
 

 

Verkoopbrochure bouwgrond 

appartementengebouw “Buitenpost – Lutkepost” 

In deze verkoopbrochure treft u de belangrijkste informatie aan over de uitgifte van een perceel bouwgrond 
voor aan appartementengebouw in Buitenpost. De gemeente heeft besloten om het perceel bouwgrond via 
een lotingsprocedure openbaar te verkopen. In deze brochure wordt ingegaan op de volgende zaken: 

1. Algemeen. 

2. Voor wie is de bouwgrond bedoeld? 

3. Voorwaarden voor inschrijving. 

4. Beheersverordening. 

5. Grond- en kavelprijs. 

6. Inschrijvingsprocedure. 

7. Toewijzingsprocedure.  

8. Bijlagen: tekening, ruimtelijk kader, welstand en concept-koopovereenkomst.  
 

 

Luchtfoto Buitenpost-Lutkepost, de pijl duidt de te verkopen locatie aan.  

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met mr. I. Sehagic via i.sehagic@8ktd365.nl. 

Hoewel deze informatiebrochure met zorg is samengesteld wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van 
eventuele tekst- en typefouten 
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1. Algemeen 

Op de hoek Lutkepost/Acht oan de Diken in Buitenpost ligt een perceel dat is bestemd voor de bouw van een 
appartementengebouw. Het is een gemeentelijk perceel dat de bestemming Woongebouw heeft en waar 
maximaal 22 appartementen gebouwd mogen worden met een maximale hoogte van 16 meter. Het gaat om 
een perceel bouwgrond, groot ca. 5.550 m², zoals is aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende 
situatietekening (Bijlage 1). Het perceel bouwgrond is kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, 
nummer 6101 (gedeeltelijk). Na kadastrale uitmeting zal het nieuwe kadastrale nummer en de definitieve 
oppervlakte aan de verkoopinformatie op deze website worden toegevoegd.  
 
Vanwege het ontbreken van woningbouwcapaciteit is dit perceel nog niet uitgegeven. Inmiddels is deze locatie 
in het woningbouwprogramma opgenomen. Het projectgebied is ontsloten via Acht oan de Diken en deze 
ontsluitingsrichting blijft gehandhaafd. De parkeernorm bedraagt 1,8 parkeerplekken per appartement. De 
parkeerplekken worden op het perceel bouwgrond gerealiseerd. De kosten voor het realiseren van de 
parkeerplekken komen ten laste van de inschrijver.  
 

2. Voor wie is de grond bedoeld? 
Iedere gegadigde die zich bezighoudt met de ontwikkeling van gebouwen, waaronder de bouw van woningen, 
gebouwen en gelijksoortige constructies, welke activiteit blijkt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
(hierna: KvK), kan zich inschrijven voor de bouwgrond. Alleen bedrijven die hieraan voldoen, kunnen 
deelnemen aan de loting.  Inschrijven voor een ander dan uw eigen bedrijf is niet toegestaan.  
 
Inschrijftermijn 
De inschrijftermijn loopt van 15 november 2022 t/m 10 januari 2023. Na sluiting van de inschrijvingstermijn 
vindt de toewijzing van de bouwgrond via een openbare lotingsbijeenkomst plaats. De trekking is onder 
toezicht van een notaris.  
 
Loting 
De loting staat gepland op woensdag 25 januari 2023 om 15.00 uur op het gemeentehuis in Buitenpost. U 
wordt geacht daarbij zelf aanwezig te zijn of een gemachtigde aan te wijzen. Iedere inschrijver die voldoet aan 
de gestelde voorwaarden, krijgt een uitnodiging voor de loting. Deze uitnodiging wordt per e-mail 
toegestuurd. 

 
3. Voorwaarden voor inschrijving 

Inschrijver gaat akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden voor inschrijving: 
a. Bij meer dan één (1) geldige inschrijving voor de bouwgrond vindt er een loting plaats.  
b. De inschrijving staat open voor iedere gegadigde die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de bouw 

van gebouwen, waaronder woningen, gebouwen en gelijksoortige constructies (hierna te noemen: 
gebouwen) met een inschrijving in de KvK. Dat de inschrijver zich bezighoudt met de ontwikkeling van 
gebouwen blijkt uit de activiteitenomschrijving van de inschrijver bij de Kvk.  

c. Per KvK vestigingsadres kan er slechts éénmaal (1x) worden deelgenomen aan de inschrijving. Dat 
betekent dat er geen extra holdings, beheerbedrijven, dochter of zuster B.V’s van de betreffende 
inschrijver mogen inschrijven; 

d. Het adres waar de inschrijver is gevestigd wordt bepaald aan de hand van het inschrijvingsadres vermeldt 
bij de KvK; 

e. De koopovereenkomst wordt op naam gesteld van de winnende inschrijver en dient aansluitend aan de 
loting, dan wel binnen 5 werkdagen na de loting te worden ondertekend; 

f. De winnende inschrijver betaalt een reserveringsvergoeding van € 10.000,- excl. BTW. Dit bedrag zal 
worden verrekend bij het betalen van de koopsom van de bouwgrond. De reserveringsvergoeding is 
verschuldigd bij het aangaan van de koopovereenkomst en dient binnen 5 werkdagen na ondertekening 
van de koopovereenkomst te zijn voldaan op de bankrekening van de gemeente Achtkarspelen.  
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g. De akte van levering moet worden gepasseerd binnen 2 maanden ná het verlopen van de termijn van de 

ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. 

h. Het perceel bouwgrond wordt geleverd in de staat, waarin het zich op het moment van de 

eigendomsoverdracht bevindt, voor de grootte die het werkelijk heeft, vrij van huur-, pacht- of enige 

andere gebruiksrechten en vrij van hypothecaire inschrijvingen en/of beslagen, doch overigens met alle 

daaraan verbonden lusten, lasten, rechten, verplichtingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden. De 

verkoper verleent geen andere vrijwaring dan die voor de eigendom. 

i. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen. De kosten voor de 

aansluiting van de nutsvoorziening komen ten laste van de inschrijver. 

j. Verhuur van het gebouw en/of appartementen aan derden door de inschrijver is niet toegestaan.  

k. Aan de toekomstige bewoners van de appartementen wordt een zelfbewoningsplicht opgelegd op voor de 

duur van drie jaar.  

l. De gemeente heeft, indien de gemeente dit wenst, een recht van terugkoop van het bouwperceel als de 

winnende inschrijver het bouwplan niet uiterlijk drie jaar na eigendomsoverdracht heeft gerealiseerd.  Op 

eerste vordering van de gemeente dient de winnende inschrijver de onroerende zaak terug te leveren aan 

de gemeente, tegen betaling van een bedrag gelijk aan de oorspronkelijk tussen de gemeente en de 

winnende inschrijver overeengekomen koopsom (exclusief BTW en exclusief rente), verminderd met 25%.  

m. De koopovereenkomst kan door de winnende inschrijver worden ontbonden als op 1 januari 2024 minder 

dan 15 appartementen zijn verkocht. In onderling overleg kunnen de gemeente en de winnende 

inschrijver anders overeenkomen. 

n. De gemeente heeft te allen tijde het recht om deze inschrijvingsprocedure zonder opgave van redenen te 

beëindigen.  

4. Beheersverordening 
De locatie valt onder de Beheersverordening dorpen Achtkarspelen, onherroepelijk vastgesteld 2016-06-16.  
De Beheersverordening legt de planologisch-juridische regeling van de eerder geldende bestemmingsplannen 
opnieuw vast. Voor deze locatie zijn de planologische gebruiksrechten en bouwrechten van het 
bestemmingsplan Buitenpost – Lutkepost, in het bijzonder artikel 25 Woongebouw (Wonen-Woongebouw) 
van toepassing (Bijlage 2).  
Daarnaast zijn er Welstandscriteria vastgesteld voor de locatie (Bijlage 3). 
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5. Grond- en kavelprijs 
De vastgestelde prijs voor deze kavel bedraagt € 955.000,- (exclusief BTW en kosten koper), zegge: 
negenhonderdvijfenvijftigduizend euro. De kosten koper bestaan uit notaris en kadasterkosten.  
 

6. Inschrijvingsprocedure  
Als u belangstelling heeft voor de bouwgrond dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de gemeentelijke 
website. De inschrijvingsperiode start op 15 november 2022 t/m 10 januari 2023. Iedere inschrijver krijgt een 
ontvangstbevestiging.  
 
Voor het inschrijven op de bouwgrond moet u gebruik maken van het digitale inschrijfformulier. Deze kunt u 
vinden op de website van de gemeente. Andere manieren van inschrijving worden niet geaccepteerd. Het 
inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet 
geaccepteerd. Ook dient de inschrijver als verplichte bijlagen tezamen met het inschrijfformulier in te dienen 
(een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf dat zich inschrijft voor de loting).  
 

7. Toewijzingsprocedure  
De toewijzing vindt plaats tijdens een openbare lotingsbijeenkomst onder leiding van een lid van het college 
van burgemeester en wethouders. De loting staat gepland op woensdag 25 januari 2023 om 15.00 uur op het 
gemeentehuis te Buitenpost. Iedere inschrijver die zich inschrijft voor de bouwgrond en voldoet aan de 
voorwaarden die worden gesteld krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail toegestuurd in de week van 9 
januari 2023 tot en met 15 januari 2023 (week 2). In deze uitnodiging wordt de lotingsprocedure nader 
toegelicht. De loting wordt uitgevoerd door notaris mr. F. Spa van Notariskantoor Sekeur, gevestigd te 
Surhuisterveen, dan wel een waarnemer van voornoemde notaris. Om mee te kunnen loten dient de 
inschrijver zelf, of een gemachtigde, op de dag van loting aanwezig te zijn op het gemeentehuis. De naam en 
telefoonnummer van de gemachtigde dient uiterlijk woensdag 18 januari 2023 aan mr. I. Sehagic te worden 
doorgegeven via: i.sehagic@8ktd365.nl.  
 

mailto:i.sehagic@8ktd365.nl
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De koopovereenkomst wordt op naam gesteld van de winnende inschrijver en dient aansluitend aan de loting, 
dan wel binnen 5 werkdagen na de loting te worden ondertekend. 
Binnen 10 werkdagen na de loting dient de waarborgsom van € 10.000,- (excl. BTW) door de betreffende 
inschrijver te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de gemeente.  
 

8. Bijlagen  
Bijlage 1: Tekening 
Bijlage 2: Ruimtelijk kader  
Bijlage 3: Welstand 
Bijlage 4: concept-koopovereenkomst 
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Bijlage 1 Tekening 
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Bijlage 2 Ruimtelijk kader 
 
Beheersverordening 
 
Het object valt onder de Beheersverordening dorpen Achtkarspelen, onherroepelijk vastgesteld 2016-06-16.  
De Beheersverordening legt de planologisch-juridische regeling van de eerder geldende bestemmingsplannen 
opnieuw vast. Voor deze locatie zijn de planologische gebruiksrechten en bouwrechten van het 
bestemmingsplan Buitenpost – Lutkepost, in het bijzonder artikel 25 Woongebouw (Wonen-Woongebouw) 
van toepassing.  

  
 
 
 

    
 
 
Link naar de Beheersverordening: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BV8kdorpen-
VG01/i_NL.IMRO.0059.BV8kdorpen-VG01_kaart03Lutkepost.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BV8kdorpen-VG01/i_NL.IMRO.0059.BV8kdorpen-VG01_kaart03Lutkepost.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0059.BV8kdorpen-VG01/i_NL.IMRO.0059.BV8kdorpen-VG01_kaart03Lutkepost.pdf


Verkoopbrochure  

Uitgifte bouwgrond appartementengebouw Buitenpost-Lutkepost 
Datum 15 november 2022 
  

8 

 

 
Bijlage 3 Welstand 
 
Voor het projectgebied geldt het welstandskader van gebiedsnummer 3: Woongebouw Lutkepost.  
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Bijlage 4 concept-koopovereenkomst  
 

KOOPOVEREENKOMST 

“Buitenpost-Lutkepost” - koopappartementen 

Ondergetekenden 

1. De gemeente Achtkarspelen gevestigd te Buitenpost aan de Stationsstraat 18, 

9285 NH, op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester mr. O.F. Brouwer, handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, 

hierna te noemen: de “Gemeente” of “Verkoper”, 

en 

 

2. *, statutair gevestigd en kantoorhoudende te * *, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer * en op grond van 

haar statuten en het uittreksel uit de Kamer van Koophandel rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door *, handelend als *, 

hierna te noemen: de “Koper”, 

 

De Gemeente en de Koper worden hierna gezamenlijk genoemd: “Partijen”, 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

a. de Gemeente heeft besloten het perceel bouwgrond, groot ca. 5.550 m2, 

kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 6101 gedeeltelijk 

(hierna: het Verkochte) via een lotingsprocedure openbaar te verkopen (Bijlage 

1);  

b. op de locatie maximaal 22 koopappartementen ontwikkeld dienen te worden;  

c. op dinsdag 25 januari 2023 een lotingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden en door 

notaris mr. F. Spa, gevestigd de Surhuisterveen, dan wel een waarnemer van 

voornoemde notaris, is uitgevoerd; 

d. de koper tijdens de lotingsbijeenkomst op dinsdag 25 januari 2023 de ingelote 

inschrijver is van het Verkochte voor het realiseren van maximaal 22 

koopappartementen.  

Verklaren overeen te komen dat: 

 

Onder de hierna beschreven voorwaarden en bedingen Gemeente aan Koper verkoopt en 

in volle en vrije eigendom zal overdragen en Koper van Gemeente koopt en in volle en 

vrije eigendom zal aanvaarden: 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Tenzij anders blijkt, wordt in deze overeenkomst verstaan onder: 

- Akte van Levering: de voor de overdracht van het Verkochte vereiste notariële 

akte van levering; 

- Bijlage: een bijlage bij de Koopovereenkomst; 

- Bodem: de grond en het grondwater behorende tot het Verkochte; 

- Bodemrapport: het door Enviso Ingenieursbureau opgestelde rapport d.d. 1 april 

2022 met projectnummer EN06205-001, kenmerk 220164 betreffende het 

verrichte onderzoek naar de bodemkwaliteit voor de voorgenomen ontwikkeling 
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van welk rapport een exemplaar exclusief bijlagen aan deze Koopovereenkomst 

wordt gehecht als (Bijlage 2); 

- College van burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Achtkarspelen; 

- Gemeente: gemeente Achtkarspelen; 

- Handelsregister: het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister;  

- Koopdatum: de datum waarop de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, 

zijnde de datum waarop Partijen deze overeenkomst hebben getekend;  

- Koopovereenkomst: de onderhavige koopovereenkomst; 

- Koper: * voornoemd; 

- Kwaliteitsrekening: een van de derdengeldenrekeningen als bedoeld in artikel 25 

Wet op het notarisambt;  

- Notaris: een notaris (of diens waarnemer);; 

- Overdrachtsdatum: de datum waarop de Akte van Levering wordt verleden; 

- Partij: Verkoper of Koper; 

- Partijen: Verkoper en Koper; 

- Schriftelijk: bij brief of e-mail; 

- Verkochte: een perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Buitenpost, sectie 

A, nummer 6101 gedeeltelijk, groot ca. 5.550 m², welk perceel nog kadastraal zal 

worden uitgemeten; 

- Verkoper: de gemeente Achtkarspelen, voornoemd. 

Artikel 2. Doel van de overeenkomst 

1. Koper en verkoper hebben overeenstemming over het volgende:  

a. Koper realiseert op het Verkochte maximaal 22 koopappartementen en 

bijbehorende parkeerplaatsen op eigen terrein, voor gebruik door de 

(opvolgende) kopers van de appartementen.  

b. Genoemde appartementen worden gerealiseerd op het perceel kadastraal 

bekend als gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 6101, gedeeltelijk, ter 

grootte van ca. 5.550 m². 

2. Partijen wensen ten behoeve van de overeenstemming zoals omschreven in het 

eerste lid de afspraken vast te leggen over de voorwaarden en bedingen 

waaronder de Gemeente het verkochte verkoopt en overdraagt aan de Koper en 

Koper koopt en in eigendom zal aanvaarden van de Gemeente.  

Artikel 3. Verkochte 

De Gemeente verkoopt en draagt in volle en vrije eigendom over aan Koper en Koper 

koopt en aanvaardt in volle en vrije eigendom van de Gemeente een perceel grond, 

kadastraal bekend als gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 6101, gedeeltelijk, groot 

circa 5.550 m², zoals met arcering is aangegeven op de bij deze overeenkomst 

behorende situatietekening (Bijlage 1). Hierna te noemen: het “Verkochte”. 

 

Artikel 4. Eigendomsoverdracht 

1. De voor de overdracht vereiste Akte van Levering zal worden verleden ten 

overstaan van een door koper uit te kiezen notaris, of diens waarnemer of 

ambtsopvolger, hierna te noemen: de “Notaris”.  

2. De Akte van Levering van het Verkochte moet worden gepasseerd binnen twee 

(2) maanden ná het verlopen van de termijn van de ontbindende voorwaarde 

zoals in artikel 16 van deze koopovereenkomst omschreven, te weten 1 januari 
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2024, of zoveel eerder als de Koper en Verkoper in onderling overleg zullen 

overeenkomen. 

3. Na het passeren van de akte van levering zal er een splitsing in 

appartementsrechten volgen. Koper maakt hierover separaat afspraken met de 

Notaris. 

Artikel 5. Koopsom en betaling 

1. De totale koopsom van het verkochte bedraagt € 955.000,-- (zegge: 

negenhonderdvijfenvijftigduizend euro) kosten Koper, exclusief de wettelijk 

verschuldigde belasting toegevoegde waarde en exclusief de overige kosten van 

levering.  

2. De betaling van de koopsom en van de overige kosten, rechten en belastingen 

vindt plaats via het kantoor van de Notaris.  

3. De koopsom wordt uiterlijk op de dag van het ondertekenen van de Akte van 

Levering voldaan op de Kwaliteitsrekening van de Notaris.  

Artikel 6. Bestemming en gebruik 

1. Koper is verplicht het Verkochte, de te stichten bebouwing en de bijbehorende 

parkeerplaatsen te gebruiken met inachtneming van de voor het Verkochte 

geldende voorschriften voortvloeiende uit de Beheersverordening en het 

Welstandskader, een en ander overeenkomstig de terzake geldende wetten en 

verordeningen. Voor het parkeren dient gerekend te worden met de parkeernorm 

1,8. 

2. Koper is verplicht om binnen drie (3) maanden na ondertekening van deze 

koopovereenkomst een ontvankelijke aanvraag voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in te dienen bij de 

vergunningverlenende instantie(s).   

Artikel 7. Staat van het verkochte bij levering 

1. Het Verkochte wordt geleverd als bouwrijpe grond vrij van nutsleidingen en 

obstakels, behoudens de op het perceel aanwezige bestrating (ontsluitingsweg) 

en het daaronder liggende rioolstelstel (vuil- en hemelwater) welke in eigendom 

overgaan naar de Koper (Bijlage 1). 

2. Eventuele kosten voor ophoging, afgraving en/of afvoer van grond en 

toebehorende grondwerkzaamheden die nodig zijn voor het ontwikkelen van het 

Verkochte, zijn voor rekening van koper. De grondwerkzaamheden dienen te 

worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en de eventuele verleende of nog 

te verlenen vergunningen.  

3. Koper is verplicht het hemelwater en vuilwater gescheiden aan te sluiten op het 

op het Verkochte aanwezige rioolstelsel. (Bijlage 1). De kosten voor de 

aansluitingen en het onderhouden van het rioolstelstel op het Verkochte komen 

geheel voor rekening van Koper. Indien Koper genoodzaakt is om het rioolstelsel 

aan te passen, dient dit in overeenstemming met gemeente uitgevoerd te worden 

voor rekening van Koper.  

4. Koper is bekend met het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Enviso 

Ingenieursbureau en neergelegd in het Bodemrapport met projectnummer 

EN06205-001, kenmerk 220164 d.d. 1 april 2022 (Bijlage 2). Het risico van de 

in het Bodemrapport vermelde verontreiniging en het risico dat de Bodem 

verontreinigd is met andere dan de in het Bodemrapport vermelde stoffen of dat 
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de Bodem meer of op andere plekken verontreinigd is dan vermeld in het 

Bodemrapport, leidt niet tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei 

verrekening, tenzij blijkt dat de hiervoor bedoelde verontreiniging aan Verkoper 

bekend was of bekend had kunnen zijn. 

Koper stelt vast dat een verontreiniging, als vermeld in het Bodemrapport, een 

voorgenomen gebruik, als in artikel 2 lid 1 vermeld, niet in de weg staat. 

5. Koper verklaart een volledig Bodemrapport inclusief bijlagen van Verkoper te 

hebben ontvangen. 

Artikel 8. Juridische levering 

1. Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en 

aanspraken en vrij en onbezwaard, derhalve vrij van pandrechten, van beslagen 

en van inschrijvingen daarvan, vrij van hypotheken, vrij van retentierechten en 

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

alle kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen. 

2. Koper aanvaardt alle niet in de Koopovereenkomst omschreven lasten en 

beperkingen voor zover die lasten en beperkingen voor Koper uit de feitelijke 

situatie kenbaar zijn en/of voor Koper geen wezenlijke belasting betekenen. 

3. Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de Basisregistratie 

Kadaster. Het is Verkoper niet bekend dat er inschrijfbare publiekrechtelijke 

beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.  

4. Verkoper garandeert dat ter zake van het Verkochte tot de Koopdatum geen 

huurovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten of andere overeenkomsten 

waarbij het genot of gebruik aan derden is gegeven, dan wel overeenkomsten die 

tot het aangaan van die overeenkomsten kunnen leiden, zijn gesloten. Evenmin 

zullen op Overdrachtsdatum overeenkomsten, als bedoeld in de vorige zin, zijn 

gesloten. 

Artikel 9. Onder-/Overmaat 

Verschil tussen de werkelijke grootte (na definitieve uitmeting) en de hiervoor 

opgegeven grootte van het Verkochte, zal geen aanleiding geven tot enigerlei 

rechtsvordering of verrekening, noch tot ontbinding van onderhavige 

Koopovereenkomst. 

 

Artikel 10. Te verrekenen lasten 

1. De onroerende zaakbelasting, voor zover geheven wegens genot van een zakelijk 

recht (het “eigenaarsgedeelte”), de eventueel verschuldigde waterschapslasten 

en de eventueel verschuldigde rioolrechten, zijn vanaf de Overdrachtsdatum voor 

rekening van Koper. Indien Verkoper deze lasten over het bij de levering lopende 

jaar reeds heeft voldaan, zullen deze lasten op en per de Overdrachtsdatum 

tussen Partijen naar tijdsgelang worden verrekend.  

2. Met betrekking tot andere dan in dit artikel bedoelde lasten zal geen verrekening 

plaatsvinden. 

Artikel 11. Risico-overgang, beschadiging 

Het Verkochte komt eerst voor risico van Koper, zodra de notariële Akte van Levering is 

ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met 

ingang van die dag overgaat op de Koper. 
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Artikel 12. Gedoogplicht 

1. De Koper moet dulden dat voorwerpen als palen, kabels, draden, isolatoren, 

rozetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, voor openbare doeleinden op, in, 

aan of boven het Verkochte en daarop aanwezige c.q. op te richten opstallen 

worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop 

het College van burgemeester en wethouders en/of de daartoe bevoegde 

beleidsorganen van openbare nutsbedrijven dit nodig zullen achten. Omtrent 

bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de Koper/Eigenaar overlegd. De 

Koper en zijn rechtsopvolger(s) zijn verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is 

aangebracht ongewijzigd en niet verplaatst te laten bestaan en de Gemeente of 

het betreffende nutsbedrijf in staat te stellen de nodige werkzaamheden uit te 

voeren. Ten gevolge van deze werkzaamheden aangebrachte schade zal voor 

rekening van de Gemeente of het betreffende nutsbedrijf worden hersteld of 

vergoed. 

2. Alle kosten van of voortvloeiende uit de gewenste en/of noodzakelijke 

aansluitingen of kabel- en/of buizennetten van openbare nutsbedrijven zijn voor 

rekening van Koper. 

Artikel 13. Kadastrale aanwijzing 

1. Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het 

Kadaster om het nieuwe perceel te vormen zonder onderzoek ter plaatse en 

zonder meting. Partijen stellen aan het Kadaster zodanige, door Partijen 

goedgekeurde, gegevens ter beschikking dat over de ligging van de grenzen en 

de rechtstoestand geen twijfel bestaat. 

2. Koper machtigt de gemeente Achtkarspelen de kadastrale aanwijzing aan het 

Kadaster te verzorgen. 

Artikel 14. Positie van derden 

1. Koper is zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gemeente niet 

gerechtigd de uit de Koopovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen 

geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. De Gemeente weigert haar 

toestemming niet op onredelijke gronden. De Gemeente kan aan de toestemming 

voorwaarden verbinden. 

Artikel 15. Zelfbewoningsplicht 

1. Koper legt aan de eerstopvolgende koper van ieder appartementsrecht een 

zelfbewoningsplicht op. Dit houdt in dat de eerstopvolgende koper van het 

betreffende appartementsrecht gedurende een periode van drie (3) jaar zelf (met 

zijn eventuele gezinsleden) het appartement dient te bewonen. Deze periode van 

zelfbewoning zal moeten blijken uit de registratie in de “Gemeentelijke 

Basisregistratie Personen”. Gehele of gedeeltelijke vervreemding, waaronder 

begrepen de overdracht van de economische eigendom - en/of het bezwaren met 

zakelijke rechten - anders dan het recht van hypotheek – is niet toegestaan 

gedurende de zelfbewoningsperiode, ingaande op de datum van inschrijving op 

het betreffende adres in de “Gemeentelijke Basisregistratie Personen”.  

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen 

kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek ontheffing verlenen van het bepaalde 

in lid 1 van dit artikel. 
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3. Meergenoemd college kan - zonder dat enige ingebrekestelling en/of rechterlijke 

tussenkomst zal zijn vereist - bij overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit 

artikel een boete opleggen van € 45.000,00 eventueel verhoogd met € 225,00 

voor elke volle dag verzuim. 

 

Artikel 16. Ontbindende voorwaarde 

1. De Koopovereenkomst kan door Koper worden ontbonden indien uiterlijk op 31 

december 2023 Koper terzake van de beoogde bouw op het Verkochte minder 

dan vijftien (15) van de realiseren koopappartementen (onder voorbehoud) heeft 

verkocht. In onderling overleg kunnen de Verkoper en de Koper anders 

overeenkomen.  

2. Koper heeft een inspanningsverplichting om de appartementen te verkopen. De 

getoonde inspanning zal moeten blijken uit het actief aanbieden van de 

appartementen via de daartoe geëigende online verkoopkanalen, het inschakelen 

van een verkoopmakelaar of andere instrumenten die de appartementen onder de 

aandacht van mogelijk geïnteresseerde kopers brengen. 

3. Koper kan zich tot en met 31 december 2023 schriftelijk beroepen op de 

ontbindende voorwaarde. Het beroep op de ontbindende voorwaarde dient te zijn 

voorzien van een onderbouwing van de inspanning die Koper heeft gedaan om de 

appartementen te verkopen.  

4. De Koopovereenkomst kan door Verkoper worden ontbonden indien koper niet 

uiterlijk op 31 december 2023 heeft aangetoond dat er vijftien (15) van de te 

realiseren koopappartementen (onder voorbehoud) zijn verkocht.  

Artikel 17. Reserveringsvergoeding 

1. Voor de reservering van het Verkochte is de Koper aan de Verkoper een 

eenmalige reserveringsvergoeding in de vorm van een waarborgsom verschuldigd 

ter grootte van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) exclusief de wettelijk 

verschuldigde belasting toegevoegde waarde (21%). Het nettobedrag van de 

reserveringsvergoeding zal worden verrekend bij het betalen van de koopsom 

voor het Verkocht indien onderhavige Koopovereenkomst tot stand komt en het 

Verkochte door de notaris middels een notariële akte wordt overgedragen aan de 

Koper. 

2. Over de reserveringsvergoeding wordt door de Verkoper geen rente vergoed.  

3. De reserveringsvergoeding is verschuldigd bij het aangaan van deze 

overeenkomst en dient binnen vijf (5) werkdagen na de dagtekening van deze 

Koopovereenkomst te zijn voldaan op NL50BNGH0285.0001.01 onder 

vermelding van ‘Reserveringsvergoeding bouwgrond 

appartementsgebouw Buitenpost-Lutkepost’. De reserveringsvergoeding kan 

niet tussentijds worden verhoogd of verlaagd. Evenmin kan korting op de 

reserveringsvergoeding worden gegeven. 

4. De gegadigde heeft geen recht op terugbetaling van de reserveringsvergoeding in 

geval de Koper de Koopovereenkomst ontbindt. Indien de Koper de 

koopovereenkomst ontbindt op grond van artikel 16 vindt uitdrukkelijk geen 

terugbetaling van de reserveringsvergoeding plaats.  

5. Indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de 

overeenkomst niet gestand wenst te doen, zal de reserveringsvergoeding van 

rechtswege aan de Verkoper zijn verbeurd. 
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Artikel 18. Recht van terugkoop  

Indien niet uiterlijk binnen drie (3) jaar na eigendomsoverdracht van het Verkochte de 

bebouwing als bedoeld in artikel 2 van deze Koopovereenkomst is voltooid en 

gebruiksklaar is, is Koper, indien de Verkoper dat wenst, verplicht om het Verkochte vrij 

van hypotheken en andere aanspraken van derden, hoe ook genaamd, op eerste 

vordering van de Verkoper  aan de Verkoper (terug) te leveren, tegen betaling door de 

Verkoper van een bedrag gelijk aan de oorspronkelijk tussen de Verkopen en de Koper 

overeengekomen koopsom (exclusief BTW en exclusief rente), verminderd met 25%. 

Voor eventueel aan of op de onroerende zaken verrichte of aangebrachte werken kan 

geen vergoeding van de Verkoper worden gevorderd.  

 

Artikel 19. Kettingbeding 

Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Verkochte of van een 

appartementsrecht zoals omschreven in art. 4.3, dan wel bij het vestigen van een 

beperkt zakelijk genotsrecht op (een deel van) het Verkochte of van een 

appartementsrecht zoals omschreven in art. 4.3 zijn Koper en zijn rechtsopvolger(s) 

verplicht de bedingen vermeld in de artikelen 7 lid 3 (Aansluiting rioolstelstel), artikel 12 

(Gedoogplicht) en artikel 15 (Zelfbewoningsplicht) in de Akte van Levering te doen 

opnemen.  

 

Artikel 20. Nietige of vernietigde bepalingen 

Indien een bepaling van de Koopovereenkomst nietig is of door een rechterlijke 

uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Koopovereenkomst van 

kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van de Koopovereenkomst die nietig 

zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, 

die wel geldig is en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de 

Koopovereenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de nietige of 

vernietigde bepaling(en). 

 

Artikel 21. Einde overeenkomst 

1. Deze Koopovereenkomst zal, voor zover nog niet uitgevoerd, terstond en zonder 

dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, door de 

Gemeente als geëindigd kunnen worden beschouwd, indien de Koper surséance 

van betaling wordt verleend, zijn faillissement is aangevraagd, door zijn 

crediteuren een onderhands akkoord wordt aangeboden, wordt ontbonden of 

geliquideerd of anderszins beperkt wordt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen 

te verrichten. 

2. Deze overeenkomst kan na voorafgaande ingebrekestelling middels aangetekende 

brief onder het stellen van een redelijke termijn, zonder dat rechterlijke 

tussenkomst is vereist, door een van de Partijen worden beëindigd, indien zijn 

wederpartij een of meer krachtens deze overeenkomst opgelegde verplichting(en) 

binnen de gestelde termijn niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. 

3. In het geval de Koopovereenkomst is ontbonden (op grond van het bepaalde in 

lid 1 of lid 2 van dit artikel) en nakoming wordt gevorderd, vindt geen 

verrekening of terugbetaling plaats van de reserveringsvergoeding zoals genoemd 

in artikel 17 deze Koopovereenkomst.  

4. De niet tekortschietende Partij heeft het recht binnen een jaar na de 

ingebrekestelling – ongeacht of de boete is verbeurd of niet en ongeacht of de 
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tekortkoming toerekenbaar is of niet – aanvullende schadevergoeding van de 

tekortschietende Partij te vorderen. 

5. Het in dit artikel bepaalde laat alle rechten van de niet tekortschietende Partij 

jegens de tekortschietende Partij uit hoofde van de Koopovereenkomst overigens 

onverlet, met dien verstande dat, indien de Akte van Levering is verleden, de niet 

tekortschietende Partij niet bevoegd is de Koopovereenkomst te (doen) 

ontbinden. 

6. Deze overeenkomst kan door partijen als beëindigd worden beschouwd, indien 

partijen aan al hun verplichtingen ingevolge deze overeenkomst hebben voldaan. 

7. Deze Koopovereenkomst door Koper uiterlijk 31 december 2023 is ontbonden op 

grond van de ontbindende voorwaarde, zoals bepaald in artikel 16 van deze 

Koopovereenkomst.  

Artikel 22. Onvoorziene omstandigheden 

Indien de omstandigheden waaronder deze Koopovereenkomst is gesloten onvoorzien 

zodanig uitzonderlijke wijzigingen ondergaan, dat overeenkomstig de bedoelingen van 

artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek van Partijen of van een van de Partijen in redelijkheid 

niet meer gevergd kan worden dat deze de overeenkomst ongewijzigd geheel of 

gedeeltelijk nakomt of deze de overeenkomst niet meer kan nakomen, heeft de meest 

gerede Partij het recht om met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 

door middel van een aangetekende brief, deze Koopovereenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 23. Toepasselijk recht 

Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 24. Bevoegde rechtbank 

Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van de Koopovereenkomst 

of nadere overeenkomsten zijn of zullen ontstaan is de rechtbank van het 

arrondissement waarin het Verkochte is gelegen bij uitsluiting bevoegd. 

 

Artikel 25. Bijlagen 

De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Koopovereenkomst. Deze 

overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In 

geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de Bijlagen, 

prevaleren de bepalingen van de overeenkomst. 

1. Verkooptekening d.d. 14 september 2022 

2. Bodemrapport d.d. 1 april 2022 

3. Verkoopbrochure 

4. Welstandskader  

5. KvK uittreksel * 

 

Volgt hangtekeningenpagina 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend: 

 

Te _ _____________   Te ______________________ 

 

d.d. ___________________  d.d. _____________________ 

 

Gemeente Achtkarspelen  Koper 

 

Namens deze,   Namens deze, 

 

 

 

 

 

Burgemeester       

       

 
 


