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Art. I

:

D¿ñ¡itics.

l¡

d¡rr¡chter
d¿¡e dgeøcne voorr¡.¡¡rdeo bebbeu dc hicroodcr vermcldc bcgrippcn dc

vermeldc betckcais:

a,

De gemccnto: dc gemecntc HaademrnsÍneer:

b.

gsloceotc ll¡aflemEurgcmocster cu wetboudcrs: Burgeroocsrer sn wclbol¡dcrs vnn dc
ü!ùnr¡3êñ

c.

De kopcr: dc (rxbrslpersoon dic

¡ls zodrnig vcræld $ta¡t in do ovcrccolromst v¡tr

koop ea vsrtoo?;

d. Ha gc,ltocà;c: do bouwrijpc grond wcllo blijtas- fo-ovlocofonst vrn koop ca
ue*;rp vrn putijco

Ê.

door da

goæ*to ¡¡ü

kopc''

it¡fidisû ¿¡t vordco Sd3r'sd;

Bourrrijpe grond: grond marran of tcn bcùowo lvttt.\¡-a rndn$o b"!¡Ëfljnsca ¡Þ
b'¡¡st
uifgavocø d¡t dÊ õt*¿ g.hilt ir om op Þ bourï.û¡ da lûr'crbg is drüdoor

mt

or¡tÈtbolesring;

f.

is cco
Bouw- ca woonrijp o¡le¡r: Ia bijlrgc I bÛ dÊtr elgcre vcrloopuoorwurdcn
o¡derc omscbrijving 8c8Êvm van dezÊ bcgripca;

g.

bæle-*ing¡Bebouwùrg: de þbouwi¡gsraogelijkhedeo, zo¡l¡ voorgcscbravca in hct
plan;

h.

grmd

wrerin op
Beschikkiag: bet besluit va¡ bel dtartoe bcvocgdc bc*rursotgren.
wordt
vcdec¡d voor
slcrm
gcldctijkc
van de verordening Tfonbggeboodea subcidics
bet bouweo vaa wonilgtn:

¡.

gctúod is
lssr¿r¡mingsphn cum ¡¡osxis: bci bcsrenmingsphn drt "*t.ry bercffcodo
dô toclichof wordt vastgesteld, bcst¡¡nde uit de phnlürt cn voorechriftæ dËn¡ÊdÊ

tbg op d¡l

toctsingsplan.

b¡stcmmingsplen eu het eveatuoel

bij

h€t þ66¡rnning5plæ beùorcode

7

tur.2:

De

juridixhc lcvering.
wordeo verleden teu ovËrslåen vrtr cen door kopcr aan

?.r

lçvcning r¡l
"¡¡voofieur
wijzeo - bij
binngs dc Gemoealc H¡¡rlemærær gcvcstigdc - oot¿¡is'

71

De kosr¿a van de overdracbt e0 van ¿veofusl¿ mctiåg va¡.bct gclocbte
ven lcoper.

2.3

?.4

Dc al¡c

kom

te

tco laste

drie ma¡lDc juridiscbe lcverilg van bel gekochtg aan koper diËot ls 8"schi{î binneo
in dic
tcnrij
do
door
kopcr,
dgr s¡ oodertekcai¡jvan de voorlopigo koopovcrccntomst
koopovcreenhomsû ¡¡ders is overecngetomcn,

lid gcnocmde termijn km slechls d¡n wordco ov¿rscbtDd€o' indien
Burgcoocste-r å *Uou¿ott d¡¿rin uirdn¡klelijk co schfiÊêtük hebbcû barilligd'
Au{cnecstcr * W*bouders lunnen bü dc¿ê toceic'Ening vlorrrraüdca stcllco' I¡ ieder
gel;t d koper vanaf het moment aat Ai ¡uriaiecle tcvcring bad ooAcn plaaþinfu ecn
irt""ogoiing rnocrea bct¿lca, *art-"â ba pcrccategc gclijk is ¡¡n d¡t vas dc
De irr bet vorigc

wcrælijko i¡ærcst.
2.5

Kopcr nag bct gekochto pås

b

gebruik aûfrEr

m de juridircbo levcrbg

eo så dc

bctating van dc koopprijs.
2.6

In ¡ñvijkilg vrn be* bçralde in ba vorigo lid k¡n kop,cr ds grood nr voonfgrmdo
scUr¡nci¡jfo tocs*cnning vrn Burgenoccær a Wdhnrdcr¡ vóór do jt¡fidiscb lwcring
in gcbruif nËæ0. Burgercær m ïVcthoüdæ kuD¡ã b¡i døs tocslcrnoiag voÛñ¡srrfdJ stelleo. Is icdûr fcv¡ ral koper vóór do ingËbrui¡üüaing dc vollcdigc kçopcom
dieaca æ voldoco.

2.1

is

ontbcffing
Behoudcos ecn door Burgeæster en Wetloud¿r¡ schrifra[ilr æ verlcorn
rocbþtr
vooftvlocicûdo
vcftooP
co
ven
koop
bcr kopcr vsfbodã de ui; dê ovcrà€ûkosst

¡an de¡dco oyef 18 dngca, zolang do juridischo levcring !ic{ bæn pbrSgøvødca. Âan
elk
eeo ootbcffing hrnnJ Aurg"ro6têr ct Wc{bo¡defs vooftñ¡ufd.o vcrbi¡dcn' in
d¡t ¿c (rechts)pefsooo, dic in do rccbÙca vn dc kopcr trdt',oot
gcvrl de
"*r,r.rrdu
voor koper uit do ovsrcentcomst vn koop ca verkoop ca uit de
die
verptichti¡gss,
älc
voorwa^rrden voortvlociea, op ¡jcb z{ moetea ne¡üen ¡ls etr¡
ooderbavige
"lgcmc
vcrbod gcldt
eigen ucrilichring. ovÊrtrêdirg dmr Lopcr vrn b* in dit lid opgraom
werti4'
goedcrcnrcchælijko
als o¡tbindsode voorrprrde, r"t tu*gtuirkædo k¡æbt cn
gèldt
ge'/rl)
(b
idcr
siû¡¡lic
voor dc ovcæcakomsl vrn kcop * u"rtoop, zod¡f i¡r dic
is
vrn
kopcr
de
ræbten
i¡
dic
dâl de gerDeÊr¡ta nier vcrplicbt ìs a¡¡ d8 (rcrbfs)pcnooa,
getrcdea, ha gckochæ juridisch te lwcæa'

2.8

A¡n over- cn Ondgrm¿¡t kr¡n¡en de geænlc m kopcr gcen rrcbten ondeaea, tfilzii
bct koopkootrakt eco varreleaing wordr ovcrocngckom'

2.9

Op dc
Un

i!

vu
rust dc verplicbting hef Sclocbtc un kcpcr bormnijp, rlsocdøvrii
pr4Úco cfì
byporbccairc ioscbrijvingcn, beslegca, zrtelijkc ScüogtútÊsr

gcætc

otJfco,

burcn te levcren.
2. r0

uroonrijpmaDe gemeenæ zal dirckt na de bouw vrn de woaingeo zorgdraSen voor het
keo v¡B bet opabare gebied waa¡ de bcbouwiag wordt gcrealisocrd'

-32.rr

ln de aoteriðle ¡kte van lcvering zal de geooeate aan kopcr vrijwaring voor uitwinniag
door dcrdca verl€acr. Die vrijwaring - ea daanioe ¡¡¡spr¡f¿UjfU¡d v¡n ds geum¡s geldl nict, i¡dico bet g¡¡t om verplicbtiagca jcScns dä&r dic -nicl vatbe¡r zijn voor
inxhrijving i.o dc opøUere regislcrs, om vcrplichtiryca jegÊos dèfdÊo dic vrtbur rjjn
voor inschrijviog co let tiide va¡ de Loop zijn ingesch¡?vco, om vcrplicbti¡gca jegcús
derdeo dic iopei uir de feiætijke si¡uane keobsar zijn, of over vcrplicbtiagco dic door
koper uitdnrkkelük zijn a¿¡v¡ard.

2.t2

Door de gceåàote is esn isdic¿tief bodemondcrzock vcrricbt; bçr r¡g'pcrt daamver ligt
bij de getnÒeole tÈr i!r¡8c. Mede op grond van dit mpport g¡¡n partijcn crv¡¡ uit d¡¡ dc
groø b¡ vcrkoop nier zodrnig verootrcinigd is d¿t dit m bclenmcring vormt voor de
ven Èün bouwvcrgrrnning voor de door kopcr te re¡liserø bcbouwing. Nietsmi¡
"fgiRo
is het koper roçgesr8¡to vóór de juridiscbo lcverbg voor eigcn r*eaing cn risico od¡l
n¡der bodeDq¡der¿oek re latcn i¡s¡ctten. Indico bst ood¿r¿oek uitrvijst dat de bodem
zodanig v3ror¡treinigd is d¿¡ scb¡ds of gcvrar ís to vcnr¡cbtea voôr de gcaood,hcid van
dc gebruikers of bet milicu, en dicatengcvotgc aen door dc Lopcr aangcvna¡dc bouwvcrgt¡nning died re wo¡dco ge*cigcrd, d¡¡ t¡¡ icdcr v¡n partijca bino€n êca fnaåod
nadar z" icoo¡r hëbbrr g¡¡tonen y¡n vsrcnbdocld o¡dcrzoet, de ontbindi¡g van dc
koopovcæcoloost inÍoçca æaÅf,r dat eaige gcrççhtotlitÊ n¡c1tom* nodig zal zijn.
Þ* genocorc ¿¡¡v¿¿rdt i¡ dic ¡ítr¡¿tic grco erlccle aæspnke$jfhcid voor mogclijko
rcå¡do alr gcvotg v¡n bet ourbi¡dsû vr¡ do ovcræloust.
Mochr uit bct door koper in æ sællca oodar¡oct bl¡jkÊû ùl dû bodcm v"tisr¡¡r is

of govnr lc vÇf,lt/¡cbtã¡ is voor d¡ gcrm¿f¿¿ v¡n de
gebnriten of be¡ milicu, m¡¡r d¡rnn door bct ¡tollto vU voOrtla¡¡dcn r¡n de
Uoo*"rgrronia¡ têgcúoct geLom kr¡ n¡ordco, &n a¡llñ dê td.û vcrùmdcn ¡¡r ha
ycrvulleo v¡n dio voonrasrdeo, nia zijndo dc kosrco dic oot gælrlß r-ouden ü.ttû
vcrootrcinigd zod¡t schr&

wo¡dco indiccr geca sprlkè zou aíjn gâJtctt vrn vetontrciniging, door da 3cmcctæ

wordca godrageo.
qtrtdekt wordt komt
Scb¡dÊ ¿iu Ua gcvolg is vân vprvuiling die na do juridische levering
voor reLeni¡g eir risico vrn koper.

?.l3

Tor zeksrbcid van de oakomi¡g door koper van zijn verplichtinga dicnt Lopcr bij

het

ond¿rtekcaco va¡ de ovcrrcnkomst van koop en vcrlroop ¡¡¡ dc gêffittÊ eca waarùorgovcreengekom
so6 te betalen, wctkc gelijk zal eijn gan l0ñ (tiea procent) v¡n
dc pcriodc vra
ren
kopar
over
gcmte
koopprijs. Qver det¡ wrerborgsom vcrgocdt da
vao
de koopsom
r€sts¡rl
va¡
bet
dåt
betaling
oatvangst van de waarborgsom tot ds dstun
tÊ$cf¡
Êco
e€o
ftr¡lê
plaatwindcu,
,rolgeni artikcl 2.3 båd noeteo
P€Íccûtß8ê v¡¡ d¡ belft
rls vortabodocld niet
verpticbtingco
koper
zijn
uao ¿e wetehjke i¡terçst. hdicn
dc juridische leveriag
wert€û
a¡a
æ
verplicbting
orn
eijn
oakos¡¡, in bcr bijzondcr
va¡ her gckocbæ. is de gcmceate gerecbtigd dc waarborgsom te bchouden d¡¡wel de
balkgarantic, welke in dc plaats vr{r ceû w¡¡rbr8soût is gckomn te ver¡ilvËf€¡r. Da¡ror"ri is koper verplichl om de moerdcrt scb¡de, welke de gcst€t€ lijdt' aan de

&

@

g€r¡¡€c¡¡t€ tc vergoed€o.

-{Ad.

3

De koopprijs.

3.t

De door kopcr te bel¡leo toopprijs is gelijk aan:

s.

voor i¡dividuclc woniugbouw:
jrarlijks vasl
de tenrinoppcrvt¡kte vermcaigruldigd rnct de door de gemoeotc

lt

srellcn prijs pcr m2:

b.

voor buur' of buur''vcrvangende kooprlocingeo in e¿n conpler,
he¡ u"¡r¡¡l ñkrieve woniagen in bc¡ bouuryl¡¡ vermenigvuldigd
door dc gemêcûls v:st !c stclten bodng pcr woniag:

c.

voor koopwoningen io ocn complcx:
voor elt
d¿ som v¡¡ de U*ngès di¿ tot st¡¡d Lorg door bet teneinoppcnlak
vcrmcniSnrl'
tc
bouuplaa
bet
in
nronfugeo
c.ategorio
bepelca
tc
ge¡nËeßtê
de
door
digcn mji bçr jsârlüls door dc gfæûe vast lç stellen.bdrag pcr m2 uitgecfbare

oet bet j:arlijks

gtàø itr de botrsffende þvetgroortoþtegoric'

d.

t.2

voor geeiapelde koopwoni.ogcn il cen coryler:
jasrlijks
Uc¡ ¡i¡r¡¡'ñkticve '"oui¡gà ia ha bouurylen vcrmcaigwldigd mel hct
door ds gêmte vasl lç stellen hdrag per vlodnS'

.roningcn wordr afgelcid v¡¡ bg untrl wcrkclijko woniugco' wrarbij
voor gast¡pclde woOiagca pen r,sductief¡ptor wo¡dt toogspest. Þe volgcndo fsctonn
a¡Ilcn t¡,ordco locgap¡gt:
Hc¡

I

¡¡¡¡¡l filricvo

leag

1,000

2 legco

0,900
0,800
0,750
a.725
0,700
0,025
0,500

3 lageo

{

lrgca
5 lagen

6 lagco
enz. -l12 lagco Ên s¡È€r
3-1

bij
Dc aldus vastgestelde koopprijs dicot door koper aan do gemmte lc word€tr bet¡åld
bet
onvcrlet
lcvcring)'
(iuridiscbe
v¡¡¡
ovcrdracbt
bet vertijden v¡¡ dc *t"tialo ¡tte
bepaalde in artikel 2 lid 6 vstr deze algemenè voorwsardcrl'

Bebouwiag van de groad.

Ârt.4

gekochte bebourvíng te realiscrcn, welke voldoet
cum ¡nnexis Ëû r¡n de geætetijkc bouwverordcning.

tsf! bet besæm-

4.t

Kopr dicat op bet

4.2

val koop en
Kopcr dient bi¡¡en drie Erü¡deß na o¡dertelcening vaa de overeeakomsf
voor¡jca
diea¡
s"snv¡¡ge
þçuc
verkoop efit ¡¡r3vïsåg te do(û voor æt bouwvergrmning.

dg"pl""

te zijo van de oodiSr beschcideo eo tekeoingen'

5

4.3

4.4

4.5

Al.5

:

5.t

Dc ootbi¡di¡g v¡¡ de ovêrÞcr*otrst vrn koop e¡ verkoop k¡s door a¡Jc v¡¡ partijco
wordeo i¡Scro€pÊ¡ zondsr det eaige recbtcrlijkc nrssËnkorsst nodig al zijn, indica
vâs¡st¡¡¡ d¡¡ voor de bouw van gcsubsidiccrdc nroniagco gpca b€schiltins kr¡ *ærdcn
verleend, ook niel na m wijziging door lcopcr vrn zijn bouuplan'
Tea:ij Burgemoesfcr co Werboudcrs scbriûclijk uitsæl verlcoêo. M e & bcbouviog
tct gehocbte aijn bcgonren bi¡¡eu drie ¡n¡¡¡dæ aa de juridiscbe levcring. In cco
cootinu bouwprocce diesi de bebouwilg opgcloverd tc word€n bi¡nca eæ tcrmijn vro
rq,¡¡tf m'o'd€û, B¡dåt rsct dc bouw is aangwalgco.

u*

Koper :at in gcbrekc zijl door bct e¡tclc vedoop vas dc i! lÕdeo 2 ¡x 4 v¡¡ di¡ ¡¡til¡el
genocode of bedoclde ternijaen, zosder dat cnigc ingebrekesellbg zal :ijn vereist.

Ovcrige inricbting van bcr gekochte.

Þe gcmccnte z¡l strevÊû o¡¡r bel aanleggeo v¡n k¡bels, leidingen en ríolcringcu- in
grooà* mst cco openbcer k¡r¡ktêr. Koper zal echter indien nodig occwcrtcn ¡¡n bct
vestigco v¡n crfdicastu¡¡rbodco ten tasle vr¡ dc vsrkocht€ o¡rooreode ¡¡alr' ook teo
bcbosvc vrn opcahuc autsbodrijvcn. voor do ual;g co bet kbbcn vr¡ bbclt, lcidingeo.
en riolcringca. ¡¡¿i.o ovcrþ ovcr do vcûtigbg v¡n d¿r¡ erfdicastbu¡ùcdco nicr mt

ovcrccos¡cÃ-iqg lcidt, is da opvrttiag vro & g@ta bcprlad voor do inhd¡d vrn do
te vcs*igcl crfdicostbüràcdcs' scb'do rls gcvolg tP & arnlcg vrn of hg oodcrùoud
¡¡n dc bamfto¡þ krboh, tcidingca co riotoringca ir ia principo voor fctlniü$ vro d¿
gemêcßlÊ. drrnwsl hd bc¡rûffcod€ oecûbrfû nutsbcdrijf, Èo¡ij dû kçcr of gabruikcr vrn
L ot¡o"rc"¿o z¡tk r€d.lijklf't¡,ijs amsprr*ctijk voor dars sihrdo m.{ lrcfd¡a 8{oIdeo. Kopcr is verplicbt dii gcdi¡g i¡ dc vorm Yt! eea kcningbCi¡S op fe ncæa in do
not¡riä; å¡tÊ, wasrbij zij (a dæl v¡n) dc bij dctc ovêr€ã¡koúsl vsrkæhts oa¡ocrcude

op*rlllen venrrccmdt.
Koper zel vûorts Slcchg Om dringendc, gcmtivcerd a.8 !! gcvca rcdcocn ûsgtfi
*uig"* te duldca dat do gameentê op, ¡¡¡ of in de a¡n krycr bij deze overcenltomsl
ve¡¡ochte onroc¡rodc zaken en daarop gebouwde opsrallen krbcls. dradrn' peleo'
bordjes eo al bcrgeeo dc gemmte verdcr uodig acbt voor opæbrrc doeleinden wo¡deo
zrlccu ea de daarop gcbouwdc

aaogcbracbt en ond¿¡àoudm.
recht va¡ gcbruik
Te"'ens a¡llca ¿¡n dit beding gebondcn zijn degenen g¡n wie koper
verlencn.
KOpør Zel
zrl
opslellen
va¡ de on¡cercadc zaak crr de daarop gebouwdc
dc
waarbij
akæ,
in
dc
verplicbtiog
meeu/erkeo a¡¡ bc¡ vcstigen va¡ dczc kwelit¿ticve
juridiscbc larering zal plertsvi¡dea-

ø

5.2

Koper is verpticbt de evcatuoel aanwerige bescboeüng van watcrpartijeo grcnrrnd aaa
beicigea erf en ceÐ strook waær vao óén ccter, gerekead vs$uit die bcschocäng' ia eco
gocde staat van onderhoud te bandh¡vco.

-ó-

:

Art.é

6.t

Bestemrning van de bebouwing

In gevrl vao i¡dividuele bouw is d¿ bcbouwi¡g op bU

gekocbtc b€st¿tld voor gcbruil

door koper zclf.
6.2

de te reelisefen woningca
In ber geval oocrdere woaingeo worden gerealisærd zal koper
¡¡n de door dc
voldoø
dic
k¡ndida¡ca
dån
uipr verhurso of re*opea L ¡ndercu

geE€eota te stellen voorw¡¡¡den.

wordcn gcmaakt over d¡
wo¡den ¡¡¡ door &
vgrkoopproccdure, ¡¡sdgde ovcr do voorl:¡¡g dio gcacvca mocl
gc!û€Ê!tô a¡8 þ lvijæn catcgoriaåo vao k¡qd¡dåtä'
woningco vra
Do ricbt¡ijo€n * .,*r*""å* die voor do ooderb¡vige æ rælisann
,*pi*¡¡; ¡¡o, zijo ia bijtagc 2, wellçc oodefdËcl uir¡D¡¡kr vsn dc overcenko$t'
vcroeld.
Tus¡en kopcr cn

6.3

d"

;r;;;

kumã

nadcrc

aþ*ten

Raadsbesluir
H*t voorgrande l¡¡r orvcrlet de sl¡nd¿¡rd'eontract¡ep8ti[gcn' welke bijjanuari
1995'
ven
19
Rå4dsb€sluit
bij
eû
A
474
vg 72 docclrbcf 1983, su¡leÊr

voor bat red¡sêrtn vaa koopwoningeir in grondverkoop
numnsr0Û? A, zijn
""rifrt*O"u
cn cxploiutieoveæcukonsrcu dicncn tc wordet opgÈnomên'

Arl.7 :
7.¡

Boütô- en kcttingbcdilgar;

i$chrijving

il

rcgisæt'

bcp|¡l& i¡ dc artítelco 2,s,2.7' 4'l' 4'2, *'4'
7,2 vrrs dcza elgcæc voon¡¡.r¡fdæ vc¡be¡xt hij r¡¡ dc
5.1, 5,2, 6.t,6.2. 6;;
ecc promillc :* do koopprijs voor
ttt"*" ees onnidd¡llijk opeíslryre Uoer Jm comø¡ti¿
van of o¡rms Burgffi¡Gf
t"nr'U¡j nÁ scbrinclijko
a"g,

Iqdies kopor in strijd b¡adalt mÊl bcl

i'du*

oa es¡ d¡sf¡oo st¡el*¡ndc
eo tùy'eùoudcrs nalrtig is, æ vãldoco bin¡co vccticn dagen
gcmtË hæft iet rccht
Þc
Wc¡houdert.
ea
aaornaning door of var¡wc,ge Burgeætcr
naast de boac ook

vordercn.

1)

*¡ortg

"o/-of

*b"d".,orgocding. wclke de bogtc t¡ boveo gart' tc

e! SebruiLefs ntddcþ
Koper is verplicbt alle opvolgeode eigeoarea,- buo rccbßopvolgers
veræld i¡ ds
verbodea'
c'g'
þnilgbadüogeû ,, u"O¡o¿å ,'oo ã" verplicbtingen
¡lsmsdÊ
voorw¡¡rdeû
dgeme
dcze
arrikercu 4.2, 4.4, s.i. s.z, 6.r,6.2 eo 6"3 v¡¡
lcn
ncdc
z'rlkq
verbctrtt
op
lid'
¡¡n dc verplicbring. o*tgi.g¿ i¡ be¡ onderhrvi3e
ds
va
prosille
vü¡
eeo
botle
oûnidddlijl opcisbare
beboeve van de g"r*;;-ceo
bin¡cn
voldoco
æ
is'
*lge
rjj
of
welkc
bij
kmpprijs t*, i.d"r"-Ji gedorende
v¡nwegç Burgeæær co
na *o ¿"å"1 srekkçûde 8¡n¡n¡ning door of
ve¿Éieo dagca
Werbouders.

7.3

bei vorige lid' blijva
Þe verplicbtinSca c.q. verboden, \¡,aåfi¡¿.ar Ygrwc¿eo wo¡dt in
ð* -F
op ha gcLoÅæ onroeread g(xd.. 7* arllcn ovcr8raa op dcgsrdn) aúlca
^¡srÊfr
oor a¡s dit ondcr büzôôdcfc liþl gËbct¡ft D¡¡¡too
zella¡llcn
gekochtc
"u*qig*,
bgcsch'sv; in H drübü bæ¡odc rÊ'idä'
wordca
deæ algemo
"**-ãr
volm¡cì¡ tÐl dozÊ i¡schrijvi:og'
Partijeo-geven clk¡ar over en wcÊr onhcnocpclijk

-1-

'\

A¡t. 8

:

L

l

in deze algemeac vcorwa¡rd¿u m¡¡k¡ d¿cl uit v¡n dc ovcrocnlos¡s¡ v¡¡
koop en verkoop. De bcpalingen va¡ de overocnJcomsl Èa vs¡¡ de algeucnc voonvr¿rdcû
vornren een onverbrelcelijk gcbeel,

8,?

Bij bcr vcrlijdcn v¡¡ ds nor¡riêlc al¡e van leveriag (¡ie a¡titel 2) doen partijæ
onvcdet bagcca zij andars ea overigens i¡ hun ovcroarlco¡nsl van koop co vertoop zijn
overeøgckoraø . ¡fstand van he¡ rocbt dc ontbi¡dhg van de ovcrocakonst in tc roçeo
op grond v¡n bet bops¡lds il utilcl 6:265 v¡n bct Bur¡arlijk WÊlboÇk'

8.3

Þg ovcroooJco¡tr¡rt vln kqop ct¡ verkoop tr¡sses dè gcrlreentt cn kopcr word¡ bchccrst door
Nodcrl¡¡ds rsch¡.

8.4

Þe Ârmndi¡s*mençrecltbank te H¡arlem is bij uitsluitirg bcvocgd gcschitlen ovcr deze
overüa¡(omsf of over dc ui¡,rocring d¿¡rvan ¡c bcrcch¡en.

Slotbepalbgen.

Het

'bepralde

-rb

Bijlage

LJ L

L

I

Omschrijving van het begrig : Bouwgrond.

ln het kader van de overeenkomst van koop en verkoop wordt onder het begrip
bouwgrond het vofgende verstaan :
Grond die door middel van de aanleg van {nood}verharding en riolering en het
treffen vän mãatregelen voor Ben zodanige drooglegging gesch¡kt ¡s geworden
om op het terrein bouwwerkzaarnheden te kunnen uitvoeren.
Nader uiteengezet bestaan de werkzaamheden uit de volgende onderdelen :
Opruimpn vaÍl_het terrein;
Eventuele opstallen, afrasteringen en begroeiingen wordsn verwijderd en
afgevoerd. Aanwezige kabels en leidingen worden verwijderd of omgelegd.
Grondwerken.
Het terrein wordt zonodig opgehoogd met grond of zand. Ten behoeve van
de tuinophoging kan teelaarde in depot gezet worden.
Bij de grondwerkzaamheden wordt in principe uitgegaan van e€n gesloten
grondbalans, 3ij overschot of een tekort aan aanvulgrond zorgt de gemeente vOOr een depot van grond waar gostort of uit afgenomen kan
worden.
Drqigage.
Om sen goed begaanbaar Ên voldoende droog bouwterrein te verkriigen
wordt in veel gevallen een dlainagesysteem aangebracht. Na de bouw van
de woningen is het veelal noodzakelijk om de afwatering definitief te
regelen.
Riolering.
Om het huishoudeliik afualwater en het regenwater van daken en verhardingen af ¡e voeren wordt een rioleringsstelsel aangelegd. Dit kan een
gescheiden of gemengd stelsel zijn. Bij een gemengd stelsel mogen geen
afvalwaterafvoeren uit het gebouwde op het regenwaterriool aangesloten
worden.

!þrhagling*
De ontsluitingswegen, buurtwegen, woonslraten, parkeerplaatsen en fietsen voetpaden worden van een verhardingsconstruclie voorzien. Voor de
bouwfase worden bouwstraten aangelegd. Bii het aanleggen van de
definitieve verharding zal nog enig grondwerk worden uitgevoerd.
Grpen--en reereatieve voorzienilgen.
ln het openbare groen worden bomen en struiken geplant, gras gezaaid en
voorzieningen aangelegd, een en ander afhankeliik van het plantseizoen.
KabelE en leidingerL
Bii de staft van de bouw is het terrein voorzien van "bouwwater" en
"bouwstrooñl". lndien in de direkte omgeving geen transformatorstation
aanweZig iS, vAn waarUit "bOUwStrOOrn" aangebOden kan wOrden, Stelt de
gemeente een aggregaal ter beschikking. ln dat geval dient de koper voor
een opstelplaats van stelconplaten, een aarding, tank en brandstof te
zorgen. Voor de verdere distributie van zowel "bouwstroorn" als "bouwwater" dient de koper zelt zorg te dragen.

-2Straatmeubilair.
Het straatmeubilair wordt aangebracht bi¡ de definitieve aanleg kort voor of
nadat de woningen voor bewoning zijn opgeleverd.
Koper noernt van de gemeente een perceel op de hiervoor beschreven wijze geschikt gemaakte grond af tegen esn oyereengekomen kooppríjs. Binnen het
perceel moeten voor rekening van koper nog slechts een gering aantal grondwerkzaamheden worden uitgevoerd ¿oals :
het ontgraven van de bouwblokken tot aan de onderkant van de fundering;

het aanbrengan van een drainage onder de bouwblokken tot aan

de
perceelg¡ens;
het leggen yan de huisaansluitingen tot aan de perceelgrens;
het op hoogre brengen van de tuinen;
do aanleg van een terras, toegangspad en achterpad binnen de perceelgr€ns;
het aenlegggn van eon rÍolering in de achterpaden tot aan de perceelgrens;
het aanbrengen van de erfafschaiding tussen de verschillende woningen
binnen het perceel.

Bovengenoemda werkzaamheden binnen het perceel en het renteverlies over de
grondkosten tiidens de bouw maken geen deel git van de in de ovsreenkomst
van koop ên verkoop genoemde koopprijs.
Omsqhdivjng van het begrio; WCIonriin, mgken.

Woonrijo maken,

Een in alle gevallen sìuitende definitie van woonriip maken kan niet worden
gegeyen, ln het algemeen draagt de gemeente er zorg voor dat ten behoeve van
de op t€ leveren woningen zo spoedig mogelijk de verhardingen, de groenvoorzieningen, etc. worden aangelegd. De gemeente streeft er daarbij naar de
verharding op een zodanig tijdstip aar te leggen dat de woningen bij oplevering
onbelemmerd bereikt kunnen worden.
Koper dient er dan wel voor te zorgen dat de gemeente minimaal acht weken
voor de eerste oplevering van de woning de werkzaamheden kan uiwoeren.
lndien nodig zullen terzake van het woonrijp maken, aanvullende bepalingen,
voortvloeiend uit specifieke omstandigheden van het projekt of het perceel, in
de overeenkomsl van koop en verkoop worden opgenomen.
môart 1995,
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D¿ r¡¡d dcr gcmccnte Ha¡rlem¡nerrnrer;
gelcztn he¡ voorstcl vrn burgcmccstcr co wethoudert d.d' l0 irnueri 1995'
Dien¡r Ruirnlc, Vonen en Economic;

bc¡lui¡
l.

orederom in werking rc ¡tcllcn dc warkio6 v¡n dc bcpelingcn in cc¡dcr geslorcn grondvcrkooftovcr'
eenkom¡rca of explãimicovËrecnkomt,.i d¡" gerichi eiiiop hct bcpcrkcn vrn de priir n'eervoor

-ü

.c bouwen woning mrg *'e¡ds¡ doorverkochr;

tn not ¡f tc ¡luiren grondvcrkoopovcrcenkomsten cn exploitrtieovcreenkomstcn dic bcrckking
hcbbJn op hcr rc¡liicrcn ren koåpo'oningen dc nevolgcndc strnd¿¡rdbcpaling op ncmen:

.\nikel {11ì
D. k"p.t *rplicht ¿ich in de met dc verkriigcn v¡n de grond en dc tc bouwen hoopwoningen

te

rlui¡cn koopienncmingsovcrccnkomstcn dc nrvolgendc bcpelingcn oP le ogmcn:
dc ¡e bou*.n *oiing is besrcmd voor rclfbcwoning door dc vcrkri¡gtr;
dc d.¡t- vln eerttc bcwoning in
indicn de verhrifgerã. oroning binncn zcven irar
hoger.is.den hc¡ tot¡d v¡n dc koopsom
verkooppriis
eigendom do.r oJerg.tn. is hii, indien dc

¡.
b.

t.

voor de onderyrondl dc strchtingskostcn

'

dc'opt¡I,

.i

dc kostcn

r¡n hct vcrlcriigcn van

de

"oo,
van dc
eigendom uurtnd.n, di¡ totr¡l i'crmcerd.rd -0, ttn zodaniE Pêrcsotlger ¡lr rcn rþ
voorgrnomcn *-t..*Ji"f h.r priþindcxciifcr v¡n nieu'¡r,bJu¡¡woningcn r¡¡¡¡ hct.Cesrrul
gor.g.r, ren opzichtc T ¡n het lursr gçublicccrdc ciifcr
Bure¡u voor dc Sr¡risrick, Ëtiit, ì.
"i¡n
ankoop:om -,
darum u"n J. iui¡Jir.lr" tcr.tini - hi-crn. tc nocmcn de gcïndcxccrdc
"oor dc
de eiScndom
gcval
¡¡n dc Bcmecnre ..n b.dog ucnchuldigã. Hc¡ venchuldigdc bcdr¡E is in
datum
de
o,....g..î g.a,rr.nã. ai f.riåa. ror r¡n f,ct eindc vrn hct icr:rc iear n¡
"T t'
,.n.,ing J¿n dc ..rrr. Ë"o'oning, onderschcidrnliik gcdurendl h.¡ r¡rrcdc' hct dcrdc' hct
uicrdc,iet viifdc, hct zesdc o[ Ëer zcuendc iur m dc d¡tum van dc ¡¡¡$vrng v¡¡ dc ccrstc

v¡¡rmec hct
bcwoning; 100; ,espccric"cliik 85, 70, 55, +ó, ¿5 of 10 proccnt ven hcr bcdng;
Inga'el
l¡
boven.gur'
voning
v¡n
dc
â. g.ind"r*rdc .enkoopsombcdrrg v¿n de
".rli*pp.i¡t
gc*eldc
de
binncu
*¡n be¿v¡ring mer crn zekcliik genorrcchr, ".rhrù of ingcbruiþcving'
dc
tcrmiin vrn zcven irer. ir d. á-loot ovrrcln tc komcn rcrgocding onderworpeo.un
vcrgoè'
qrordt
det
uitgcaeen
crvrn
$c
gocdkcuring ,,.n b,rrg...estcr en ¡.crhoudcr¡. Drerbii
onrocrend
mag ziin ¿n ¿. l¡stcn die dc cigcnrr uit hoofdc v¡n he¡
ding in beginscl
wordao
"i;;îr;r
reheniog
l¡¡ten
v¡n
dic
bcpalcn
bii
hct
ken
f".ä i,*ft. voo. .or,.. ion ,oåp..ring
het momen¡ ven dc eenkoop'
gehouden mer re ntederving voor geinvesteerj .igen termogen op
vcrhoging v¡n de
Burgcmeesrcr cn -erhoudrrs kunnen toesremming vcrienen to¡ een
verkiigcr heeft gemeekt.voor wezcnliike
mer de kos¡en. *.lke
geindexeerde

..nk*fro*

i.

wiizc geÏndexccrd ¡l¡
r.crbelerrngcn ¡¡n oi .'erbouwing ven dc opsral, de¿e kostãn op dczclfdc
onder b. omschr¿venl
v¡n het tc bct¡lcn
ln schrrincnde g<..rllcn kunncn burgemeester en *'ethouders ¡en ¡¡n¿icn
van tocpelsing
rcgcling
vermcldc
bbedrrE ."n lrg.. p..ccnrf,ge hrnt.r.ir drn tolgcns de ondcr
zou moÈlin ¿lln:

ó
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indìen de r-crkriigcr in srrijd h¡ndch mcr cnigc voon'¡¡¡dc gcnocmd ondrr r. of b. verbeun hij
nn J096 v¡n dc bii dc doonerhoop bcdongcn Looprom in gcvJ vrn vcrlroop,
oi een boc¡c vrn / 50.C00,00 in gcrrl v¡n dc vc¡¡idng ,rn .in alcei;¡k gcnoõrcchr, uerhuur óf
hcr ¡ndcr:¿rns rn gcbruik gcven rls b¿docld ondcr b.;
voor zover de onder b. bcdocldc termiin v¡n ¿Êvcn inr nog ¡ic¡ is y¿nrrekcn vcrbinds dc
vcrkriigcr zrch ¡lle opvolgcndc cigcn:ren l:n dc oûdcr ¡. ¿n b. vermcldc verplichtingcn, hcc
onder c' vcrmcldc bocrcbcding cn:ån dczc vcrplichting re bindcn, op vcrbcune rrnlqn bocte
v.rn / lC0.@0.00 ten b¡tc v¡n dc gcmecnrc H¡¡dcmmcidrecr cn ¡c voldcçn binncn vecnicn
¿en boetc, gcliik

i.

t.

dlgcn nl d:¡nor ¡rekkcnde r:nrnrning v¡n burßemecr¡cr cn ¡,xhoudcrr;
dr bcpetingen v¡n dit ¡nikcl zijn mer ,iirzondcri-ng v¡n punr d., nicr v:n rocpr$iog, w¡nncer
ecn,h¡'porhcckhoudcr olrergr¡t toÍ cxecuriê of tor vcrkoop krechren: dc volm¡ch¡ v¡n
¡nil¡el J: 368 v¡n hcr Nieuw Buryqrliil \!?qbock.

ll¡

rn tc ¡rckkcn dc ¡nnd¡¡rdbeprlingcn, ¡nikcl (tJ) cn ¡rtikcl {t{}, dic !/¡rçn opgÊnomcn in hc¡
be¡luir d.d. ¿2 dccembcr l98i, numrncr 474A:

I\'.

rc bcprlcn d¿r d¡¡ be¡lu¡¡ in *'erking rrccdr op de ¡cht¡rc drg, volgcnde op dic vm ziin bekcndm¡.
king.

\'¡¡tßc¡rcld in dc vcrg.rdering vrn

19

i¡nu¡ri

1995.

Dc ¡ccrctrris,

(

