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ONDERGETEKENDEN 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zuidplas, gevestigd aan het 
Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel  met betrekking tot het 
navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, 
vertegenwoordigd door de heer K.J.G. Kats, burgemeester van die gemeente, ter 
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders, datum 
[...] hierna verder aangeduid als: ‘de gemeente’ dan wel ‘de verkoper’; 

 en 

2.  De heer […], wonende […], geboren te […] op […], ten deze handelende in zijn 
hoedanigheid van zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de 
statutair te […/ feitelijk adres:…] gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te […] sinds […] onder nummer […]., deze vennootschap 
hierna ook te noemen: ‘koper’; 

De gemeente Zuidplas dan wel de verkoper en de koper hierna ook gezamenlijk aan te duiden 
als ‘partijen’. 

OVERWEGENDE 

A.  

B.  

C.  

D.  
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: het volgende registergoed: een perceel grond, 
gelegen nabij […] te […] , uitmakende een gedeelte ter grootte van circa […] vierkante meter of ter 
zodanige vorm en grootte als nog nader door de Landmeetkundige dienst van het Kadaster zal 
worden uitgemeten van het perceel kadastraal bekend gemeente […] , sectie […] nummer […] , welk 
perceel middels enkele lijnarcering is aangegeven op een aan deze akte gehechte tekening, tezamen 
hierna te noemen: ‘het gekochte’; 
 
De koopprijs voor het gekochte bedraagt: € […] , zegge [uitschrijven].(te vermeerderen met zes 

procent overdrachtsbelasting (6%) of een en twintig procent (21%) omzetbelasting) derhalve in totaal 

[…]. 

 
Optioneel: 
 
Indien de koopprijs is berekend op basis van een prijs per vierkante meter, zal verrekening van onder- 
of overmaat plaatsvinden tussen partijen op basis van het gestelde in artikel 11 lid 2 van de AV 2013. 
 
OF 
 
Indien de koopprijs is berekend op basis van een prijs per vierkante meter te realiseren bruto 
vloeroppervlak zal bij uitbreiding van het bruto vloeroppervlak betaling dienen plaats te vinden op 
basis van het gestelde in artikel 11 lid 4 van de AV 2013. 
 

Artikel 1. Definities 

koop: de in deze koopovereenkomst  neergelegde overeenkomst van koop; 

notaris: […] en/of […], dan wel diens plaatsvervanger of associé; 

leveringsakte: de voor de levering vereiste akte te verlijden ten overstaan van de 
hierboven bedoelde notaris; 

het gekochte: het hiervoor omschreven registergoed; 

Algemene Voorwaarden 
2013 : 

Algemene voorwaarden van de gemeente Zuidplas voor de verkoop van 
gronden en/of opstallen 2013; 

kwaliteitsrekening: De in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere 
rekening ten name van de hierboven te noemen notaris dan wel de 
maatschap of vennootschap waarin hij met meer notarissen 
samenwerkt. 
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Deze koop geschiedt onder de volgende bijzondere bepalingen, alsmede onder toepassing van de 
Algemene Voorwaarden 2013 van de gemeente Zuidplas voor de verkoop van gronden en/of 
opstallen hierna te noemen AV 2013, zoals aangehecht aan deze koopovereenkomst. Ingeval van 
strijdigheid tussen de opgenomen bijzondere bepalingen en de AV 2013 gaan de bijzondere 
bepalingen voor. 

Artikel 1. Kosten 

1.1 De [omzetbelasting] of [overdrachtsbelasting] verschuldigd over de koopsom alsmede 
notariële kosten ter zake deze overeenkomst, de kosten wegens de levering en overdracht 
van het gekochte, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting en de kosten 
van een eventuele kadastrale opmeting zijn voor rekening van koper. 

1.2 [Verkoper garandeert: 

a) voor wat betreft het gekochte te handelen als ondernemer in de zin van de Wet op de 
omzetbelasting 1968; 
 
[keuze bepaling] 

b) dat de levering plaats vindt voor, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van de eerste 
ingebruikneming, zodat omzetbelasting verschuldigd is wegens de levering van het 
gekochte.]. 

Artikel 2. Opgaven verkoper 

 Verkoper garandeert;[specifiek maken op de situatie] 

a) dat ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte verkoper bevoegd  is tot de 
overdracht van het gekochte; 

b) dat met betrekking tot het gekochte  heden geen verplichtingen bestaan uit 
huurkoopovereenkomsten, opties en/of contractuele voorkeursrechten en dat deze   
evenmin zullen bestaan bij het ondertekenen van de leveringsakte; 

c) dat het gekochte wordt geleverd vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, 
vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten, leeg en ontruimd maar belast met 
kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en erfdienstbaarheden die reeds 
bestaan dan wel bij notariële akte van levering gevestigd respectievelijk 
overeengekomen worden;[specifiek maken op de situatie]; 

d) dat er geen erfdienstbaarheden of opstalrechten zijn, anders dan voortvloeiend uit 
de AV 2013; [specifiek maken op de situatie]; 

e) dat er  geen kwalitatieve verplichtingen zijn in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk 
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Wetboek, anders dan voortvloeiend uit voormelde AV 2013; 

f) dat er  aan koper geen kettingbedingen behoeven te worden opgelegd, anders dan 
voortvloeiend uit voormelde AV 2013; 

g) dat er  geen beperkte rechten (gedoogplichten) zijn als bedoeld in de 
Belemmeringenwet Privaatrecht. 

Artikel 3. Verklaringen van verkoper inzake verontreiniging 

 Verkoper verklaart vervolgens; 

dat het  hem niet bekend is dat er feiten zijn, onder meer op grond van: 

a) eigen deskundigheid; 

b) publicaties in (locale) bladen; 

c) een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek; 

d) het gebezigde gebruik van het gekochte; 

waaruit blijkt dat het gekochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische 
en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge 
de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot 
sanering of tot het nemen van andere maatregelen in verband met het beoogde gebruik. 

OF 

Artikel 3 Bijzondere bepalingen inzake verontreiniging 

a) betreffende de eventuele verontreiniging in het gekochte is een bodem- en 
grondwateronderzoek gedaan, met de uitkomst waarvan koper bekend is. 

b) verkoper verklaart dat op basis van voormeld bodem- en grondwateronderzoek het 
gekochte geschikt is voor het door koper voorgenomen gebruik. 

c) het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de levering nog niet in het rapport 
gesignaleerde verontreiniging in het gekochte aanwezig is, is voor rekening van 
koper. 

OF 

Bepaling verontreiniging. 

a) Op basis van de gegevens in het Bodem Informatie Systeem is het niet uit te sluiten 
dat bodem op het perceel verontreinigd is. Gezien de beperkte omvang van het 
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perceel wordt het uitvoeren van een bodemonderzoek niet doelmatig geacht. 

b) Indien echter sprake is van overschrijding van grenswaarden, is koper verplicht de 
provincie Zuid-Holland hierover in te lichten. De provincie geldt in dat geval als 
bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het afgeven van een beschikking inzake 
het toestaan van het beoogde gebruik van het gekochte. 

c) De verkoper is niet aansprakelijk voor verontreiniging die pas na de overdracht van 
de grond is veroorzaakt. 

d) De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verontreiniging van 
stoffen die op het tijdstip van de overdracht niet als schadelijk waren aan te merken 
en wijziging in wet- en regelgeving waardoor bijvoorbeeld het aantal schadelijke 
stoffen wordt uitgebreid. 

e) De verkoper is niet aansprakelijk voor kosten als gevolg van het moeten afvoeren 
van (licht) verontreinigde grond. 

Artikel 4. Mededelingsplicht 

 Verkoper staat er voor in, dat hij aan koper al die inlichtingen heeft 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 5. Overige verklaringen van verkoper 

 Verkoper verklaart tot slot; 

a) dat het hem niet bekend is dat het huidig gebruik van het gekochte op publieke of 
privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan; 

b) dat Hoofdstuk 3 van de AV 2013 op dit koopcontract [wel/niet] van toepassing is. 

 

Artikel 6. Verklaringen van koper 

 Koper verklaart; 

a) dat hij uitdrukkelijk de in deze koopovereenkomst vermelde lasten en beperkingen 
aanvaardt, alsmede die welke na onderzoek als bedoeld in artikel 4 voor hem uit de 
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feitelijke situatie kenbaar zijn of hadden kunnen zijn. 

b) dat hij voornemens is het gekochte te gebruiken als […] ten behoeve van een […] 

c) dat hij bekend is  met de eisen voortvloeiende uit het vigerende bestemmingsplan, 
[…] en de AV 2013. 

Artikel 7. Bijzondere afspraken tussen verkoper en koper 

7.1 […] 

7.2 […] 

7.3 […] 

Artikel 8. Levering 

8.1 De leveringsakte zal worden verleden op […] ten overstaan van de notaris [….]. 

8.2 Het gekochte wordt geleverd in de staat waarin het zich bij het ondertekenen van deze 
koopovereenkomst  bevindt. 

OF 

Het gekochte wordt bouwrijp geleverd. In artikel 14.2 van de AV 2013 is aangegeven wat 
onder bouwrijp wordt verstaan. Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling 
van de verkoper  wordt verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van 
burgemeester en wethouders tenzij in deze overeenkomst of bij wettelijk voorschrift 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 

Artikel 9. Waarborg 

9.1 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper binnen 14 
dagen na ondertekening van deze koopovereenkomst een waarborgsom storten als 
bedoeld in artikel 8 van de AV 2013. 

OF 

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper binnen 14 
dagen na ondertekening van deze koopovereenkomst  een bankgarantie stellen als bedoeld 
in  artikel 8 van de AV 2013. 

9.2 OPTIE indien dit niet wordt ondervangen door separate anterieure overeenkomst) 
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Planschade 

Indien een verzoek om tegemoetkoming in planschadekosten bij verkoper wordt ingediend 
zal verkoper koper hierover informeren. De verkoper zal het verzoek conform de 
planschadeverordening of de dan geldende regelgeving afwikkelen. Eventuele uit te keren 
planschadevergoedingen met inbegrip van de kosten van door derden op te stellen 
adviezen en de kosten als bedoeld  in artikel 6.5 Wro komen voor rekening en risico van de 
koper. De koper zal in het kader van de procedure van verzoeken om planschade als 
belanghebbende betrokken worden bij de behandeling van deze verzoeken door de 
verkoper. 

Artikel 10. Ontbindende voorwaarden (titel aanpassen naar gelang de toepasselijke 
voorwaarden) 

10.1 (Alleen indien Bepaling verontreiniging, artikel 3, van toepassing is, derde optie dus)  

Koper wordt in de gelegenheid gesteld op zijn kosten een onderzoek naar verontreiniging te 
verrichten. Indien verontreiniging wordt aangetroffen in die mate dat er sprake is van 
overschrijding van de waarde voor nader onderzoek (achtergrondwaarde + 
interventiewaarde:2) van één of meer stoffen (dan wel dat er asbesthoudende materialen 
worden aangetroffen), kan koper deze overeenkomst uiterlijk 6 maanden na ondertekening 
van de koopovereenkomst zonder kostenverrekening ontbinden. Na het verstrijken van 
deze datum vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid voor eventuele 
verontreiniging van grond, grondwater, opstallen etcetera. Het risico dat op genoemde 
datum nog geen uitslag is van het onderzoek komt voor risico van koper. 

10.2 Indien achteraf blijkt dat ten tijde van overdracht niet in bodemrapporten gesignaleerde 
verontreiniging in het gekochte aanwezig is, is deze geheel voor rekening en risico van de 
koper en vormt derhalve geen grond voor ontbinding van deze overeenkomst. 

10.3 Voor het overige zijn er geen andere ontbindende voorwaarden dan wel in artikel 6 van de 
AV 2013. 

Artikel 11. Forum en rechtskeuze 

11.1 Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke 
aard en omvang dan ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-
Gravenhage. 

11.2 Op deze koop is Nederlands recht van toepassing. 

11.3 Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van 
toepassing. 
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Artikel 12. Slotbepalingen 

12.1 Partijen kiezen ter zake de koop en haar gevolgen, tot de notariële transportakte is 
ondertekend, woonplaats ten kantore van de notaris, alwaar de koopovereenkomst blijft 
berusten. 

12.2 Ingeval twee of meer personen koper zijn, geldt het volgende: 

a) kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst 
voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat kopers elkaar bij deze 
onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de levering 
en overdracht van het gekochte; 

b) kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de voor hen uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen 

12.3 Waar in deze koopovereenkomst  wordt gesproken over betaling aan de "notaris" of "in 
depot geven aan de notaris" wordt bedoeld storting op de kwaliteitsrekening. 

12.4 Verkoper en koper geven de notaris opdracht om die werkzaamheden te verrichten die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Verkoper en koper geven de 
notaris volmacht om in geval deze overeenkomst wordt ontbonden of door de 
inwerkingtreding van een ontbindende voorwaarde eindigt, de doorhaling te bewerkstelligen 
van de inschrijving van de leveringsakte  n de openbare registers. 

Bij deze overeenkomst behoren onverbrekelijk de volgende gewaarmerkte bijlagen: 

1. […] 

2. […] 

3. [...] 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Nieuwerkerk aan den IJssel , 
[datum]. 

 

Koper  De gemeente Zuidplas  
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[Naam] 

 
 
 
[Naam] 
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