Koper schriftelijk informeren van een beroep op deze ontbindende voorwaarde.
In geval Verkoper deze overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 1 en lid 6
is Verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, onder welke titel dan ook
onverminderd de rechten van Verkoper op vergoeding van alle schade die zij door de opzegging
heeft geleden.

Artikel 14 Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete
1. Een Partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft
aan zijn verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomst te voldoen.
Een ingebrekestelling moet met inachtneming van een termijn van 8 (acht) dagen, schriftelijk
geschieden, met bericht van ontvangst of bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. Indien de
nalatige Partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn alsnog zijn verplichtingen
nakomt, is deze Partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade ten gevolge van
de niet-tijdige nakoming te vergoeden.
2. Wanneer een Partij in verzuim is, derhalve na gemelde termijn van acht dagen, is deze verplicht de
schade die de wederpartij dientengevolge lijdt, geleden vanaf de hiervoor in artikel 1 gemelde
datum van levering, te vergoeden en heeft de wederpartij de al dan niet subsidiaire keus tussen:
a. uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de Partij die in verzuim is na
afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de
dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie pro mille van de
koopprijs; of
b. de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en betaling van
een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van tien procent (10%) van de koopprijs.
3. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde schadevergoeding
met rente en kosten.
4. Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin begrepen.

Artikel 15 Kosten bij ontbinding
Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg, zijn de kosten van de ter
uitvoering van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden voor rekening van Verkoper en Koper,
ieder voor de helft.
Ingeval van ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming van een
van Partijen, zijn de kosten van de ter uitvoering van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden
voor de Partij die toerekenbaar tekortschiet.

Artikel 16 Termijnen
Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 17 Ontbinding van de overeenkomst
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Ontbinding van deze Koopovereenkomst op grond van één van de in deze overeenkomst genoemde
bepalingen, dient te geschieden bij aangetekend schrijven met een afschrift aan de Notaris.

Artikel 18 Twee of meer kopers
1. Indien de ondergetekende sub 2 meer dan één persoon betreft, dan kunnen zij slechts gezamenlijk
de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen.
2. De bij ondergetekende sub 2 vermelde personen zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze
overeenkomst voor hen voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 19 Domiciliekeuze
Koper kiest terzake van de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats ten kantore van de Notaris,
alwaar een gewaarmerkt exemplaar van deze overeenkomst zal berusten.

Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen, waaronder die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, die
naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht
door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 21 Inschrijving openbare registers/bedenktijd
1.

2.

Koper zal ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst wel aan de Notaris opdracht
geven deze Koopovereenkomst zo spoedig mogelijk na gezamenlijke ondertekening te
registreren ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers als bedoeld in
artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek.
Het Verkochte betreft een/geen woning. Het bepaalde in titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek omtrent bedenktijd is derhalve wel/niet van toepassing.

Artikel 22 Bijzondere bepalingen
1. Koper bindt zich met de ondertekening van deze overeenkomst aan het tijdspad waarin de
navolgende zaken/doelen gerealiseerd worden:



Eind juni 2022: werkzaamheden aan exterieur gereed. Reiniging gevels en dak, uitvoeren
schilderwerk e.e.a. conform (eventueel) verleende vergunningen.
Eind november 2022: werkzaamheden aan de tuinaanleg zijn uitgevoerd waarbij de tuin in
stijl met het pand is aangelegd in overeenstemming met de inrichting van het mandelig
gebied De Hooge Riet.

2. Koper verplicht zich jegens Verkoper om op de kavel geen gebouwde (erf)afscheidingen en/of
bouwwerken aan te brengen zichtbaar vanaf het openbaar / mandelig gebied.
3. De vleermuis-compensatiekasten die aan gevels hangen mogen niet worden verwijderd. Aan de
buitenzijde van het pand mogen geen verstorende bouwactiviteiten plaatsvinden, tot aan het
moment de omliggende nieuwbouw op De Hooge Riet gereed is.
4. Koper verplicht zich om de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren conform het
bestemmingsplan.
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De in dit artikel genoemde verplichtingen dienen te gelden als kettingbeding.
5. Het is koper niet toegestaan het gekochte door te verkopen aan een derde, voor een periode van
5 jaar na ondertekening van deze overeenkomst.
6. Koper is een direct opeisbare boete verschuldigd conform de berekening uit art 14 verschuldigd bij
overschrijding van verplichtingen genoemd in dit artikel.

Aldus getekend te _________________

Aldus getekend te _________________

d.d. __________________

d.d. _____________________

Verkoper:

Koper:

…………………………..

……………………………….
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WAARMERKINGSFORMULIER KOOPOVEREENKOMST
Tot de gesloten Koopovereenkomst behoren de volgende bijlagen, waarvan Koper verklaart een
exemplaar te hebben ontvangen.
1.
2.
3.
4.
5.

Kavelpaspoort d.d. 21 april 2021
Beheerregeling Landgoed De Hooge Riet d.d. 17 november 2020
Oprichting beheerstichting Landgoed De Hooge Riet d.d. 3 november 2020
Tekening verkaveling De Hooge Riet d.d. 21-04-2021
Nieuwsbrief 1 d.d. november 2020 met informatie over planning en bijdragen mandelig gebied.

Voor De Hooge Riet is het bestemmingsplan in procedure bij de gemeente. Koper verklaart kennis te
hebben genomen van dit bestemmingsplan.

Waarmerking:
Getekend te

_______________

Getekend te

___________________

Op

_______________

Op

___________________

De Verkoper

_______________

De Koper(s):

___________________
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BIEDINGSFORMULIER
De Hooge Riet
Ondergetekende(n)
Naam

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Postcode

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats

:

……………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Naam

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Postcode

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats

:

……………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon

:

……………………………………………………………………………………………………………………

Brengt/brengen het volgende bod uit op:
 Chevallierlaan 8 Ermelo - Villa de Riethorst

Bieding: € …………………………………………... k.k.

 Hortensialaan 8 Ermelo - Villa de Rietzoom

Bieding: € …………………………………………... k.k.

 Stationsstraat 120 Ermelo - Villa Korper Seba

Bieding: € …………………………………………... k.k.

Onder de volgende (ontbindende) voorwaarden:
-

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

-

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

-

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

-

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

1/3

Voorkeur levering verkoper is tegelijk met het passeren van de akte van levering tussen verkoper
en GGZ. Dit zal zijn uiterlijk 8 weken nadat het bestemmingsplan De Hooge Riet onherroepelijk is
geworden, onder de voorwaarde dat levering van het verkochte door GGZ aan verkoper heeft
plaatsgevonden.
Gewenste transportdatum/datum van overdracht indien anders dan voorkeur verkoper:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Ondergetekende is voornemens het object privé/zakelijk* te kopen.
Gezinssamenstelling (indien het object privé wordt gekocht):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
U bent verplicht onderstaand een uitgebreide toelichting in te vullen, omtrent het doel gebruik. Bij
gunning wordt rekening gehouden met het omschreven doelgebruik, indien onderstaande ruimte
niet toereikend is, kan deze separaat bij deze bieding worden toegevoegd:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Voorwaarden


Na gunning zal de makelaar een koopovereenkomst opstellen. In deze koopovereenkomst is
onder andere opgenomen dat koper als zekerheid tot nakoming van zijn verplichting een
bankgarantie van 10% van de koopsom dient te stellen of 10% van de koopsom dient te storten
op de derdengeldenrekening van VBC Notarissen. Tevens zal koper zich legitimeren bij
verkopend makelaar.



Deze bieding dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Indien de
bieder een rechtspersoon zal zijn dient daarnaast een uittreksel van de Kamer van Koophandel
toegevoegd te worden.



In de koopovereenkomst wordt een ouderdomsclausule, een niet-zelfbewoningsclausule en
een anti-speculatiebeding opgenomen.
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Koper verplicht zich te houden aan de in koopovereenkomst genoemde termijnen voor een
eventuele verbouwing.



Overdracht van het object vindt plaats bij VBC Notarissen te Amersfoort.



Onder voorbehoud gunning eigenaar.



Ondergetekende(n) verklaart/verklaren van de volgende bijlagen kennis te hebben genomen en
gaan akkoord met de inhoud van deze bijlagen:
- verkoopbrochure;
- lopende bestemmingsplan procedure;
- plattegronden;
- kavelpaspoort;
- concept koopovereenkomst;
- nieuwsbrief algemeen landgoed De Hooge Riet;
- tekening verkaveling;
- beheerregeling;
- oprichting beheerstichting;

Plaats en datum:

Handtekening(en):

………………………………..…

………………………………..…

………………………………..…

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dit volledig ingevulde formulier dient uiterlijk maandag 17 mei 2021 om 12.00 uur
bij Drieklomp Makelaars en Rentmeesters te Voorthuizen of Midden Nederland Makelaars te
Ermelo binnen te zijn via nieuwbouw@drieklomp.nl of ermelo@mnm.nl.
Uiterlijk donderdag 20 mei 2021 neemt Heijmans een besluit tot eventuele gunning.
De uitkomst zal uiterlijk maandag 24 mei 2021 kenbaar worden gemaakt.
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