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Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met procedurenummer 10 / 1193 WET BE07 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft een of meer stukken aan het dossier toegevoegd. Ik stuur u hiervan een kopie. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het procedurenummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de griffier e\ 
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Hoenzadriel (Maasdriel), 31 mei 2012 

betreft 
miln dossier 
uw brief-Zkenmerk 

Vogelaar-Mijs / Gemeente Albrandswaard 
8045.gs. 12.371 
10 / 1193 WET BE07 

Edelachtbare heer/mevrouw, 

Hierbij volgt mijn reactie namens cliënte (eiseres) op het schrijven van de raad van de gemeente 
Albrandswaard van 27 maart 2012 (verzonden 29 maart 2012) evenals bijgevoegde stukken van de 
SAOZ van eveneens 27 maart 2012 waarnaar in de brief van gemeente wordt verwezen. 

Eiseres heeft kennis genomen van de reactie van de SAOZ van 27 maart 2012 en ontkent en betwist 
al wat daarin is gesteld, tenzij een stelling hierna nadrukkelijk wordt erkend. Dit geldt in het 
bijzonder onder verwijzing naar mijn brief met bijlagen namens eiseres van 31 augustus 2011 voor 
de stelling in de laatste alinea op pagina 1. 

Door uw rechtbank is verzocht "om in overleg met de taxateur van de SAOZ te reageren op de 4 
door de gemachtigde van eiseres genoemde referentieobjecten." Bij het doorlezen van de reactie 
van de SAOZ van 27 maart 2012 kreeg ik toch stellig de indruk dat de taxateur H. Huizinga een 
marginale rol heeft gespeeld bij deze vorengenoemde reactie van de SAOZ. Het ligt toch voor de 
hand, dat de heer Huizinga een eigen reactie (op briefpapier van zijn eigen kantoor) had moeten 
geven. 

Door de adviseur van de gemeente (hierna ook te noemen: de SAOZ) wordt in zijn vorengenoemde 
brief op pagina 2 gesteld "dat de taxaties van de gemachtigde van mevrouw Vogelaar-Mijs geen 
(gedegen) planologische vergelijking bevatten, er wordt immers slechts verwezen naar de door de 
SAOZ uitgevoerde planologische vergelijking." De SAOZ lijkt daarmee kennelijk uit het oog te 
hebben verloren mijn brief met bijlagen namens eiseres van 10 mei 2011. 

In mijn brief namens eiseres van 10 mei 2011 wordt uitvoerig ingegaan op de maximale invulling 
van de planologische regimes en vergelijking tussen enerzijds Achterdijk 13a te Rhoon en 
anderzijds de door ondergetekende namens eiseres genoemde referentieobjecten. Hierbij wordt 
wederom door eiseres betoogd (zie mijn brief namens eiseres van 31 augustus 2011) dat een 
(potentiële) koper bij de bepaling van de prijs die hij of zij voor het object wil betalen mede zal 
(laten) afhangen van de (maximale) planologische mogelijkheden en beperkingen van het te 
kopen object en van de directe omgeving. Het mogelijke feit dat de feitelijke omstandigheden 
van het referentieobject afwijkt van de maximale ingevulde aanwending- en 
bebouwingsmogelijkheden is dan ook niet (minder) relevant. Anders gezegd, als er op het 
naastgelegen onbebouwde perceel van een woning die te koop staat (planologisch) een grote 
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schuur gebouwd kan worden, dan zal een (potentiële) koper bij de prijsbepaling hier uiteraard 
rekening mee houden! 

De stelling van de SAOZ en uitgangspunt bi j de beoordeling van de aanvraag van eiseres, dat de u t O O j . ö l Z 
bebouwingsmogelijkheden op kortere afstand konden worden gerealiseerd en ruimer waren dan 
de bebouwingsmogelijkheden in de nabijheid van Rijsdijk 92, waarbij ik dienaangaande verwijs 
naar mijn brief namens eiseres van 10 mei 2011 (onder d), is niet juist. 

Met de opmerking bij Rijsdijk 92 ten aanzien van het "aanzienlijk prijsverschil tussen de WOZ-
waarde en de uiteindeli jke transactiewaarde" probeert de SAOZ te misleiden. Eerst is al voor 
eiseres dit gegeven, wegens het ontbreken van een (WOZ) taxatieverslag, volstrekt 
oncontroleerbaar, maar bovenal 'vergeet' de SAOZ en de door haar ingeschakelde taxateur erbij te 
vermelden dat het object in het kader van de WOZ getaxeerd wordt naar de staat van de zaak op 1-
1-2005 dan wel 1-1-2006 (dat is het WOZ ti jdvak ofwel de belastingjaren). Zoals ook al ti jdens de 
(laatste) zi t t ing door eiseres is opgemerkt zi jn de opstallen na aankoop op 1 september 2003 
(direct) gesloopt en is ter plaatse van de oude woning een nieuwe grote woning met gastenverblijf 
gebouwd. Indien de SAOZ en de door haar ingeschakelde taxateur de moeite hadden genomen, zoals 
ook al in mi jn brief namens eiseres van 31 augustus 2011 is opgemerkt, dan hadden zij kunnen lezen 
dat er asbest aanwezig was, dat het onderhoud van het interieur en exterieur matig was en dat 
"sloop en nieuwbouw van woning en schuren mogelijk is . " Kortom het object is aüeen gekocht voor 
de grond, en om daar vervolgens een nieuwe woning neer te zetten! Een en ander moge ook bli jken 
uit de bijgevoegde verkoopinformatie (de woning staat thans te koop) zoals dat thans op internet 
(Funda) is vermeld (bijlage 11). 

Ten aanzien van de transactiegegevens betreffende Essendijk 8 wordt door de SAOZ een 
transactiedatum genoemd van 14 maart 2002 en een transactieprijs van € 400.000, -. Dit is (ook) 
niet juist. Het notariële transport heeft plaatsvonden op 29 augustus 2003 en de koopprijs bedroeg 
€ 570.000, - kosten koper (bijlage 12, uittreksel kadastraal object + notariële leveringsakte) zoals al 
eerder aangegeven in mijn brief namens eiseres van 7 juni 2010. 

De stelling van de SAOZ en uitgangspunt bi j de beoordeling van de aanvraag van eiseres, dat de 
bebouwingsmogelijkheden op kortere afstand konden worden gerealiseerd en ruimer waren dan de 
bebouwingsmogelijkheden in de nabijheid van Essendijk 8, waarbij ik dienaangaande verwijs naar 
mijn brief namens eiseres van 10 mei 2011 (onder e), is niet juist. 

In de nabijheid van de vergelijkingsobjecteh Achterdijk 29 en Achterdijk 31a ontbreekt weliswaar 
een (gerealiseerde) agrarische bouwstede, maar dat betekent nog niet dat deze in de markt 
gerealiseerde transacties niet mogen worden vergeleken met de te taxeren woning van eiseres. 
Indien de verschillen door de taxateur maar voldoende worden gewogen bij de taxatie van de 
woning van eiseres, waarbij ik nogmaals mag verwijzen naar mijn betoog op di t onderdeel in mijn 
brief namens eiseres van 31 augustus 2011, is daar niets op tegen! De enkele simpele stelling van de 
SAOZ dat de relevantie ontbreekt, getuigt niet van (enige) taxatiekennis op dit gebied. 

De stelling van de SAOZ dat ten aanzien van Achterdijk 29 in de nabijheid geen agrarische 
bestemming is gelegen is eveneens niet (geheel) correct. Enkel de nabijheid van een (gerealiseerde) 
agrarische bouwstede ontbreekt. Daarvoor moge ik ook verwijzen naar onderdeel f van mi jn brief 
namens eiseres van 10 mei 2011. 

Met inachtneming van het vorenstaande, kom ik tot de conclusie dat in tegenstelling tot de woning 
van eiseres van alle door eiseres genoemde .referentieobjecten de transactieprijs, rekeninghoudend 
met de transactiedatum, hoger ligt dan de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2003. 

Ten aanzien van het opnamevérslag van de woning van eiseres van de heer Hans Huizinga van 3 
maart 2005 merk ik op dat de daar vermelde inhoud (+ 380 m3) niet juist is. Zoals al eerder 
(aanvullen beroep d.d. 7 juni 2010) door ondergetekende is gesteld, bedraagt de inhoud van de 
woning circa 450 m3 en de aangebouwde garage. 50 m 3 . De bouwtekening van de woning van eiseres 
heb ik bijgevoegd (bijlage 13). Andermaal komen hierbij (ernstige) fouten aan het licht die mogelijk 
mede oorzaak zijn dat de te laag getaxeerde waardé(n) en dientengevolge waardedalingen) (met 
verschillende peildata) van de woning (object) van eiseres. 
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Hoogachtend, 

G.T.M. Stoof RT 
gs@stoof.biz 

Bijlage(n) 
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bijlage 11 
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Huis te koop: Rijsdijk 92 3161 EW Rhoon - Print [funda] 

Dit huis op funda: http://funda.nl/4038253 
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funda 

Rijsdijk 92 
3161 EW Rhoon 
400 m7 I 998 m» • 5 kamers 

€ 1.495.OOG k.k. 

Omschri jving 

Een ruim en zeer luxe afgewerkte vil la met een separaat gastenverbli j f aan de landeli jk 
gelegen Rijsdijk te Rhoon in de nabije omgeving van de Rhoonse Grienden en de Oude 
Maas. Het geheel is gelegen op 998m

2 eigen grond. 

Door de landel i jke omgeving heeft u een r iant vr i j uitzicht over lander i jen, waardoor u 
het ' v r i jhe ids ' gevoel ervaart, maar toch nabij Rotterdam, waardoor men de fac i l i te i ten 
van een grote stad binnen handbereik heeft. 
Deze luxe afgewerkte 'n ieuwbouwwoning' verkeerd in uitstekende staat van onderhoud 
en is voorzien van vele luxueuze extra 's. 

De woning heeft een tuin rondom gelegen en biedt ruim voldoende eigen 
parkeergelegenheid voor meerdere auto's. 

Indeling: 
Entree op di jkniveau. Ruime ontvangsthal met trapopgang naar onder en boven gelegen 
verdieping. Moderne en net te to i le t ru imte. 
Zeer ru ime en l ichte woonkamer voorzien van keramische vloertegel met een hardstenen 
uitstral ing en vloerverwarming, gashaard en middels schuifpui toegang to t het terras met 
vr i j ui tz icht en tevens met een trap naar de tu in . Luxe open keuken aan de voorzi jde van 
de woning met kookeiland en is van alle gemakken voorzien. Op deze etage bevindt zich 
een slaapkamer met aansluitend een badkamer. De badkamer is voorzien van een 
wastafelmeubel , zwevend to i le t , hoekbad, separate douchehoek, design radiator en 
vloerverwarming. Vanuit de slaapkamer heeft u tevens toegang to t het terras. 

Onderverdieping: 
Inpandige geheel betegelde garage met elektrische deur. Toi le t ru imte. Een l ichte ruimte 
ingericht als ' re lax ' ruimte voorzien van een douchegelegenheid, droge- en natte sauna. 
Vanuit de ru imte heef t u middels schuifpui toegang tot buiten en wederom het vr i je 
ui tz icht aan de achterzi jde van de woning. 

Bovenverdieping: 
Zeer ruime overloop met de mogeli jk deze in te richten als z i t - /werk ru imte . Twee ruime 
slaapkamers. Badkamer voorzien van l igbad, to i le t , douchehoek, design radiator en 
wastafelmeubel. 

Bergvliering alwaar opstelplaats CV ketel en boiler (2004). 

Het gastenverbl i j f heeft een eigen entree en bevindt zich aan de z i jde van de woning. 
Het gastenverbl i j f beschikt over een woonkamer met open keuken, slaapkamer met 
badkamer, inpandige berging en wasruimte. 

Bijzonderheden: 
-Bouwjaar 2004. 
-Volledig geïsoleerde woning. 
-Inhoud 1200m

J
. 

-Woonoppervlakte 400m
2
. 

Verkopende makelaar 

H A X 1 L Jl A ■ S 
T A K A T ( U I S 

Bakker a Steffen Makelaars 
Poortugaal 
Dorpsstraat 69 
3171 EE Poortugaai 

Contact 
Tel 
Fax 
E-mail 

010-5013177 
010-5016894 
Inlofflbakker-stetfon.nl 

Openingstijden 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

9;00 ■ 17:00 
9:00- 17:00 
9;00 ■ 17:00 
9:00 ■ 17:00 
9:00 - 17:00 
Op afspraak 
Gesloten 
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-De woning is landeli jk gelegen, maar heeft alle stedel i jke voorziening binnen 
handbereik. Veel luxe en comfort ! 
-aanvaarding in overleg 
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Kenmerken 

Overdracht 

Vraagprijs 

Aangeboden sinds 

Status 

Aanvaarding 

Bouw 

Soort woonhuis 

Soort bouw 

Bouwjaar 

Opperv lak ten en inhoud 

Gebruiksopperv lakten 

Wonen (= woonoppervlakte) 

Overige inpandige ruimte 

Perceeloppervlakte 

Inhoud 

€1.495.000 k.k. 

6+ maanden 

Beschikbaar 

In overleg 

Vi l la, vri jstaande woning (dijkwoning) 

Bestaande bouw 

2004 

400 m2 

36 m ' 

998 m^ 

1.200 m 1 

Indel ing 

Aantal kamers 

Aantal badkamers 

Badkamervoorzieningen 

Aantal woonlagen 

Energie 

Energielabet 

Isolatie 

Verwarming 

Warm water 

CV. -ke te l 

Kadastrale gegevens 

Perceel 

Bu i ten ru imte 

Ligging 

Tuin 

Balkon / dakterras 

Garage 

Soort garage 

Voorzieningen 

5 kamers (3 slaapkamers) 

3 badkamers en 2 aparte to i le t ten 

Ligbad, z i tbad, 3 douches en 2 to i let ten 

2 woonlagen, een vl iering en een kelder 

Niet verpl icht 

Volledig geïsoleerd 

CV.-ketel 

CV. -ke te l en elektr ische boiler 

Gas gestookt ui t 2004, Eigendom 

998 m 2 , volle eigendom 

Aan rustige weg, vr i j u i tz icht en open ligging 

Tuin rondom 

Balkon aanwezig 

Inpandig voor 1 auto 

Elektrische deur 
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Rijsdijk 92, 3161 EW Rhoon 

3 2000-2012 Funda Real Estate B.v. 
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m^r 
Kadastraal bericht object pagina 1 van 4 

Kadaster 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, me t uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen 

Betreft : RHOON C 1401 31-5-2012 
Essendijk 8 3161 EE RHOON 14:11:28 

Uw referentie: 8045/Stoof 
Toestandsdatum: 30-5-2012 

K a d a s t r a a l o b j e c t 
Kadastrale aanduiding: RHOON C 1401 
Groot te: 8 a 90 ca 
Coördinaten: 88697-429426 
Omschri jv ing kadastraal object ; WONEN 
Locatie: Essendijk 8 

3161EE RHOON 
Koopsom: € 570.000 Jaar: 2003 
Ontstaan op: 20-6-1996 

Ontstaan ui t : RHOON C 936 gedeelteli jk 
RHOON C 935 gedeelteli jk 

A a n t e k e n i n g k a d a s t r a a l o b j e c t 
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
Ontleend aan: ATG 75422 d.d, 27-9-2011 

KWALITATIEVE VERBINTENIS 
Ontleend aan: HYP4 55769/180 d.d. 12-11-2008 

WETTELIJKE HERVERKAVELING 
Betrokken persoon: I jsse!monde-West Herinrichting 
Ontleend aan: ACG 17700 d.d. 12-7-1999 

P u b l i e k r e c h t e l i j k e b e p e r k i n g e n 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentel i jke beperkingenregistrat ie en de 
kadastrale registrat ie. 
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Kadastraal bericht object pagina 2 van 4 

Kadaster 

Betreft : 

Uw referent ie: 
Toestandsdatum: 

RHOON C 1401 
Essendijk 8 3151 EE RHOON 
8045/StOOf 
30-5-2012 

31-5-2012 
14:11:28 

G e r e c h t i g d e 
1 / 2 EIGENDOM 

De heer Harold. Edmund Lont 
Essendijk 8 
3 1 6 1 E E RHOON 
Geboren op: 21-10-1963 
Geboren te : UTRECHT 
(Persoonsgegevens zi jn conform GBA) 

Recht ont leend aan: HYP4 40208 /73 reeks ROTTERDAM 
d.d. 1-9-2003 

RHOON C 1401 Eerst genoemde object in 
brondocument : 
Brondocumenten mogeli jk van HYP4 3206/123 reeks ROTTERDAM 
belang: 

ATG 6247 d.d. 20-3-2001 

A a n t e k e n i n g r e c h t 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 
Betrokken persoon: 
Mevrouw Machteld Maria Winkel 
Essendijk 8 
3161 EE RHOON 
Geboren op: 27 -10-1966 
Geboren t e : ROTTERDAM 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 
Ontleend aan: BSA 504/27002 reeks ROTTERDAM d.d. 22-4-2005 
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Kadaster 

Betreft : RHOON C 1401 
Essendijk 8 3161 EE RHOON 

Uw referent ie: 8045/Stoof 
Toestandsdatum: 30-5-2012 

31-5-2012 
14:11:28 

G e r e c h t i g d e 
1 / 2 E I G E N D O M 

Mevrouw Machteld Maria Winkel 
Essendijk 8 
3161EE RHOON 
Geboren op: 2 / -10 -1966 
Geboren te : ROTTERDAM 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

Recht ontleend aan; HYP4 40208/73 reeks ROTTERDAM 
d.d. 1-9-2003 

RHOON C 1401 Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Brondocumenten mogel i jk van HYP4. 3206/128 reeks ROTTERDAM 
belang: 

ATG 6247 d.d. 20-3-2001 

A a n t e k e n i n g r e c h t 
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD 
Betrokken persoon: 
De heer Harold Edmund Lont 
Essendijk 8 
3161EE RHOON 
Geboren op: 21-10-1963 
Geboren te : UTRECHT 
(Persoonsgegevens zi jn conform GBA) 
Ontleend aan: BSA 504/27002 reeks ROTTERDAM d.d. 22-4-2005 

G e r e c h t i g d e 
Z A K E L I J K R E C H T A L S B E D O E L D I N A R T . 5 , L I D 3 , O N D E R B , V A N DE 
B E L E M M E R I N G E N W E T P R I V A A T R E C H T 
De Staat (Financiën, Ri jksvastgoed- en Qntwikkelingsbedri j f) 
Korte Voorhout 7 
2511 CW 'S-GRAVENHAGE 
Postadres: 

Zetel: 

Postbus: 16350 
2500 BJ 'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 

Recht ontleend aan: HYP4 3206/128 reeks ROTTERDAM 
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/via 
Kadastraal bericht object pagina 4 van 4 

Kadaster 

Betreft : 

Uw referent ie: 
Toestandsdatum: 

RHOON C 1401 
Essendijk 8 3161 EE RHOON 
8045/Stoof 
30-5-2012 

31-5-2012 
14:11:28 

G e r e c h t i g d e 
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD I N ART .5 ,L ID 3,ONDER B,VAN DE 
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
Gemeente Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD POORTUGAAL 
Postadres: 

Zetel: 

Postbus: 1000 
3160 GA RHOON 
POORTUGAAL 

Recht ontleend aan: 84 RHOOO/5203 d.d. 2-9-1988 

G e r e c h t i g d e 
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN 
De. Staat (Financiën, Rijksvastgoed.- en.ontwikkel ingsbedri j f ) 
Korte Voorhout 7 
2511 CW 'S-GRAVENHAGE 
Postadres: Postbus: 16350 

2500 BJ 'S-GRAVENHAGE 
Zetel : 'S-GRAVENHAGE 

Recht ontleend aan: HYP4 .55769/180 d.d. 12-11-2008 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto art ikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 
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8 

^ Rotterdam 0Z4 40208/73 
01-09-2003 09:00 

De bewaarder van liet kadaster 
-S. 

Ravettoyn Meettor M.Q. van / 2003.001878.01/tpelt 
Aam iiliilliilllllliiilllllllili 

3 volgbladen 
«20030961900654* 

AadasteT^ 
2003.001678.01 

VAN RAVESTEYN & VAN DER WEE 
Notariskantoor 

LEVERING 
Dossiernummer: 2003.001338.01 

Heden, negen en twintig augustus 
twee duizend drie, verschijnen voor mij, Meester Michiei George van Ravesteyn, 
notaris, gevestigd te Rotterdam: 
1. mevrouw Annctjc Dieleman-Eekman, werkzaam bij van Ravesteyn & van 

der Wee notariskantoor. Zuidplein i 13 F, 3083 CN Rotterdam, geboren te 
Rotterdam op zesentwintig maart negentienhonderd twcccnzcstig 
handelend als gevolmachtigde van; 
a. de heer JAN FLORJS SPELT, geboren te Amsterdam op zestien juli 

negentienhonderd zesenvijftig, houder van een geldig paspoort 
(Koninkrijk der Nederlanden) gekenmerkt ND8574684, afgegeven te 
Albrandswaard op zeven maart tweeduizend drie; 

b. mevrouw MARIA DE f VIT, geboren te Dordrecht op zeventien maart 
negentienhonderd achtenvijftig, houdster van een geldig paspoort 
(Koninkrijk der Nederlanden) gekenmerkt M08633430, afgegeven te 
Albrandswaard op eif augustus tweeduizend; 

in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, wonende te 29680 Estepona, 
Apartado 136 (gemeente Malaga) (Spanje); hierna te zamen ook genoemd: 
"(de) verkoper"; 
ter ene ziide: 
van de volmachtgeving blijkt uit een onderhandse akte, houdende volmacht, 
welke aan deze minuutakte wordt gehecht; en 

2. a. de heer HAROLD EDMUND LONT, geboren te Utrecht op 

Hypolhcken 4 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 , 40208/73 01-09-2003 09:00 
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Aantekeningen: 

éénentwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, van wie de 
identiteit door mij notaris is vastgesteld aan de hand van een geldig 
paspoort (Koninkrijk der Nederlanden) gekenmerkt M1 1266593, 
afgegeven te Rotterdam op elf december tweeduizend; 

b. mevrouw MACHTELD MARIA WINKEL, geboren te Rotterdam op 
zevenentwintig oktober negentienhonderd zesenzestig, van wie de 
identiteit door mij notaris is vastgesteld aan de hand van een geldig 
paspoort (Koninkrijk der Nederlanden) gekenmerkt ND7903760, 
afgegeven te Rotterdam op vijfentwintig februari tweeduizend drie; 

gehuwd, wonende te 30211 IS Rotterdam, Mathenesserlaan 272c; 
(toekomstig adres: 3161 EE Rhoon, gemeente Albrandswaard, Essendijk 8); 
hierna te zamen ook genoemd: "(de) koper"; 
ter andere zijde. 

De comparanten, de comparante sub I daarbij handelend als venncld, verklaren 
als volgt: 
LEVERING, REG1STERGOED, GEBRUIK 
De verkoper heeft blijkens een met koper aangegane overeenkomst van verkoop 
en koop getekend te Estepona respectievelijk Rotterdam in de maand juni 
tweeduizend drie aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die 
blijkens voormelde overeenkomst, van verkoper heeft gekocht en bij deze -ieder 
voor de onverdeelde helft- in eigendom aanvaardt: 

het woonhuis met tuin en erf te 3161 EE Rhoon, Essendijk 8, kadastraal 
bekend als gemeente Rhoon sectie C nummer 1401, groot acht aren negentig 
centiaren; 

hierna ook genoemd: het verkochte, door koper te gebruiken als woonhuis. 
Ten aanzien van dit gebruik heeft verkoper meegedeeld dat hem geen feiten en/of 
omstandigheden bekend zijn die een normaal gebruik zoals hiervoor omschreven 
in de weg staan. 
VERKRIJGING DOOR VERKOPER 
Het verkochte is door verkoper in eigendom verkregen door de inschrijving ten 
kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam, 

i 
op negenentwintig maart negentienhonderd negenennegentig, in register 4 deel 
18814 nummer 22, van het afschrift van een akte van levering, op zesentwintig 
maart negentienhonderd negenennegentig voor notaris Mr. Th.J. Dekker te 

Rotterdam,'Onroerende Zaken Hyp4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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Aadaster 

c <u 
m 
d . 

op 
o 
I 
> 

Albrandswaard, verleden. 
KOOPPRIJS 
De overeenkomst van koop en levering is geschied voor de koopprijs van 
vijfhonderd zeventig duizend euro (6 570.000,--), welke koopprijs door de koper 
is voldaan door storting op een rekening die ter beschikking staat van de in hel 
hoofd van deze akle genoemde notaris. 
De verkoper verleent aan de koper kwitantie voor de betaling van de koopprijs. 
Voorts is de overeenkomst van koop en levering aangegaan onder de volgende 
BEDINGEN 
1. Verkoper is verplicht koper een recht van eigendom te leveren dat: 

a. onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan welke vernietiging dan 
ook; 
niet bezwaard is met beslagen of hypotheken of met inschrijvingen 
daarvan; 
niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen anders dan hierna 
vermeld; 
niet bezwaard is met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden, 
van welke de aan verkoper bekende hierna zullen worden vernield; 
niet belast is met aiidere lasten en beperkingen uit overeenkomsten 
anders dan hierna vermeld. 

2. Het verkochte wordt aanvaard in de feitelijke staat, waarin het zich ten tijde 
van het sluiten van de koopovereenkomst bevond, vrij van huur- en/of pacht
en/of huurkoopovereenkomsten en/of andere aanspraken tot gebruik, leeg en 
ontruimd (behoudens de eventueel mede-verkochte roerende zaken) en 
ongevorderd. 
Het voortgezet gebruik van verkoper als zorgvuldig schuldenaar na het tot 
stand komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van aflevering 
wordt geacht geen wijziging te hebben gebracht in de staat van het verkochte. 

3. De feitelijke levering van het verkochte vindt plaats terstond na het 
ondertekenen van deze akte. 

4. AJle rechten die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen 
doen gelden tegenover derden gaan over op koper. Voor zover deze rechten 
niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 
van het Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht op eerste verzoek van koper 

b. 

c. 

d. 

e. 

Hypotheken 3 /4 - ve rvg j f l , ^ , ^ O n r o e | . c n d e Z a k c n Hyp4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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Aantekeningen: 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

aan een overdracht mee te werken. 
Onder- of overmaat van het verkochte verleent aan geen der partijen enig 
recht. 
I let verkochte is van heden af voor risico van de koper en de lusten en lasten 
zijn van heden af voor zijn rekening. 
AUe rechten en kosten op de.koop en levering vallende zijn voor rekening 
van de koper. 
Voor zover daarvan bij.deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen 
gelden hetgeen vóór het verlijden van deze akte overigens tussen hen is 
overeengekomen. 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de 
koopovereenkomst of in eventuele nadere overeenkomsten die op de koop 
betrekking hebben, zijn :hans uitgewerkt. 
Noch verkoper noch koper kan zich nog op een ontbindende voorwaarde 
beroepen. 
De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als 
bedoeld in artikel 9 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zullen, voor zover 
verkoper deze in zijn bezit had, aan koper worden afgegeven. 

GARANTIES VERKOPER 
De verkoper garandeert het volgende: 
a. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte. 

Tot op de dag van het aangaan van de koopovereenkomst zijn hom door de 
overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen 
voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn 
uitgevoerd. 
De lasten over voorafgaande jaren zijn voldaan voor zover de aanslagen zijn 
opgelegd en de canons verschuldigd zijn geworden. 
Voor zover de aanslagen t-n/of canons nog niet zijn voldaan zullen deze op 
eerste verzoek alsnog door de verkoper worden voldaan. 
Het verkochte is niet opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of 
8 dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of 8a van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten. 
Er is met betrekking tot het verkochte geen 
(lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing dan wel aanwijzingsbesluit dan 

b. 

c. 

d. 

e. 

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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Aadaster 
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2. 

3. 

f. 

wel registcrinschrijving bekend: . 
1. als beschermd monument in de zin van artikel 3 , 4 of 6 van de 

Monumentenwet; 

tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in 
artikel 35 van de Monumentenwet; 
tot door de gemeente of provincie verklaard beschermd monument. 

Ten opzichte van derden bestaan overigens geen verplichtingen uit hoofde 
van een voorkeurs- of opticrecht, recht van wederinkoop, huurkoop of 
leasing. 

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN. KWALITATIEVE BEDINGEN 
EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 
Speciaal wordt te dezen verwezen naar het bepaalde omtrent een 
erfdienstbaarheid, voorkomende in een akte van levering, op achtentwintig 
februari negentienhonderd tweeënnegentig, voor notaris Mr. E.W. Groenveld te 
Barendrecht verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster 
en de Openbare Registers te Rotterdam, op twee maart negentienhonderd 
tweeënnegentig, in register 4 deel 11982 nummer 1, woordelijk luidende: 
De komparanten handelend als gemeld, verklaarden bij deze ten behoeve van de 
bij deze akte overgedragen gedeelten van voormelde kadastrale percelen 
gemeente Rhoon, sectie C nummers 935 en 936 en ten laste van het aan verkoper 
in eigendom verblijvende resterende gedeelte van voormeld kadas t raa l perceel, 
gemeente Rhoon, sectie C nummer 935 en het aan verkoper in eigendom 
toebehorend percee l kadas t raa l bekend gemeente Rhoon, sectie C nummer 919 te 
vestigen de erfdienstbaarheid van uitweg om te komen en te gaan van en naar de 
openbare weg, op de voor het lijdend erf minst bezwarende wijze. 
De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden de vestiging van 
voorschreven erfdienstbaarheid ten behoeve en ten laste van hun 
pcrceehgedeelten te aanvaarden. 

Voor zover in de hiervoor vermelde bepalingen verplichtingen voorkomen die aan 
koper moeten worden opgelegd, wordt zulks bij deze door verkoper gedaan en 
wordt een en ander bij deze door koper aanvaard. 
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, 
worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen. 
MILIEU-BEPALINGEN 

Hypotheken 3 /4 - ver' ffflerdam. Onroerende Zaken Hyp.4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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Aantekeningen: 

1. a. 

b. 
c. 

Voor zover aan verkoper bekend is in het verkochte geen ondergrondse 
tank voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig. 
Aan verkoper is niet bekend dat in het verkochte asbest is verwerkt. 
Aan verkoper is niet bekend dat ten aanzien van het verkochte 
beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet 
Bodembeschcnning zijn genomen door het bevoegd gezag. 

2. Aan verkoper is niet bekend, dat het verkochte enige verontreiniging bevat 
die ten nadele strekt van het hiervoor omschreven gebruik door koper of die 
heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het 
verkochte, dan wel lot het nemen van andere maatregelen. 

VOLMACHT 
Koper en verkoper geven bij deze voorzoveel nodig ieder afzonderlijk 
onherroepelijk volmacht -met de macht van substitutie- aan de personen, die ten 
tijde dat van deze volmacht gebruik zal worden gemaakt, als kandidaat-notaris 
respectievelijk notarisklerk werkzaam zijn bij van Ravesteyn & van der Wee 
notariskantoor te Rotterdam, -zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk- om voor 
zoveel nodig namens hen zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, een 
aanbod tot afstanddocning van eventueel thans op het verkochte rustende 
hypotheekrccht(en) ten laste van anderen dan koper te aanvaarden en verder al 
datgene meer te doen wat nodig mocht zijn. 
TOESTEMMING 
Verkoper verklaart elkaar over en weer de toestemming als bedoeld in artikel 88 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot het aangaan van de in deze akte 
geconstateerde rechtshandelingen te hebben verleend. . _ . _ . 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, 
is verleden te Rotterdam om 
.eA f.. .u.sw.. 1 .sr>.'.*>.'.«;j3 '...'...'...'.' 
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke Opgave van en het geven van een toelichting op de inhoud van deze 
akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud 
van deze akte (e hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen 
prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij. 

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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notaris, ondertekend, en zijn. alle pagina's van deze akte door mij, notaris, van een 
paraaf voorzien. 
(Volgt ondertekening door de comparanten en de notaris) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
w.g. Mr. M.G. van Ravesteyn 

Ondergetekende, Mr. Michiei George van Ravesteyn notaris te Rotterdam, 
verklaart dat het registergoed, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex artikelen 
2 of 8 noch in een voorstel ex artikel 6 of 8a van die wet. 

w.g. Mr. M.G. van Ravesteyn 

Ondergetekende, Mr. Michiei George van Ravesteyn notaris te Rotterdam 
verklaart dat vorenstaand afschrift eensluidend is met het hierbij ter inschrijving 
aangeboden stuk. \ 

/ ' 

Hypotheken 3 /4 - ^ ^ ^ j , , , ^ Onroerende Zaken Hyp4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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-Alio 
Aadaster 

Verklaring: 
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Rotterdam op 01-09-2003 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 
in deel 40208 nummer 73. 
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman. 

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40208/73 01-09-2003 09:00 
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bijlage 13 
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