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Exploitatieovereenkomst 
 

Ontwikkeling en realisatie van 3 woningen en een brugwachtersonderkomen op de locatie 
hoek Hoofdstraat en de Does 

 
 
Ondergetekenden: 
 
1. de gemeente Leiderdorp, te dezen krachtens artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.J.M.W. Wassenaar, wethouder, daartoe 
gemachtigd door mevrouw L.M. Driessen-Jansen in haar hoedanigheid van burgemeester, 
hierna te noemen: “de gemeente”; 
 
en 
 
2. Aannemingscombinatie "Leiderdorp" B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de 
Dijkgravenlaan 1, 2352 RN Leiderdorp (Inschrijvingsnummer KvK 28022874 te Leiden) te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Vis, hierna te noemen: “de exploitant”. 
 
De gemeente en de exploitant tezamen ook wel te noemen: “partijen”. 
 
Overwegingen: 
 

A. De exploitant de intentie heeft om in nauw overleg met de gemeente 3 woningen en 
een brugwachtersonderkomen op de locatie hoek Hoofdstraat en de Does te 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling is verbeeld in de als bijlage 2 toegevoegde definitief 
ontwerp. 

B. Partijen hebben, ieder voor zich, de haalbaarheid van het hierna nader te definiëren 
bouwplan vastgesteld en wensen thans tot het sluiten van de onderhavige 
exploitatieovereenkomst over te gaan. 

C. Partijen stellen nadrukkelijk voorop dat uitgangspunt is dat de ontwikkeling en 
realisatie van het hierna nader te definiëren Exploitatiegebied, inclusief het bouw- en 
woonrijp maken daarvan zal worden uitgevoerd door, danwel in opdracht van de 
exploitant. De exploitant zal het Bouwplan geheel en uitsluitend onder zijn 
verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico, op basis, c.q. met inachtneming 
van de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die de gemeente daaraan stelt, 
uitvoeren. 
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Zijn overeengekomen: 
 

Artikel 1 Inwerkingtreding, duur 
 
1.1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening hiervan en 

duurt voor totdat aan alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 
volledig is voldaan. 

1.2. Het in het voorgaande lid bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van tussentijdse 
beëindiging of ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 14 van deze 
overeenkomst. 

 

Artikel 2 Begripsbepalingen 
 
2.1. In deze overeenkomst wordt onder de volgende begrippen het daarachter gestelde 

verstaan: 
 

a) Bouwplan: 
Het plan dat de exploitant voornemens is verder te ontwikkelen en te realiseren in 
het exploitatiegebied en dat bestaat uit het bouw- en woonrijp maken van de 
betreffende gronden, de ontwikkeling en realisatie van: 
3 woningen (totaal 1390 m³) en een brugwachtersonderkomen (ca. 10 m²) op de 
locatie hoek Hoofdstraat en de Does van, waaronder in het voorkomende geval 
ook te begrijpen die aanhorigheden en de civieltechnische- en cultuurtechnische 
voorzieningen in het exploitatiegebied, zoals onder meer wegen, paden, 
waterpartijen, parkeervoorzieningen, verlichting, rioleringswerken en 
groenvoorzieningen, een en ander conform c.q. met inachtneming van de hierna 
nader te benoemen bijlagen. 
 

b) Exploitatiegebied:  
Het gebied gelegen te Leiderdorp op de locatie hoek Hoofdstraat en de Does, 
zoals aangeduid en afgebakend op de situatietekening van de als bijlage 1 
bijgevoegde definitief ontwerp. 

 

Artikel 3 Doel van de overeenkomst 
 
3.1 Partijen beogen door middel van het sluiten van deze overeenkomst de voorwaarden 

vast te leggen, waaronder de gemeente bereid is de in het navolgende artikel 
verwoorde medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van het bouwplan te 
verlenen, alsmede de voorwaarden, waaronder en op basis waarvan de exploitant, 
geheel voor eigen rekening en risico, zal overgaan tot ontwikkeling en realisatie van 
het bouwplan. 
Het door exploitant te realiseren brugwachtersonderkomen wordt in opdracht van de 
gemeente gerealiseerd conform de als bijlage 3 opgenomen opdrachtverstrekking 
turn-key levering brugwachtersonderkomen (hierna: opdrachtverstrekking). In de 
opdrachtverstrekking en daarbij bijbehorende bijlagen zijn de voorwaarden en 
verplichtingen opgenomen die verband houden met de realisatie en oplevering van 
het brugwachtersonderkomen alsmede de financiële verplichtingen die de gemeente 
in verband hiermee aangaat. 

3.2. Naast het realiseren van het bouwplan is ook onderdeel van de overeenkomst het  
overdragen van het stuk grond waarop het burgwachtersonderkomen wordt 
gerealiseerd. 
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De overdracht van de grond is inclusief het bouwwerk zijnde het 
brugwachtersonderkomen, met voorzieningen, een en ander zoals beschreven in de 
opdrachtverstrekking (bijlage 3). 

 

Artikel 4 Uitgangspunten en bijlagen 
 
4.1. De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan zal geschieden met inachtneming van 

het bepaalde in deze overeenkomst en voorts met inachtneming van de 
randvoorwaarden, zoals neergelegd in de navolgende bijlagen: 

 
Bijlage 1 Tekening exploitatiegebied d.d. 7-2-2018 
 
Bijlage 2 Definitief ontwerp voor 3 woningen en een brugwachtersonderkomen op de 

locatie hoek Hoofdstraat en de Does d.d. 7-2-2018. 
 
Bijlage 3 Opdrachtverstrekking turn-key levering brugwachtersonderkomen. 
 
4.2. Voornoemde bijlagen, alsook de overige in deze overeenkomst genoemde bijlagen 

vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. De inhoud daarvan wordt 
als hier woordelijk herhaald en ingelast beschouwd. 

 
4.3. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de bijlagen en deze overeenkomst, 

prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.  
 

Artikel 5 Programma en realisatie 
 
5.1 De exploitant is voornemens om in het exploitatiegebied het bouwplan te exploiteren, 

één en ander zoals (onder meer) blijkt uit bijlagen 1 en 2. 
5.2 Het woningbouwprogramma bevat geen 15% sociale woningen zoals door de 

gemeenteraad is vastgesteld in regionaal verband (Regionale 
huisvestingsverordening 2015). Conform de gemeentelijke beleidsnotitie Afkoop 
sociale woningbouw bij kleine projecten (15 maart 2011) dient de verplichting om 30% 
sociale woningen te realiseren te worden afgekocht bij de gemeente Leiderdorp. De 
regionale huisvestingsverordening stelt een minimaal te realiseren percentage van 
15%. De afkoopsom wordt gelijkgesteld aan het minimaal te realiseren percentage 
sociale huur en bedraagt conform de vastgestelde rekenmethode: 
Project van 3 woningen met een totale inhoud van 1390 m³ 
Conform het percentage van 15% bedraagt het sociale woningbouwprogramma: 
3 * 0,15 = 0,45 woningen 
1390 * 0,15 = aantal m³ af te kopen woningbouwprogramma 
Afkoopbedrag: 208,5 * € 75,- = € 15.637,50 

5.3  De exploitant is gerechtigd om te starten met het bouwplan, indien en zodra hij 
beschikt over een (bruikbare) omgevingsvergunning voor de realisatie van het 
bouwplan. Onder bruikbare omgevingsvergunning wordt in het kader van deze 
overeenkomst verstaan een omgevingsvergunning waartegen binnen een termijn van 
6 (zes) weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning: 
a.  geen bezwaarschrift/ beroepschrift is ingediend dan wel, 
b.  een bezwaarschrift/ beroepschrift en een voorlopige voorzienig 

(schorsingsverzoek) zijn ingediend en waarvan het schorsingsverzoek is 
afgewezen, dan wel 

c.  een bezwaarschrift/beroepschrift is ingediend maar geen schorsingsverzoek, en 
een termijn van 6 (zes) weken is verstreken na ommekomst van de hiervoor 
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bedoelde termijn van 6 (zes) weken zonder dat alsnog een schorsingsverzoek is 
ingediend. 

5.4 De exploitant is verplicht om de daadwerkelijke bouw van 3 woningen op de locatie 
hoek Hoofdstraat en de Does aan te vangen binnen 6 maanden na de datum waarop 
aan de navolgende cumulatieve randvoorwaarden is voldaan: (i) er is sprake van een 
onherroepelijke omgevingsvergunning voor de realisatie van het bouwplan en (ii) de 
exploitant beschikt over de andere voor realisatie van het bouwplan benodigde 
onherroepelijke vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, goedkeuringen van 
overheidswege en 2/3 van de woningen is verkocht. 
De exploitant is verplicht om de daadwerkelijke bouw van het 
brugwachtersonderkomen op de locatie hoek Hoofdstraat en de Does aan te vangen 
binnen 6 maanden na de datum waarop aan de navolgende cumulatieve 
randvoorwaarden is voldaan: (i) er is sprake van een onherroepelijke 
omgevingsvergunning voor de realisatie van het brugwachtersonderkomen en (ii) de 
exploitant beschikt over de andere voor realisatie van het bouwplan benodigde 
onherroepelijke vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen van overheidswege. 

5.5 Het hiervoor bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van de gemeente tot intrekking 
van een eerder verleende bouwvergunning, indien en zodra die bevoegdheid op 
grond van geldende publiekrechtelijke voorschriften (artikel 2.33 Wabo) ont- c.q. 
bestaat. 

5.6  De exploitant zal het gehele bouwplan uiterlijk binnen 18 maanden na start van de 
eerste bouwwerkzaamheden afronden. Als de start van de eerste 
bouwwerkzaamheden wordt aangemerkt de heiwerkzaamheden ten behoeve van het 
bouwplan. Het brugwachtersonderkomen dient opgeleverd te worden uiterlijk op de 
datum van oplevering van de eerste woning van dit bouwplan. 

 
Met afronding van het bouwplan wordt bedoeld de oplevering van de 3 woningen en 
het brugwachtersonderkomen op de locatie hoek Hoofdstraat en de Does in het 
Exploitatiegebied door de exploitant en de overdracht van het stuk grond met het 
brugwachtersonderkomen (bijlage 2) door de exploitant aan de gemeente en wel de 
zich laatst voordoende oplevering. In het geval de bouwwerkzaamheden om redenen 
die buiten de macht van exploitant liggen tijdelijk dienen te worden gestaakt, zal de 
bouwtermijn van 18 maanden worden verlengd met een periode die gelijk is aan de 
periode, waarin de bouw heeft stilgelegen. 

 

Artikel 6 Aanvraag omgevingsvergunning, overleg en voortgang 
 
6.1  De exploitant zal voor eigen rekening en risico de ontwerpen (bijlage 2) van het 

bouwplan voor het exploitatiegebied (doen) vervaardigen. 
6.2  De in het voorgaande lid bedoelde documenten zullen voldoen aan de door of 

vanwege de gemeente dienaangaande gestelde eisen voor wat betreft opzet en 
detailniveau. De exploitant zal de gemeente twee weken voorafgaand aan de 
toezending van een dergelijk document schriftelijk van dit voornemen op de hoogte 
stellen. De gemeente zal zich inspannen om binnen vier weken na indiening van een 
document haar beoordeling daarvan schriftelijk kenbaar te maken aan de exploitant. 
Indien de gemeente niet binnen acht weken na indiening van een document - deze 
termijn bedraagt twaalf weken, indien het aanvang dan wel het einde van deze 
termijn in de maand juli of augustus gelegen is – haar beoordeling daarvan schriftelijk 
kenbaar heeft gemaakt aan de exploitant, wordt dat document geacht te zijn 
goedgekeurd, zonder dat de gemeente hierop nadien kan terugkomen. De gemeente 
is gehouden om de documenten goed te keuren, indien deze voldoen aan de 
randvoorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst en de in artikel 4 genoemde 
bijlagen. In geval de gemeente een document niet goedkeurt, dient zulks gemotiveerd 
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te worden. De exploitant wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om het document 
aan te passen met in achtneming van de opmerkingen ter zake van de gemeente. Op 
de indiening van het herziene document is het bepaalde in dit artikel mutatis 
mutandis van toepassing totdat de gemeente het document heeft goedgekeurd. 

6.3  De exploitant zal voor het bouwplan en aanhorigheden voor zijn rekening en risico de 
benodigde (omgevings)vergunning(en), goedkeuringen, toestemmingen en 
ontheffingen van overheidswege aanvragen en alle noodzakelijke stukken daarvoor 
aanleveren. De documenten zullen voldoen aan de door of vanwege de gemeente 
dienaangaande gestelde eisen voor wat betreft opzet en detailniveau om een 
omgevingsvergunning te verkrijgen. 

6.4  Alle kosten, die voortvloeien uit de nakoming van vergunningsvoorwaarden van 
andere (semi) overheidslichamen, waaronder het desbetreffende waterschap en/of 
hoogheemraadschap of toestemmingen van particulieren, benodigd voor de realisatie 
van het Bouwplan, met uitzondering van het te realiseren brugwachtersonderkomen, 
zijn voor rekening van de exploitant. 

6.5  De exploitant zal de gemeente informeren en geïnformeerd houden over alle voor de 
gemeente relevante ontwikkelingen met betrekking tot het bouwplan dan wel het 
exploitatiegebied. 

6.6  Partijen zullen inzake wederzijds te verrichten activiteiten ten behoeve van de 
uitvoering van deze overeenkomst steeds tijdig overleg plegen. 

6.7  Partijen voeren de in deze overeenkomst vermelde activiteiten en werkzaamheden 
uit. Indien vertraging in de uitvoering wordt verwacht c.q. voorzien dan wel optreedt, 
zullen partijen ter zake overleg plegen, teneinde maatregelen te nemen om de 
voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk te waarborgen. Het hiervoor 
bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 6.3 en 6.4 van deze overeenkomst. 

 

Artikel 7 Onderzoeken 
 
7.1  De exploitant zal (tijdig) voor zijn rekening en risico alle in het kader van de 

ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan naar het oordeel van de gemeente 
benodigde onderzoeken uit laten voeren en de daarop betrekking hebbende 
rapporten c.q.rapportages aan de gemeente ter beschikking stellen. In elk geval 
zullen met betrekking tot de navolgende aspecten onderzoeken uitgevoerd dienen te 
worden: bodem, lucht(kwaliteit), geluid(hinder), water(huishouding), verkeer, flora en 
fauna, archeologie. 

7.2  De gemeente zal de betreffende rapporten c.q. rapportages beoordelen. Op basis 
van die beoordeling kan zij eventueel, op basis van redelijkheid, nader onderzoek 
verlangen. 

7.3 Partijen kunnen overeenkomen dat concepten van rapporten c.q. rapportages, 
alvorens deze definitief worden vastgesteld, door de exploitant ter beoordeling en 
becommentariëring aan de gemeente worden voorgelegd. 

7.4  Eventuele beoordelingen door of vanwege de gemeente laten onverlet dat de 
exploitant uitsluitend aansprakelijkheid draagt voor de inhoud (volledigheid, juistheid, 
actualiteit) van de betreffende rapporten c.q. rapportages. 

7.5  Alle uit voornoemde rapporten c.q. rapportages blijkende noodzakelijke maatregelen 
c.q. werkzaamheden in, aan, ten behoeve van of in de nabijheid van het 
Exploitatiegebied, waaronder begrepen eventuele saneringsmaatregelen, zullen 
telkens door en voor rekening en risico van de exploitant worden uitgevoerd. 
De exploitant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de verkrijging van de 
voor of in verband met de uitvoering van die maatregelen c.q. werkzaamheden 
benodigde goedkeuringen, toestemmingen en/of ontheffingen van overheidswege 
dan wel van particulieren. 
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7.6  Alle door de gemeente in het kader van de beoordeling van de hiervoor bedoelde 
rapporten c.q. rapportages te maken kosten, alsook de door de gemeente te maken 
kosten van een eventueel te voeren procedure hogere grenswaarde ten gevolge van 
het wegverkeerslawaai, komen voor rekening van de exploitant. 
Uitsluitend voor zover de kosten niet reeds gedekt c.q. vergoed zijn middels de door 
de exploitant, in verband met de aan te vragen omgevingsvergunning(en) voor het in 
het Exploitatiegebied te realiseren woningen, aan de gemeente betaalde c.q. te 
betalen leges(kosten), kan de gemeente die kosten separaat bij de exploitant in 
rekening brengen. 

 

Artikel 8 Planologische procedures, vergunningen, belemmeringen 
 
8.1  Na goedkeuring van de in artikel 6.1 en 7.1 genoemde documenten zal de gemeente, 

de voor realisatie van het Bouwplan benodigde juridisch-planologische procedures in 
werking stellen, doorlopen en afronden. Voor zover de gemeente zelf de in dit artikel 
bedoelde besluiten dient te nemen, zal zij de desbetreffende besluiten met 
voortvarendheid nemen. Voor zover andere overheden de desbetreffende besluiten 
dienen te nemen, zal de gemeente de totstandkoming daarvan zoveel mogelijk 
bevorderen en bespoedigen. 
De gemeente, al dan niet in haar publiekrechtelijke hoedanigheid, is niet 
aansprakelijk voor het tekortschieten met betrekking tot onderhavige overeenkomst, 
indien dit tekortschieten voortvloeit uit een handelen of nalaten van de gemeente, 
waartoe zij op grond van het publiekrecht gehouden is. 
In de navolgende gevallen is de gemeente nimmer aansprakelijk voor: 

  
•  inspraakreacties, zienswijzen, bedenkingen dan wel bezwaar- en/of  

beroepschriften, 
• verzoeken om een voorlopige voorziening, 
• andere maatregelen van derden, 
•  het gebrek aan medewerking of goedkeuring van andere 

overheidsinstanties 
en/of 

•  uitspraken van de bevoegde rechterlijke instantie(s) die leiden tot: 
a.   vertragingen in de verlening van de benodigde ontheffingen 

en/of vrijstellingen, 
b.   vertragingen in de verlening van vergunningen, 
c.   vertragingen in de herziening of wijziging van het 

bestemmingsplan dan wel 
d.   weigering, schorsing of vernietiging van voornoemde besluiten.  

 
8.2  Het bepaalde in deze overeenkomst laat onverlet de krachtens publiekrechtelijke 

voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen dan wel de 
uitoefening van aan de gemeente krachtens publiekrechtelijke voorschriften of 
regelingen toekomende bevoegdheden. 
De verplichtingen van de gemeente ingevolge het voorgaande lid hebben het karakter 
van inspanningsverbintenissen, waaronder ten deze wordt verstaan verbintenissen 
die niet verder strekken dan tot de verplichting om met inachtneming van het 
bepaalde in lid 1 een maximale inspanning te plegen tot de onherroepelijke verlening 
van de voor realisatie van het Bouwplan benodigde vergunningen, toestemmingen, 
goedkeuringen en ontheffingen van overheidswege. 

8.3  Indien door rechtsmaatregelen van derden dan wel besluiten van hogere overheden 
de exploitant niet in staat is tot een verkrijging van de voor realisatie van het 
Bouwplan benodigde (onherroepelijke) vergunningen, goedkeuringen, 
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toestemmingen en ontheffingen van overheidswege, treden partijen in overleg om te 
bezien of het Bouwplan zodanig kan worden aangepast dat de benodigde 
(onherroepelijke) vergunningen, goedkeuringen, toestemmingen en ontheffingen van 
overheidswege wel kunnen worden verkregen. Ingeval van een noodzakelijk 
geworden wijziging als hiervoor bedoeld, zullen de gevolgen van c.q. kosten, die 
verband houden met die wijziging uitsluitend voor rekening van de exploitant komen. 
Dit laat onverlet dat partijen zich zullen inspannen om de nadelige gevolgen daarvan 
zoveel mogelijk te beperken. 

 

Artikel 9 Bouw- en woonrijp maken, infrastructuur 
 
9.1  Onder de opschortende voorwaarde dat de exploitant op de voet van het bepaalde in 

artikel 5.4 gehouden is om een begin te maken met de realisatie van het Bouwplan 
dan wel besluit om, ondanks het niet (geheel) vervuld zijn van de aldaar genoemde 
voorwaarden, een aanvang te maken met de realisatie van het Bouwplan, zal de 
exploitant voor eigen rekening en risico het Exploitatiegebied bouw- en gebruiksrijp 
maken. Het bouw- en gebruiksrijp maken zal onder meer (voor zoveel van 
toepassing), doch niet uitputtend omvatten: 
a) aansluiting(en) op de bestaande infrastructuur, tijdelijke bouwweg, voetpad (en), 

fietspad(en), berm(en) en parkeerplaatsen. 
b) aanleg van een gescheiden riolering tot aan de erfgrens van het gebouw. 

Vuilwater in de kleur bruin en hemelwater in de kleur grijs, waarbij een deel van 
het hemelwater op open water wordt afgevoerd. Voor het gedeelte tussen de 
erfgrens en het hoofdriool zal de gemeente op kosten van de exploitant deze 
riolering aansluiten 

c) een complete terreinafwerking en een evenwichtige waterhuishouding; 
d) alle leidingen en aansluitingen van de nutsbedrijven (waaronder maar niet beperkt 

tot centrale antenne-inrichting, telefoon, gas, water en elektriciteit); 
e) de noodzakelijke openbare voorzieningen, zoals onder andere straatverlichting; 
f) het noodzakelijke grondwerk; 
g) het plaatsen van civieltechnische kunstwerken, zoals duikers; 
h) adequate water- en groenvoorzieningen; 
i) het aanleggen van weteringen, insteekhavens en beschoeiingen; 
j) het installeren (en/of aanpassen en/of verplaatsen) van (openbare) verlichting; 

 
De gemeente heeft overigens en onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde 
een voorwaarden stellende taak bij het vaststellen van de kwaliteitsnormen, waaraan 
de uitvoering van de werkzaamheden ter zake het bouw- en woonrijp maken moet 
voldoen. De werkzaamheden van het bouw- en woonrijp maken worden uitgevoerd 
overeenkomstig de door de exploitant op te stellen en door de gemeente vooraf goed 
te keuren tekeningen, plannen en/of bestekken. 
 
Eventuele goedkeuring door de gemeente als hiervoor bedoeld laat onverlet dat 
uitsluitend de exploitant verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de 
betreffende tekeningen, plannen en/of bestekken. 
 
De exploitant dient na uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het bouw- 
en woonrijp maken aan de gemeente een revisietekening daarvan digitaal aan te 
leveren, geschikt voor de door de gemeente alsdan te gebruiken versie van het 
programma Microstation V8. 
 

9.2  De aanleg van kabels en leidingen met bijbehorende werken voor alle openbare 
nutsvoorzieningen zal door dan wel namens en voor rekening en risico van de 
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exploitant geschieden. De exploitant dient er zorg voor te dragen dat de kabels en 
leidingen van de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk in openbare (gemeente)grond 
worden aangelegd. Indien aanleg in openbare (gemeente)grond niet mogelijk is, dient 
de exploitant zorg te dragen voor de vestiging van de door de gemeente en het 
nutsbedrijf noodzakelijk geachte rechten van opstal en/of erfdienstbaarheden. Indien 
de gemeente terzake van de aansluiting van nutsvoorzieningen in het 
Exploitatiegebied aan nutsbedrijven vergoedingen verschuldigd wordt, is de exploitant 
gehouden om deze op eerste vordering van de gemeente aan haar te voldoen. Het 
overleg met de nutsbedrijven zal door de exploitant worden gevoerd; laatstgenoemde 
zal de gemeente hierover informeren. De gemeente zal op verzoek van de exploitant 
evenwel als (mede-)aanvrager c.q. opdrachtgever jegens de betreffende 
nutsbedrijven optreden, een en ander onverminderd het bepaalde in de eerste volzin. 
 
Voor zover in het Exploitatiegebied kabels en leidingen zijn gelegen, die ten behoeve 
van de realisering van het Bouwplan niet behoeven te worden verwijderd, wordt door 
de exploitant ten gunste van de eigenaren van deze kabels en leidingen, voor zover 
vereist, om niet een recht van opstal verleend onder de bepalingen, die deze 
eigenaren bij het vestigen van zo'n recht gebruikelijk hanteren. 

9.3  Ten behoeve van het Bouwplan zullen door de exploitant in totaal 6 parkeerplaatsen 
voor bewoners en bezoekers worden gerealiseerd op eigen terrein, zoals in bijlage 2 
is aangegeven.  

9.4  Partijen zullen tijdig in overleg treden over de door de exploitant te nemen 
maatregelen voor een goede bereikbaarheid van het Exploitatiegebied en ter 
beperking van overlast voor de toekomstige bewoners van het Exploitatiegebied 
danwel de bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het Exploitatiegebied. 
De hierna in artikel 11.2 bedoelde route zal om die reden zorgvuldig gekozen worden. 

9.5  De gemeente zal toezicht, niet zijnde dagelijks toezicht, houden op de uitvoering van 
de werkzaamheden, die worden verricht in het kader van het bouw- en woonrijp 
maken. Het toezicht houden door de gemeente laat onverlet dat uitsluitend de 
exploitant voor deze werkzaamheden verantwoordelijk is. 

 

Artikel 10 Grondtransacties en eigendomsoverdracht 
 
10.1 Exploitant verkoopt en levert de gemeente, gelijk de gemeente aanvaardt het met 

arcering aangegeven deel van het perceel langs de Hoofdstraat ter grootte van 
ongeveer 50 (zegge: vijftig) vierkante meter conform tekening in bijlage 3. De 
koopsom bedraagt € 26.765,00,- exclusief BTW. 

10.2 Na realisatie van het brugwachtersonderkomen en na het schriftelijk akkoord 
verklaren hiervan door de gemeente aan de hand van de bestekken en tekeningen 
wordt het perceel geleverd en zal de betaling plaatsvinden.   

10.3 Exploitant draagt alle met de notariële levering van de gronden en opstallen gepaard 
gaande kosten, zoals de notariskosten en het kadastraal recht, alsmede de over die 
kosten verschuldigde omzetbelasting, voor de levering van de grond van exploitant 
naar gemeente. 

10.4 De voor overdracht van de percelen van de eigendomsoverdracht vereiste notariële 
akte van levering zal worden verleden voor de notaris, indien aan de volgende 
voorwaarden zijn voldaan: 

a) Exploitant hiertoe een schriftelijk verzoek bij de gemeente heeft gedaan; 
b) Het bouwplan volledig gerealiseerd/opgeleverd is; 

De levering vindt binnen 3 weken plaats nadat aan de laatste voorwaarde is voldaan. 
10.5 De eigendomsoverdracht van de gronden als bedoeld in artikel 10.2 door exploitant 

aan de gemeente zal voorts geschieden onder de in de akte van levering in 
gezamenlijk overleg tussen partijen op te nemen voorwaarden.  
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10.6 Bij oplevering van het brugwachtersonderkomen zal door beide partijen een schouw 
plaatsvinden en zal daarvan een proces verbaal worden opgesteld.  

10.7 Indien één van de partijen niet levert als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is sprake van 
een situatie als bedoeld in artikel 15.3 sub b) van deze overeenkomst. Partijen treden 
dan in nader overleg over de ontstane situatie. 

 
Artikel 11 Schade door werkzaamheden 
 
11.1  De exploitant is jegens de gemeente aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte 

schade die de gemeente lijdt als gevolg van de door of namens de exploitant, ten 
behoeve van of in verband met de realisatie van het Bouwplan, uitgevoerde 
werkzaamheden, waaronder ook begrepen schade, welke door derden als gevolg 
van voornoemde werkzaamheden wordt geleden en waarvoor de gemeente 
aansprakelijk wordt gesteld. Onder voornoemde werkzaamheden zijn ook begrepen 
de transport(werkzaamhed)en van werknemers, materiaal en/of materieel van en 
naar het Exploitatiegebied, alsook gedragingen van derden, die voor of namens de 
exploitant één of meer werkzaamheden als hiervoor bedoeld uitvoeren. 
 
De exploitant verplicht zich alle aantoonbaar, door hem of door in opdracht van hem 
ingeschakelde derden, veroorzaakte schade aan de in (de directe omgeving van) het 
Exploitatiegebied gelegen infrastructuur en/of groenvoorzieningen op eerste verzoek 
van de gemeente te herstellen. 
 
Blijft de exploitant – na schriftelijke sommatie van de gemeente om tot herstel over te 
gaan – in gebreke, dan is de gemeente gerechtigd na verloop van de in de sommatie 
door de gemeente te noemen termijn zelf tot herstel over te (doen) gaan voor 
rekening van de exploitant. 
 
In verband met de in dit lid bedoelde claims zullen de exploitant en de gemeente, 
voor rekening van de exploitant, alvorens de exploitant met de eerste 
bouwwerkzaamheden in het Exploitatiegebied een aanvang maakt, gezamenlijk een 
opnamerapport van de omgeving van het Exploitatiegebied (onder meer van de 
daarin gelegen wegen) opstellen dat door partijen zal worden ondertekend. 

11.2  Voor de aan- en afvoer van materialen en materieel en de gehele benadering van het 
Exploitatiegebied zal de exploitant gebruik maken van eigen terrein en aansluiten op 
de Achthovenerweg. Teneinde de gronden van het bouwplan met bouwverkeer te 
bereiken en hiermee overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken zal een 
tijdelijke ontsluiting door exploitant worden gerealiseerd welke aansluit op de 
Achthovenerweg. Binnen 8 weken na afronding van het bouwplan, zoals omschreven 
in artikel 5.6, zal de tijdelijke ontsluiting voor eigen rekening door, dan wel in opdracht 
van, exploitant worden verwijderd. De betreffende gronden dienen voorts in 
overeenstemming te worden gebracht met de voorschriften uit het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan. 

11.3  In verband met mogelijke claims van direct omwonenden van het Exploitatiegebied, 
alsook de in het voorgaande lid bedoelde openbare wegen tot vergoeding van schade 
aan hun eigendommen wordt door en voor rekening van de exploitant, alvorens hij 
met de eerste bouwwerkzaamheden in het Exploitatiegebied aanvangt, in overleg met 
die omwonenden en, voor zover het voornoemde wegen betreft, de gemeente een 
gewaarborgd opnamerapport van de directe omgeving van het Exploitatiegebied, 
alsook voornoemde openbare wegen en de daarin c.q. –aan gelegen opstallen 
opgesteld. De exploitant zendt onmiddellijk na het gereedkomen van dit rapport een 
kopie hiervan aan de gemeente. 
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11.4  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken, van welke aard en/of 
omvang ook, van derden op vergoeding van kosten en schade (direct dan wel 
indirect), indien en voor zover de exploitant op grond van deze overeenkomst dan wel 
op de voet van het Burgerlijk Wetboek voor deze schade aansprakelijk is. 

11.5  In verband met het bepaalde in (onder meer) dit artikel is de exploitant gehouden om 
voor de in het kader van de realisatie van het Bouwplan uit te voeren 
bouwwerkzaamheden, waaronder begrepen de bouw van de woningen, alsmede de 
uitvoering van bouw- en gebruiksrijp werkzaamheden, een doorlopende, adequate 
CAR-verzekering af te sluiten en afgesloten te houden. Voornoemde CAR-
verzekering dient voor alle secties primaire dekking te verlenen. De exploitant zal 
voorafgaande aan de uitvoering van de eerste bouwwerkzaamheden een kopie van 
het polisblad van de CAR-verzekering aan de gemeente verstrekken. 

 

Artikel 12 Financiële bepalingen 
 
12.1  Exploitant is voor het in exploitatie brengen van de in het Exploitatiegebied gelegen 

gronden wegens de aan de zijde van de gemeente gemaakte en nog te maken 
kosten, de volgende bedragen verschuldigd: 
 
(a) wegens de interne en externe kosten van de gemeente voor planvoorbereiding en 

opmaken exploitatieovereenkomst (inclusief stedenbouwkundige kosten, maar 
exclusief de kosten van vergunningen, toestemmingen, goedkeuringen en 
ontheffingen van overheidswege waarvoor (separaat) leges worden geheven 
alsmede de kosten voor behandeling van verzoeken om planschade ex artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening): 

 
reeds gemaakte kosten:     €        2.000,- 
nog te maken kosten: 
(ambtelijke uren Beleid)    €        4.000,- 
 

Totaal (a)      €      6.000,- 
 
(b) wegens de afkoop sociale woningbouw overeenkomstig de beleidsnotitie Afkoop 

sociale woningbouw bij kleine projecten: €      15.637,50 
 

Totaal (b)      €      15.637,50 
 
Partijen stellen zich op het standpunt dat de gemeente in het kader voor de heffing 
van omzetbelasting optreedt als overheid, zodat er inzake de bijdrage geen 
omzetbelasting is verschuldigd. Ter verkrijging van zekerheid zullen de gevolgen voor 
de omzetbelasting worden afgestemd met de (bevoegde) inspecteur der belastingen. 
Mocht er ondanks het vorenstaande desalniettemin omzetbelasting over (een deel 
van) het bovenstaande bedrag verschuldigd zijn, dan is deze niet in dat bedrag 
begrepen en komt deze (separaat) voor rekening van de exploitant. 

 
12.2  De exploitatiebijdrage als bedoeld in het voorgaande lid onder a.  ad € 6.000 is bij 

ondertekening van deze overeenkomst opeisbaar. De gemeente stuurt binnen uiterlijk 
30 dagen na ondertekening van deze overeenkomst een afrekening aan de 
exploitant. 
Betaling van het in de voorgaande alinea bedoelde bedrag onder b. € 15.637,50 zal 
plaatsvinden na aanvang c.q. start van de eerste bouwwerkzaamheden als bedoeld 
in artikel 5.4. De gemeente stuurt binnen uiterlijk 14 dagen na de hierboven 
genoemde betalingsmomenten een afrekening aan de exploitant. 
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Ingeval van latere betaling is de exploitant aan de gemeente de wettelijke 
rentehandelsvorderingen ex art. 6:119a BW verschuldigd. 

12.3  In alle gevallen waarin de exploitant uit hoofde van het bepaalde in deze 
overeenkomst kosten dient te vergoeden aan de gemeente voor werkzaamheden 
welke de gemeente verricht of doet verrichten ten behoeve van de realisatie van het 
Bouwplan, en het bedrag dat hiermee gemoeid is niet in deze overeenkomst of de 
daarbij behorende bijlagen concreet is benoemd, zullen partijen in onderling overleg 
treden over de hoogte van deze kosten alvorens de gemeente deze kosten maakt of 
ter zake verplichtingen aangaat. Als uitkomst van dit overleg zal een budget worden 
vastgesteld dat het plafond aangeeft van de desbetreffende kosten die de gemeente 
maximaal bij de exploitant in rekening mag brengen. 
Indien de gemeente in het kader van tegen het Bouwplan van de exploitant gerezen 
bezwaren, dan wel ter verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van 
andere overheidsorganen, de ondersteuning behoeft door/van externe adviseurs, zal, 
na overleg tussen partijen en instemming van de exploitant met de hoogte van de 
kosten, de exploitant de daaraan verbonden kosten voor de gemeente aan haar 
vergoeden, een en ander op basis van de desbetreffende declaraties van die 
adviseurs. 

12.4  De exploitant verbindt zich om de gemeente te vrijwaren voor en om aan de 
gemeente te vergoeden het totale bedrag van de schade als bedoeld in artikel 6.1 
van de Wet ruimtelijke ordening, die voor vergoeding door de gemeente aan derden 
in aanmerking komt en die voortvloeit uit de herziening, wijziging dan wel uitwerking 
van het voor het Exploitatiegebied (thans) geldende bestemmingsplan c.q. het 
verlenen van een ontheffing daarvan, een en ander naar aanleiding van of in verband 
met de ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan door de exploitant. 
De exploitant zal dientengevolge de gemeente vrijwaren voor en aan de gemeente 
vergoeden door de gemeente toegekende planschadevergoedingen, met dien 
verstande dat: 
(a)  De gemeente de exploitant onmiddellijk in kennis stelt van een bij haar 

ingediend verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening onder toezending van een afschrift van het verzoek; 

(b)  De exploitant het recht heeft haar wensen ten aanzien van de door de 
gemeente te benoemen deskundige(n) aan de gemeente kenbaar te maken; 

(c)  De gemeente het conceptadvies van de ter zake door de gemeente 
benoemde deskundige(n) toezendt en de exploitant in de gelegenheid stelt 
hierover haar zienswijze te geven; 

(d)  De gemeente bij de te nemen beslissing betrekt de binnen een redelijke 
termijn binnengekomen zienswijze van de exploitant; 

(e)  De exploitant op de voet van het bepaalde in artikel 6.4a, lid 2 Wet ruimtelijke 
ordening belanghebbende is bij een besluit van het college van burgemeester 
en wethouders op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade; 

(f)  De gemeente de exploitant een afschrift zendt van het besluit op een 
aanvraag tot tegemoetkoming in planschade, alsmede het besluit op bezwaar 
in heroverweging; 

(g)  De exploitant ook de tegemoetkoming in planschade aan de gemeente 
vergoedt, die direct het gevolg zijn van een uitspraak van de Rechtbank of de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wel voortvloeien uit 
een uitspraak van deze rechters om een hoger bedrag toe te kennen dan het 
eerder door het college van burgemeester en wethouders toegekende bedrag, 
hieronder zijn ook begrepen een eventuele veroordeling in de proceskosten en 
de betaling van griffierechten; 

(h)  De exploitant de planschadevergoeding(en) binnen 30 dagen na het van 
kracht worden van het betreffende besluit van het college van burgemeester 
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en wethouders aan de gemeente zal voldoen. Bij latere betaling zal de 
exploitant hierover de wettelijke rente handelsvorderingen ex artikel 6:119a 
BW aan de gemeente verschuldigd zijn. 

 

Artikel 13 Uitgangspunten realisatie 
 
13.1  De exploitant zal bij de ontwikkeling van het Bouwplan in het Exploitatiegebied het 

bepaalde in bijlage 1 en 2 bij deze overeenkomst in acht nemen. 
13.2  Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid past de exploitant de Regionaal 

Beleid Duurzame Stedenbouw richtlijnen toe en zal hij zich ter zake inspannen het 
Bouwplan zodanig te (doen) bouwen, dat daardoor wordt voldaan aan de 
basismaatregelen en een score van minimaal 7 op alle thema’s en voor energie 7,5 
behaald wordt op grond van (de eisen en voorwaarden, welke ingevolge) de meest 
recente versie van het programma “GPR-gebouw”, die aan woningen gesteld 
(kunnen) worden. Voornoemd programma is de exploitant genoegzaam bekend. 

13.3  Uitsluitend de exploitant is aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor hem ter zake 
de levering van de gronden voortvloeien uit de door hem met de uiteindelijke 
verkrijgers te sluiten koop/aannemingsovereenkomsten en vrijwaart de gemeente 
hierbij voor mogelijke aanspraken ter zake. 

 
Artikel 14 Overdracht contractpositie 
 
14.1  De exploitant is niet gerechtigd om voorafgaande aan de oplevering van het openbaar 

gebied aan de gemeente zijn rechten en plichten, voortvloeiend uit deze 
overeenkomst, aan derden, in welke vorm dan ook over te dragen, tenzij hij hiervoor 
een voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente heeft ontvangen. De 
gemeente zal niet op onredelijke gronden haar goedkeuring onthouden aan een 
verzoek tot een dergelijke overdracht. De gemeente is bevoegd om – ingeval zij 
bereid is deze toestemming te verlenen – daaraan redelijke voorwaarden te 
verbinden, die zij nodig acht voor de juiste nakoming van de verplichtingen als 
neergelegd in deze overeenkomst. 

14.2  Het bepaalde in artikel 14.1 is niet van toepassing op: (i) een overdracht van rechten 
en/of verplichtingen na de datum van oplevering van het openbaar gebied, (ii) de 
splitsing van gronden in het Exploitatiegebied in appartementsrechten, (iii) de 
verkoop en levering van gronden in het Exploitatiegebied aan kopers van een woning 
en (iv) de vestiging van hypotheekrecht op gronden in het Exploitatiegebied. Voor 
zover vereist zal de gemeente daarvoor haar goedkeuring verlenen. 

14.3  Indien de exploitant in strijd met het hiervoor in lid 1 zonder een voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de gemeente rechten en/of verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomst vervreemdt of overdraagt, verbeurt de exploitant aan de 
gemeente een zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling direct opeisbare 
boete van € 500.000,- aan de gemeente, zulks onverminderd het recht van de 
gemeente om nakoming dan wel schadevergoeding te vorderen.bijlage 3 

 

Artikel 15 Flexibiliteit en voortijdige beëindiging overeenkomst 
 

15.1  Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst voortijdig te beëindigen in geval: 
a)  van ingrijpende wijziging van omstandigheden, die naar de maatstaven van de 

redelijkheid en de billijkheid een verdere uitvoering van de overeenkomst niet 
langer verantwoord maakt, behoudens als partijen in onderling overleg 
overeenstemming bereiken over aanpassing van de inhoud van deze 
overeenkomst aan die gewijzigde omstandigheden; 
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b)  van toerekenbare tekortkoming van één der partijen die zodanig ingrijpend is 
dat deze een ontbinding en haar gevolgen rechtvaardigt, doch niet eerder dan 
nadat de betreffende partij door de wederpartij in gebreke is gesteld en niet 
binnen een alsdan te stellen redelijke termijn van minimaal 14 dagen na 
bedoelde ingebrekestelling alsnog aan zijn verplichtingen ter zake heeft 
voldaan; 

c)  van faillissement, van surséance van betaling, in geval van verlies van of 
ingrijpende beperking in de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van 
de exploitant en van een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon van de 
exploitant; 

d)  de daarvoor aangewezen publiekrechtelijke lichamen of rechterlijke 
instantie(s) hun goedkeuring, die vereist is voor de uitvoering van (essentiële 
onderdelen van) deze overeenkomst, onherroepelijk onthouden of 
onherroepelijk hun toestemming weigeren, doch niet eerder dan nadat 
gebleken is dat partijen géén overeenstemming hebben bereikt over een 
zodanige wijziging of aanpassing van de afspraken of het Bouwplan, dat 
daarmee die vereiste goedkeuringen of toestemmingen als hiervoor bedoeld 
wel worden verkregen of verleend. 

15.2  Ontbinding als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend worden gevorderd door: 
in situatie a): ieder der partijen; 
in situatie b): de niet in verzuim zijnde partij; 
in situatie c): de gemeente; 
in situatie d): ieder der partijen. 

15.3  De door partijen geleden schaden, kosten en interessen komen slechts voor 
vergoeding in aanmerking in de in lid 2 onder b) en c) bedoelde gevallen. In de 
gevallen als bedoeld in lid 2 onder b) is de partij, die toerekenbaar tekortschiet, 
schadeplichtig jegens de wederpartij; in de gevallen als bedoeld in lid 2 onder c) is de 
exploitant schadeplichtig jegens de gemeente. 

 
In geval van ontbinding als bedoeld in lid 2 onder a) en d) vindt afrekening plaats van 
de door de gemeente in redelijkheid ten behoeve van de voorbereiding en 
begeleiding van het Bouwplan gemaakte kosten voor de in artikel 12.1 van deze 
overeenkomst bedoelde werkzaamheden. 

 
In geval van ontbinding van deze overeenkomst op grond van het in lid 2 bepaalde 
zal restitutie van de krachtens artikel 12.1 en 12.2 van deze overeenkomst op dat 
moment reeds door de exploitant aan de gemeente betaalde bedragen niet 
plaatsvinden of gevorderd kunnen worden, behoudens voor zover de exploitant 
(rechtmatig) ontbindt vanwege een toerekenbare tekortkoming c.q. verzuim van de 
gemeente. 

15.4  Ontbinding als bedoeld in lid 2 dient te geschieden bij aangetekende brief of bij 
deurwaardersexploot. 

 
 
15.5  Indien partijen in het kader van hun overleg om te komen tot een zodanige 

planaanpassing of –wijziging, dat daarmee de vereiste goedkeuringen of 
toestemmingen als bedoeld in lid 2 onder d) wel worden verkregen, het over een 
dergelijke planaanpassing of –wijziging eens worden, dan zullen zij de gevolgen 
daarvan regelen in een aanpassing van deze overeenkomst. 

 

Artikel 16 Geschillen 
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16.1  Op alle geschillen, van welke aard dan ook, (waaronder begrepen geschillen die 
slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding 
van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten voortvloeiende uit 
deze overeenkomst mochten ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing. 
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Den 
Haag. 

 

Artikel 17 Openbaarheid 
 
17.1 Ingevolge artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening moet de gemeente binnen twee 

weken na het sluiten van deze exploitatieovereenkomst kennis geven van de 
exploitatieovereenkomst in een van gemeentewege blad of een dag-, nieuws of huis-
aan-huisblad. 

 

Artikel 18 Slotbepalingen 
 
18.1  Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke 

afspraken ter zake tussen partijen. Alle wijzigingen in deze overeenkomst dienen 
schriftelijk te worden overeengekomen. Partijen zijn verplicht hun eventuele 
adreswijzigingen onverwijld schriftelijk door te geven aan de andere partij. 
 

18.2  Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van 
de overige bepalingen niet aan. In het geval een van de bepalingen van deze 
overeenkomst nietig blijkt te zijn, zullen partijen in redelijk overleg een vervangende 
bepaling overeenkomen, die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling, aard en 
strekking van deze overeenkomst. 
 

18.3  Het in de considerans vermelde maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Leiderdorp op  
 
[Datum] 
 
namens       namens 
Gemeente Leiderdorp     Aannemingscombinatie "Leiderdorp" B.V. 
 
 
 
 
 
wethouder      directeur 
C.J.M.W. Wassenaar      C. Vis 
 

















Bijlage 3 

 
Opdrachtverstrekking turn-key leveringsovereenkomst brugwachtersonderkomen bestaande 

uit: 

- Aanbiedingsbrief d.d. 8 februari 2018 

- Schetsontwerp brugwachtersonderkomen ACL d.d. 7 februari 2018 

- Technische omschrijving ACL d.d. 30 januari 2018 

- Kostenraming ACL 8 februari 2018 

- Concept grondovereenkomst Notaris bakker & Neve met tekening grondoverdracht 
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1. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 
Het werk heeft een directe relatie met de totaal bestemming van de kadastrale kavel C-411. 

De bestemmingsplanwijziging, het ontwerp, de materialisering ed. heeft een onderlinge 

relatie met 3 stuks te ontwikkelen eengezinswoningen. De start van de bouw is gelijktijdig de 

oplevering van het brugwachtershuisje kan eerder plaats vinden.    

Op dit bouwplan is geen Bouwbesluit en geen Woningborg van toepassing. Waar in deze 

technische omschrijving fabrikaten of merken met name worden genoemd, kunnen eveneens 

fabrikaten of merken worden gebruikt, welke gelijkwaardig zijn. Indien het werk dit vraagt, 

behouden wij ons het recht voor, kleine wijzigingen door te voeren welke geen afbreuk doen 

aan de kwaliteit. 

2. FUNDERING 
Een paalfundering van betonpalen, in doorsnede en lengte volgens opgave van de 

constructeur. Over de betonpalen een raamwerk van  funderingsbalken van gewapend beton 

aanbrengen. 

3. VLOEREN EN LATEIEN 
De begane grondvloer uitvoeren in en betonnen systeemvloer met P.S.-isolatie. Een 

cementdekvloer aanbrengen, dik ca. 5 cm. Onder de begane grondvloer bevindt zich een 

kruipruimte, bereikbaar via het luik in metalen frame achter de voordeur. 

4. GEVELS EN BINNENWANDEN 
De gevels worden uitgevoerd als spouwmuur. Het binnen spouwblad in kalkzandsteen en de 

gevel in handvormsteen (waal-formaat/halfsteens verband) in kleur oranje/rood genuanceerd 

zoals van toepassing bij de woningen van het plan. De gevelvlakken voegen in kleur grijs, 

iets verdiept. Metselwerk onder de begane grondvloer in zgn. vuilwerk.  

De binnenwanden uitvoeren in gips, massief dik 7 cm. Alle wanden, voor zover niet anders 

aangegeven, worden “behangklaar” afgewerkt. 

5. GEVELKOZIJNEN EN -DEUREN 
Alle gevelkozijnen en glasdeuren worden uitgevoerd in hardhout (Dark Red Meranti select en 

better, min. gewicht 450kg/m³). De houtzwaarte van de kozijndorpels en -muurstijlen is 67 x 

114 mm resp. 88 x 114 mm voor de tussenstijlen. 

De glasdeur t.p.v. de watergevel uitvoeren in een hardhouten glasdeur dik 56 mm zonder 

briefplaat, borstwering 800 mm. De loopdeurkozijnen uitvoeren met ”kunststenen” 

onderdorpel. 

6. DAKEN EN GOTEN 
De vorm van de kap is een tentdak d.m.v. gordingen. De basis is een, in de dakgoot 

doorlopende, muurplaatconstrutie van samengestelde okumé platen 2 x 18mm dik, opgelegd 

op de gevel en de gevelkozijnen. De muurplaten, gordingen, hoekkepers en koningsstijl in 

geschaafd vuren. De daktengels, panlatten en hoekkeperregels in vuren. Dakbeschot is een 

zgn. underlayment dik 18 mm. hierover heen een dampdoorlatende waterdichte folie. 

Rondom de muurplaatconstuctie een hardhouten gootregel als gootlijst monteren. 

Het schuine dakvlak voorzien van keramische vlakke leipannen (bruin-zwart/halfsteens 

gedekt) met hulpstukken zoals van toepassing bij de woningen van het plan. De nok met een 

keramisch broekstuk en piron afwerken. 

In de gootbodem diagonaalafschot maken. De goot incl. het luifeldeel is van zink met ronde 

kraal. Een uitloop aanbrengen boven openwater in de hoek watergevel/rechtergevel. 

7. VENSTERBANKEN, RAAMDORPELS, MUURAFDEKKEN 
Muurafdekken in prefab beton op keerwanden cq –muren. Vensterbanken en raamdorpels 

zijn n.v.t.  
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8. BINNENDEUREN EN - KOZIJNEN 
De binnendeurkozijnen zijn van hardhout. De binnendeuren hierin zijn dichte afgelakte 

opdekdeuren. 

De toilet-deur voorzien van “vrij en bezet”-slot en de meterkast voorzien van een kastslot. 

Kunststenen dorpel (zwart) t.p.v. het toitet. Stofdorpels en plinten zijn niet van toepassing. 

De onderzijde van de binnendeuren draaien ca. 28 mm vrij van de vloer. 

9. TEGELWERK 
Wanden: te betegelen met wandtegels afm. 400 x 200 mm wit: 

- de wanden van het toilet tot 1,60 m¹ + vloer. 

- de wanden boven het keukenblad hoog 0.6 m¹. 

Vloeren: te betegelen met vloertegels afm. 300 x 300 mm wit: 

- de vloer van het toilet. 

De inwendige hoeken van het tegelwerk en de aansluitingen op kozijnen met plastisch 

blijvende kit afwerken. Wand en vloertegels worden ”symmetrisch” verwerkt. Wandtegels wit, 

vloertegels grijs inwassen. 

10. BUITENTRAPPEN EN -HEKKEN 
Een metalen spijlhekwerk tussen het brugwachtershuisje en de belendende gevel. Een 

metalen hekwerk, ”naar ontwerp” t.p.v. de aansluiting openbaar gebied en erfgrens naast 

gelegen woning.  

11. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen worden uitgevoerd als inbouw kleur wit/wit. 

De schakelaars en de wandcontactdozen (randaarde) ca. 1.05 m1 + vloer. en t.p.v. het 

keukenblad op ca. 1.25 m¹ + vloer. 

Meterkast te voorzien van een aardlekschakelaar totaal 2 lichtgroepen en 1 st. groep voor 

een close-in boiler. 

Een dubbele wandcontactdoos t.p.v. de wachtruimte en de pantry. 

Een enkele wandcontactdoos voor een kanaalventilator. 

Een wandlichtaansluitpunt t.p.v. de wachtruimte, de pantry en het toilet. 

Een telefoonaansluitpunt (loos) t.p.v. de wachtruimte 

Aan de gevels worden geen lichtaansluitpunten gemonteerd.  

Er worden geen armaturen gemonteerd. 

Het maken van een mantelbuis (leeg) t.b.v. bedieningsbekabeling (derden) voor de brug 

e.e.a. op aanwijzing nabij de erfgrens en binnenkomend in de meterkast.  

De installatie wordt gemaakt volgens het centraaldozensysteem en voldoet aan de eisen en 

voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf en de gestelde eisen in de NEN 1010 (laatste 

uitgave). 

12. VERWARMING 
Ter voorkoming van bevriezing zal in de wachtruimte een elektrische vorstbeveiliger worden 

gemonteerd. 

13. WARMWATERVOORZIENING 
In het aanrechtkastje zal een close-in boiler worden gemonteerd.  

14. LOODGIETERSWERK 
De rioolinstallatie voor vuilwater in PVC met aansluitingen voor de spoelbak van de keuken 

en  sanitaire toestellen. Koud waterleidingen naar de keukenmengkraan, de close-in boiler 

en de sanitaire toestellen. Gasinstallatie is niet van toepassing. 
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15. SANITAIR 
Het sanitair, kleur wit, bestaat uit: 

-Wandclosetpot diepspoel, Plieger Brussel met zitting Pagette Rondo en deksel. 

-Fontein afm. 40 x 25 cm, Plieger Spring met plugbekersifon chroom, muurbuis en 

toiletkraan Grohe Costa. 

-Keukenmengkraan Grohe Costa. 

16. VENTILATIE 
T.p.v. het toilet wordt er een kanaalventilator opgenomen.  

Boven de buitendeuren worden er in het bovenrek ”verdekt” totaal 2 st. aluminium 

zelfregulerende ventilatieroosters met bedieningsstang opgenomen. 

17. THERMISCHE ISOLATIE 
De begane grondvloer wordt voorzien van P.S.-isolatie. 
De spouwmuren worden voorzien van een hardschuimisolatie. 
Het schuine dak wordt voorzien van een hardschuimisolatie. 
De isolatiewaarde afstemmen op de dimensiemogelijkheden van de detailering. 
De gevelkozijnen worden voorzien van dubbelglas, type HR++. 
 

18. SCHILDER- EN GLASWERK 
De gootlijsten en de hardhouten kozijnen en -deuren met bijbehorende aftimmeringen 

worden aan zowel binnen- als buitenzijde behandeld in dekkend schilderwerk in één 

hoofdkleur.  

De binnendeurkozijnen en het houten plafond in dekkend schilderwerk kleur wit.  

De binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt in kleur wit. 

Het dubbelglas (HR++) wordt gezet in het zgn. droge beglazingssysteem met topafdichting 

volgens de voorschriften van de fabrikant. 

19. STUKADOORSWERK 
De kalkzandsteen- en gipswanden  worden ”behangklaar/sausklaar” opgeleverd.  
 

20. HANG- EN SLUITWERK 

Hang- en sluitwerk toepassen, gebaseerd op de richtlijnen volgens kwaliteit keurmerk “veilig 

wonen”, klasse 2. 

De deuren voorzien van meerpuntsluiting. 

Sloten voorzien van cilinders SKG**, gelijksluitend met anti-doorboorvoorziening. 

Deurkrukken, schilden, e.d. in blank geëloxeerde uitvoering. 

De buitendeuren voorzien van de nodige tochtweringsprofielen. 

 

21. NUTS-AANSLUITINGEN 

De meterkast is voorzien van standaard mantelbuizen vanaf de erfgrens t.b.v. de 

dienstleidingen voor water, elektra, telefoon en centrale antenne. De vuilwaterriolering 

voorzien van ontstoppings- en polderstuk wordt aangebracht tot de erfgrens.  

De levering en de meters van energie en water dient door de opdrachtgever te worden 

aangevraagd alsmede de aanvraag voor telefoon. 

22. KEUKEN 

Een keuken blokje voorzien van blad met enkele rvs-spoelbak en wandkast aanbrengen 

naast de meterkast.  

 

23. BESTRATING, AFSCHEIDINGEN en TERREININRICHTING 

Het plaatsen van prefab betonnen keerwanden t.p.v de erfgrens aansluitend op het trottoir 

van de Hoofdstraat en de voortuin van de belending. Het plaatsen van prefab betonnen 



 

 

- 5 - 

traptreden elementen in de bestrating t.p.v. de toegang van de kavel. Het monteren van 

prefab betonnen rijwielgoot.  

De beschoeiing t.p.v. open water handhaven en gedeeltelijk uitbreiden met een aansluiting 

op de watergevel van het brugwachtersonderkomen. Tegen de beschoeiing prefab betonnen 

keerwanden plaatsen.   

Het aanbrengen van gebakken straatwerk grootformaat kleur rood.  

Plaatsen 3 st. lage potplanten, zitbankje voorzien van hardhouten delen op metalen steunen 

d.m.v. muurbevestiging en 2 st..fietsenklemmen 

 

24. KLEURENSCHEMA EXTERIEUR ( nog overleg architect) 

- Gevelmetselwerk (keram.) - Rood/oranje 

   genuanceerd 

- Dakpannen (keram.) - Bruin/zwart 

- Kozijnen (hout) - Wit 

- Voordeur (2-zijdig) - Leigrijs 

- Glasdeur (2-zijdig) - Leigrijs 

- Ventilatieroosters (alum.) - Leigrijs 

- Gootlijsten  - Wit 

- Betontrappen en banden - Wit/grijs 

- Hekwerken                           - Wit 

25. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN en - KOSTEN 

-Verwijderen van de bestaande opstallen en aansluitkast elektra voor gemeente. 

-Verwijderen/omleggen kabels en leidingen zie Klic-melding door nutsbedrijven (actie ACL)  

-Aanvraag omgevingsvergunning/leges voor de opdrachtgever. 

-Stedebouwkundigwerk en architect voor ACL 

-Constructeur en sonderingen voor ACL 

-Kosten overdracht voor ACL 

-Aansluitkosten riolering, elektra en water voor ACL 

-Inrichting en inventaris voor gemeente. 

-Huisnummerplaatje wel, briefplaat n.v.t. 

  
   

 

 

Onderliggende stukken; 
-Schetsontwerp Brugwachtersonderkomen Tek. B-01 dd. 30 januari 2018 

-Kostenraming ACL 30 januari 2018 
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Kostenraming brugwachtersonderkomen t.b.v. de Doesbrug bouw gelijktijdig met plan 3 woningen
Tekening ACL B-01 dd. 6 december 2016

Tekening ACL B-01 dd. 30 januari 2018

Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

1 Bouwplaatsinrichting/uitvoering/afdelingskosten etc.

In combintie met bouw van de 3 woningen 7 % 55000 3850

2 Bouwrijpmaken

Verwijderen elektrakast 1 st. derden

Verwijderen/omleggen CAI-kabels 0 st.

Verwijderen/omleggen transportleiding water 1 st. derden

Verwijderen/omleggen Liander datatransport 1 st. derden

Verwijderen/omleggen Liander laagspanning 1 st. derden

Handhaven betonnen beschoeing 0 st.

Afvoeren puin, oud bestratingsmateriaal ed. 1 st. 160 160 3 3

3 Bouwen

12 Grondwerk

Ontgraven en aanvullen fundering 1 st. 160 160

Putzand 4 m3 35 140

Aanvullen kruipruimte tot boven waterniveau Does 4 m3 25 100

Grondwerk riolering en mantelbuizen invoeren 5 m1 25 125

Keerwanden hoog 1,80m tpv aansl. troittoir en belending 8 m1 160 1280

                              voetplaat keerwanden onder gemeente trottoir

Keerwanden doorvoersparing aanbrengen 4 st. 40 160

Keerwand hoog 1,20m tpv aansl. beschoeing 6,5 m1 Wijz. jan.18

14 Riolering en drainage

Buitenriolering DWA 110mm tot erfgrens met ontsoppingsstuk 5 m1 30 150

Polderstuk in de riolering tpv de gevel 1 st 40 40

HWA naar open water 0 st

Drainage kruipruimte afvoer naar de Does 0 st

15 Terreinverhardingen

bestrating gebakken rood, keperverband met randstrook 32 m2 65 2080
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

Straatzand 8 m3 35 280

Traptreden elementen 2,00 m 2 st 200 400 70 140 Wijz. jan.18

Traptreden elementen 1,20 m 2 st 120 240 60 120

Trapboom element met rijwielgoot 1 st 200 200 70 70

Herstel trottoir gemeente 0 st

16 Beplanting

Lage potplanten-/struiken 3 st 100 300

17 Terreininrichting

Zitbankje, vrijstaand Roda 1,50m lang (Rhino Systems 1 st 650 650

Fietsenklem 2 st 40 80 0,75 1,5

20 Funderingspalen

Betonpalen vierkant 18 cm lang 10,00 m gelijktijdig met 4 won. 40 m1 17,5 700

Betonpalen vierkant 18 cm snellen 4 st 10 40

21 Betonwerk

Uitzetten palenplan en gevels 1 post 4 4

Fundering 30x50 cm. 14,80m 2,22 m3 500 1110

Aansluiten beschoeing op gevel 1 st 200 200

Beganegrondvloer 9 m2 25 225 0,4 3,6

Beganegrondvloer afstorten 9 m2 8 72 0,4 3,6

Meterkastvloerplaat 1 st 60 60 0,5 0,5

Mantelbuizen 8 m1, 50mm invoer water en elektra 2 st 30 60 0,25 0,5

mantelbuis (leeg) vanaf gevel tot in de meterk. t.b.v brugbed. Wijz. jan.18

22 Metselwerk

Metselwerk binnenblad op de fundering 0,5 hoog 7 m2 55 385

kalkzandsteen lijmblokken binnenblad 10 cm 19,2 m2 50 960

Gevelmetselwerk gevelklinker mach. Handvorm 50,1 m2 70 3507

Voegwerk, iets verdiept en geborsteld 40 m2 3,5 140 10 400

Stellen profielen metselwerk (57,7 m2) 17 st 2 34 0,65 11,05

Schragensteiger hoog 1,20m 20 m1 2 40 0,15 3

binnenwand dik 7 cm 1,5 m2 40 60

Pagina 2 van 9



8-2-2018

Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

Sleuvenfraisen gaten boren 19,2 m2 3 57,6

23 Prefabbeton

Muurafdek  op keermuur breed ca. 20 cm 6 m1 5 30 0,4 2,4 70 420

Muurafdek op keerwanden breed ca. 35 cm 2 m1 5 10 0,4 0,8 80 160

24 Ruwbouwtimmerwerk

Basiselem. kap doorl. gootb. Ok. 36 mm van 2x 18mm exterieur 34,4 m2 21 722 0,7 24,08

muurplaat 70x145 16,8 m1 4,8 81 0,4 6,72

spantbenen 58x196 10,8 m1 4,2 45 1 10,8

gordingen 58x158 8,4 m2 3,3 28 0,8 6,72

Koningsstijl 1 st 7 7 1 1

dakbeschot underlayment 27 m2 12 324 0,4 10,8

Hoekkeperregel 14,4 m1 1,5 22 0,15 2,16

daktengels 60 m1 0,22 13 0,05 3

Folie 30 m2 0,85 26 0,1 3

panlatten (latafstand 38-40 cm) 68 m1 0,55 37 0,07 4,76

Dakgootregel meranti 56x114 profiel, hoek in verstek 16,4 m1 12 197 1,2 19,68

Muurplaatankers kap 8 st 7 56

Kramerijen bevestigingsmiddelen. 1 post 75 75

25 Metaalconstructies

Dragende hoek L-80.80.8 verzinkt in kozijn hoek 2 st. 175 350 1,5 3

Hoelijn goot L-60.60.5 verzinkt 17 m1 10 170 0,2 3,4

26 Bouwkundige kanaalelementen

Natuurlijke vent. kanalen kap 1 st 40 40 1 1

30 Kozijnen

Gevelkozijnen meranti 12,45 m2 200 2490 1 12,45

Hoekoplossing 2 st 24 48 2 4

Onderdorpel Iso stone 5,65 m1 35 198

Onderdorpel Iso stone, hoekstuk 2 st 20 40

Bovenrek met  2 st. sparingen tbv vent. roosters 5,65 m1 30 170
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

Buitendeur 54 mm glasdeur, 3-puntssluiting 1 st 350 350 1 1

Buitendeur 54mm dicht, 3-puntssluiting 1 st 350 350 1 1 Wijz. jan.18

Raam 0 st 0

Ventilatie rooster DucoFit 50ZR lang 70 cm boven de deuren 2 st 50 100 0,4 0,8

Sandwichpaneel 5 st 60 300 0,5 2,5

Binnenkozijnen hout 2 st 150 300 1 2

Binnendeur opdek afgelakt 2 st 70 140 0,6 1,2

Hang- en sluitwerk  SKG** 1 st 300 300 4 4

32 Trappen en balustraden

Metalen trap verzinkt breed 1 m1  met 3 roostertreden 1 st 300 300

Metalen spijlhekwerk muurbev. verzinkt gecoat tpv keermuur 2 m1 450 900

Metalen hekwerk (naar ontwerp) verzinkt gecoat tpv keerwand  4,5 m1 750 3375

Toegangshek 0 st

Wijz. jan.18

33 Dakbedekking

Keramische leipan G-10, edelengobe 229 (dekk. breedte 25 cm) 270 st 1,3 351

Pannen leggen halfsteen 20 m2 15 300

Hoekkepervorst 44 st 10 440

Hoekkeperbeginvorst 4 st 20 80

Zaakwerk hoekkeper 20 m1 6 120

Vorsten leggen 10 m1 30 300

Ventilatiepan dakdoorvoer 125 mm voor toilet 1 st 45 45

Broekstuk 1 st 45 45 20 20

Piron bevestigen dmv draadstang/mortel 1 st 85 85 40 40

Vogelschroot 16 m1 4 64 6 96

Ondervorststrook vent. 10 m1 12 120 6 60

Dakpan verankering, rvs haken voor pannen en vorsten 20 m2 5 100

34 Beglazing

Dubbelglas float HR++  4-15-6 6,4 m2 70 448

Binnenglas 0

35 Natuur- en kunststeen
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

Binnendeurdorpel toilet Holonite 2x4 cm zwart 1 st 10 10 0,3 0,3

36 Voegvullingen

Dilatatie prefab beton en gevelmetselwerk 25 m1 3,5 87,5

40 Stukadoorswerk

voorreparatie en -strijk 17 m2 3 51

Hoeklijnen 6 st 5 30

Filmwerk 4 mm 14,2 m2 10 142

B-12 achter tegelwerk 5 m2 12 60

41 Tegelwerk

Kimband/pasta 4 m1 8 32

Wandtegelwerk glad wit  afm. 25x33 hoog 1,66 7 m2 20 140

Wandtegelwerk loon 5,3 m2 30 159

Vloertegelwerk grijs afm. 30x30 1,5 m2 25 38

Vloertegelwerk loon 1,2 m2 40 48

lijm/invoegmateriaal 6,5 m2 5 33

kitwerk 9 m1 4 36

42 Dekvloeren

Cementdekvloer dik 5 cm 9 m2 12 108

43 Metaal- en kunststofwerk

Vloerrand kruipluik 1 st 20 20 0,5 0,5

vloerluik 1 st 25 25 0,25 0,25

44 Plafond- en wandsystemen

plafond okumé 12 mm tpv de basisplaat van de kap. 6,25 m2 16 100 0,5 3,13

achterhout 6,25 m2 4 25 0,5 3,13

Plafondplint 12 m1 1 12 0,2 2,4

Vloerplint 8 `m1 1,5 12 0,1 0,8

45 Afbouwtimmerwerk
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

Meterkastbord 1 st 15 15 0,6 0,6

46 Schilderwerk

Kozijnen 2x/1x 12,45 m2 24 298,8

Buitendeuren 2x/1x 2 st 45 90

Gootlijst 2x 16,4 m1 16 262,4

Gootplafond 2x 4 m2 30 120

Binnendeurkozijn 2 st 70 140

Plafond binnen 2x 9 m2 25 225

meterkastbord/plafond 1x 2 m2 15 30

47 Binneninrichting

Vast werkblad bij inrichting door gemeente 0 st

Keuken blok 1,0 m1 met spoelbak rvs 1 st 300 300 3 3

Wandkast 1,0 m1 1 st 100 100 1 1

Garderobe 0 st

48 Behang- en vloerbedekking

Inloopmat bij inrichting door gemeente 0 st

50 Dakgoten- en hemelwaterafvoer

Zinkengoot 17,5 m1 30 525

Zink  gedeelte toevoegen tpv platdak 2 m2 30 60

Spuwer naar openwater 1 st 45 45

51 Binneriolering

Binnenriolering toilet, fonteintje, keuken 1 st 175 175

52 Waterinstallatie

Koudwaterleidingen toitet, fonteitje, keuken 1 st 120 120

Close-in boiler 10 liter 1 st 400 400

53 Sanitair

Fonteintje 1 st 70 70 90 90

Toilet wandtoilet/inbouwreservoir (i.p.v. duobloc) 1 st 240 240 90 90 Wijz. jan.18
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

55 Gasinstallatie

Nvt 0

60 Verwarmingsinstallatie

Vorstbeveiliger 220 v 1 st 90 90 35 35

61 Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie

kanaalventilator toilet 1 st 60 60 40 40

70 Elektrainstallatie

Meterkast inrichting 2 groepen 1 st 400 400

Wcd close-in boiler aparte groep 1 st 125 125

Wcd kanaalventuilator 1 st 70 70

Wcd dubbel gebruik 2 st 70 140

Lichtaansluitpunt op schakelaar toilet 1 st 90 90

Wandlichtaansluitpunten 2x op schakelaar 1 st 130 130

Buitenlichtaansluitpunt 0 st

Lichtarmaturen 0 st

75 Communicatie- en beveiligingsinstallatie

Telefoon en CAI 0 st

90 Diverse directe kosten

Afdelingskosten zie bij hfst 1 0 % 55000

17018 317,82 22249

37 x

11759

Totaal

Materiaal 17018

Loon 11759

Onderaanneming 22249

51026

Algemene kosten 6 % 3062
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

54087

Winst 3 % 1623

Totaal ex BTW 55710

4 Bijkomende kosten

Verwijderen/omleggen terreinleidingen nuts zie bij par. 2 1 st 0 0

Stedebouwkundigekosten SRO; tot heden €12.210:630m2x51m2 1 st 988 988

Stedebouwkundigekosten SRO; nog te verwachten ca. +50% 1 st 494 494

Architect 1 st 5000 5000

Costructeur 1 st 500 500

Verschotten 1 st 300 300

Sonderingen i.c.m. plan 4 won 1 st 150 150

Opnamerapport belendingen i.c.m. plan 4 won. 1 st 250 250

Aansluitkosten gas 0 st 0 0

Aansluitkosten elektra 1 st 600 600

Aansluitkosten water 1 st 625 625

Aansluitkosten CAI 0 st 0 0

Aansluitkosten riolering 1 st 800 800

Bouwleges 0 st 0 0

Notaris overdracht 1 st 500 500

Toezicht 0 st 0 0

Onderhoudstermijn 0 st 0 0

Woningborg 0 st 0 0

Externe adviseurs 0 st 0 0

10207 10207

Ontwikkeling 7 % 714

5 Grondkosten

Grondkosten 50,5 m2 530 26765 26765

Totaal 93396

BTW 21 % 19613

Totaal 113010

6 Uitgangspunten bouwen

Geen  bouwkundige isolatie, wel iso glas

Dakhelling 30 graden
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Materiaal Loon Onderaan.

Aantal eenheid totaal eenheid totaal eenheid totaal

Dakbedekking keramische leipan 

Geen huisnummerplaatje

Geen brievenbus

Geen armaturen

Geen toegangshek

Geen garderobe

Geen herstel straatwerk trottoir

Bouwweg via Achthovenerweg
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mr. H.M.F. Neve
mr. P. de Vries

Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp

Postadres: Postbus 80
2350 AB Leiderdorp
Tel. 071 - 589 92 01
Fax 071 - 541 13 92

KOOPOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

1. Cornelis Stoffer VIS, geboren te 's-Gravenhage op 19 januari 1949, wonende 2215 DN 
Voorhout, gemeente Teylingen, Klaprooshof 9, houder van een rijbewijs met nummer 
4782858603, afgegeven te Voorhout op 6 april 2010;
te dezen handelende als vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: AANNEMINGSCOMBINATIE 
LEIDERDORP B.V., gevestigd te Leiderdorp, kantoorhoudende 2352 RN Leiderdorp, 
Dijkgravenlaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 28022874,
Aannemingscombinatie Leiderdorp B.V., hierna te noemen: ‘verkoper’;

2. de publiekrechtelijk rechtspersoon: GEMEENTE LEIDERDORP, gevestigd te Leiderdorp, 
kantoorhoudende 2351 DZ Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27364127
Gemeente Leiderdorp, hierna te noemen: ‘koper’;

komen overeen:

verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:
a. het volgende registergoed:

een perceel grond ter grootte van ongeveer 50,5 vierkante meter, gelegen aan de 
Hoofdstraat te Leiderdorp nabij de Doesbrug, deel uitmakende van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Leiderdorp, sectie C nummer 411, voor het geheel groot 
1120 vierkante meter, een en ander zoals globaal gearceerd weergegeven op de aan 
deze koopovereenkomst gehechte tekening en door het Kadaster nader zal worden 
uitgemeten, bestemd voor de bouw van een brugwachtersonderkomen, partijen 
voldoende bekend,
hierna te noemen: ‘het gekochte’;

b. de in artikel 11 bedoelde, zich in of aan het gekochte bevindende roerende zaken.

De koopprijs bedraagt voor het gekochte:
zesentwintigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro (€ 26.765,00); exclusief omzetbelasting, 
vrij op naam.

DEFINITIES

In deze koopovereenkomst wordt verstaan onder:

1. ‘koop’:
de in deze koopovereenkomst neergelegde overeenkomst van koop;

2. ‘kwaliteitsrekening’:

DH/993851.01
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de in artikel 25 Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de 
hierna onder 4 te noemen notaris dan wel de maatschap of vennootschap waarin hij met 
meer notarissen samenwerkt, welke rekening wordt aangehouden bij Bakker & Neve 
Netwerk Notarissen te Leiderdorp onder nummer NL90 ABNA 0451 0178 03. 

3. ‘akte van levering’:
de voor de levering vereiste akte te verlijden ten overstaan van de hierna onder 4 te 
noemen notaris;

4. ‘notaris’: mr. Henri Marc François Neve of een van de andere notarissen van Bakker & 
Neve Netwerk Notarissen te Leiderdorp, of zijn waarnemer;

Deze koop vindt plaats onder de volgende bijzondere en algemene bepalingen, wat betreft de 
algemene bepalingen voor zover daarvan bij de bijzondere bepalingen niet is afgeweken.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Kosten
Artikel 1
1. De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, de kosten van uitmeting, notariskosten en 

overige aan de levering van het gekochte verbonden kosten, zijn voor rekening van 
verkoper.
Kosten die verband houden met het onderzoek naar en het opheffen van bijzondere 
bevoegdheid(sbelemmeringen), zijn voor rekening van verkoper.

2. Verkoper garandeert dat wegens de levering van het gekochte wel omzetbelasting is 
verschuldigd, omdat het gekochte  bouwterrein is in de zin van artikel 11 lid 1 sub a ten 
eerste van die wet.

Opgaven door verkoper
Artikel 2
1. Verkoper garandeert:

a. Hij is ten tijde van het ondertekenen van de akte van levering bevoegd te zijn tot de 
overdracht van het gekochte en de eventueel meegekochte roerende zaken.

b. Met betrekking tot het gekochte bestaan heden geen verplichtingen uit 
huurkoopovereenkomsten, opties en/of contractuele voorkeursrechten en deze 
zullen evenmin bestaan bij het ondertekenen van de akte van levering.

c. Het gekochte zal  bij het ondertekenen van de akte van levering ongevorderd zijn 
en niet zonder recht of titel in gebruik bij derden zijn.

2. Verkoper verklaart:
a. Hij heeft het gekochte gebruikt als grond. Het gekochte bezit de eigenschappen die 

voor een normaal gebruik als zodanig nodig zijn.
b. Er zijn geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 

6:252 Burgerlijk Wetboek en/of kettingbedingen bekend
c. Er zijn geen beperkte rechten (gedoogplichten) als bedoeld in de 

Belemmeringenwet Privaatrecht.
d. De lasten met betrekking tot het gekochte zijn onder meer de volgende: onroerend 

goedbelasting en waterschapslasten.
De lasten over vervallen perioden zijn voldaan, voor zover de desbetreffende 
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aanslagen zijn opgelegd.
e. Met betrekking tot het gekochte zijn heden geen rechtsgeding, bindend 

adviesprocedure of arbitrage aanhangig.
f. Op het gekochte rusten geen retentierechten en deze zullen evenmin daarop rusten 

tijdens het ondertekenen van de akte van levering.

Verklaringen van verkoper over verontreiniging
Artikel 3
Verkoper verklaart vervolgens:
a. Het is hem niet bekend, buiten het hierna in dit artikel vermelde, dat er feiten zijn, onder 

meer op grond van:
- eigen deskundigheid;
- publicaties in (locale) bladen;
- een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
- het 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 op 
grond van de nu geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven 
tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.

b. Het is hem niet bekend dat zich in het gekochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- 
en septictanks bevinden.

c. Het is hem niet bekend, buiten het hierna in dit artikel vermelde, dat zich in het gekochte 
asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

In de aankomsttitel de dato 28 april 1998 staat vermeld:
"In gemelde koopovereenkomst de dato tweeëntwintig april negentienhonderdachtennegentig, 
staat het navolgende vermled:
bepalingen bodemverontreiniging/asbest
Artikel 10A
1. Voorzover aan verkoper bekend
a. is met betrekking tot het verkochte door de daartoe bevoegde instanties nooit een 
aanwijzing voor een verkennend onderzoek naar verontreiniging uitgebracht;
b. zijn krachtens de Wet bodemgescherming tot op heden ten aanzien van het verkochte door 
de daartoe bevoegde instanties geen beschikkingen of bevelen uitgevaardigd.
23. Ten aanzien van de bodemgesteldheid van het verkochte wordt ten deze verwezen naar 
een daartoe in opdracht van- en voor rekening van koper door Lexmond Milieu-Adviezen B.V. 
opgemaakt bodemrapport, nummer 94.6028/TT, gedateerd augustus 1994. Verkoper en koper 
verklaren in het bezit te zijn van een exemplaar van dit rapport. Een copie van de 'Conclusies 
en Aanbevelingen" en de "Bijlage 1.2 situatieschets' van gemeld rapport zullen aan de 
notariële akte van levering worden gehecht.
3. Verkoper garandeert ten deze nog dat hem geen feiten bekend zijn waardoor de 
bodemgesteldheid van het verkochte sinds de datum van gemeld bodemrapport zou kunnen 
zijn gewijzigd.
4. Koper verklaart ten aanzien van de bodemgesteldheid van het verkochte alle risico's te 
aanvaarden en verkoper daarvoor te vrijwaren. iedere aansprakelijkheid van verkoper wordt 
ten deze uitgesloten
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(enzovoorts)
alsmede
bodemverontreiniging
Artikel 14
Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt elke aansprakelijkheid van verkoper uitgesloten 
voor elke verontreiniging, op en/of  in de grond aanwezig, welke eerst kenbaar wordt na het 
tot stand komen van deze oveeenkomst, zulks voorts met inachtneming van het hiervoor in 
artikel 10A bepaalde." Een copie van de 'Conclusies en Aanbevelingen' en de 'Bijlage 1.2 
situatieschets' uit het hiervoor gemelde bodemrapport worden aan deze akte gehecht."

Voorts zijn er relevante onderzoeken verricht door SRO zoals partijen voldoende bekend, dit 
bij de wijziging van het bestemmingsplan.

Overige verklaringen van verkoper
Artikel 4
1. Verkoper verklaart tot slot:
a. Het is hem niet bekend dat het huidige gebruik van het gekochte op publiek of 

privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan.
b. Het is hem niet bekend dat heden een verplichting bestaat het gekochte aan, hetzij het 

Rijk, hetzij de provincie, hetzij de gemeente te koop aan te bieden op grond van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten.

c. Het is hem niet bekend dat de gemeente een stadsvernieuwingsplan of een 
leefmilieuverordening in de zin van de per één juli tweeduizend acht ingetrokken Wet op 
de stads- en dorpsvernieuwing heeft vastgesteld, waarin het gekochte is begrepen.

d. Het is hem niet bekend dat het gekochte is opgenomen in een (lopende adviesaanvraag 
voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving tot beschermd stads- of 
dorpsgezicht.

e. Het is hem niet bekend dat er heden beleidsvoornemens zijn terzake het plan/de 
verordening als in het vorige punt bedoeld danwel tot onteigening.

2. In verband met andere publiekrechtelijke beperkingen dan hiervoor genoemd, verklaart 
verkoper het volgende. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
moeten overheidsorganen beperkingen registreren van de bevoegdheid tot gebruik van 
of beschikking over een registergoed (als bedoeld in die wet en het toepasselijke 
aanwijzingsbesluit).
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers op 31 januari 2018, was op die dag geen beperking bekend in de gemeentelijke 
beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat 
er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een 
juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen 
vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke 
beperkingenregistratie.

Verklaringen van koper
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Artikel 5
Koper verklaart:
a. Hij aanvaardt uitdrukkelijk de in deze koopovereenkomst vermelde lasten en 

beperkingen, en die welke na onderzoek als hierna bedoeld in artikel 6 voor hem uit de 
feitelijke situatie kenbaar zijn of hadden kunnen zijn.

b. Hij heeft een kopie ontvangen van:
c. Hij is van plan het gekochte te gebruiken als grond voor het brugwachtersonderkomen. 

Voor zover het voorgenomen gebruik door koper afwijkt van het gebruik door verkoper 
komt deze afwijking in het voorgenomen gebruik geheel voor rekening van koper.

Mededelingsplicht verkoper- onderzoeksplicht koper
Artikel 6
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.
Verkoper zijn geen redenen bekend die zich tegen eerder vermelde voorgenomen gebruik van 
koper verzetten. Verkoper is in dit verband niet aansprakelijk voor:
- eventuele voor dit gebruik, toekomstig ander gebruik en bouw of verbouw, benodigde 

toestemming of vergunningen;
- de structuur en de geschiktheid van de bodem voor bebouwing of beplanting;
- overige alsnog blijkende gebreken, tenzij verkoper deze kende of behoorde te kennen en 

nalatig is geweest deze aan koper te melden.
Koper erkent zijn eigen onderzoeksplicht in deze, om welke reden verkoper koper in de 
gelegenheid heeft gesteld het gekochte vóór de koop, eventueel met door koper 
ingeschakelde deskundige(n), te bezichtigen. Vóór de levering biedt verkoper dezelfde 
gelegenheid.
Deze onderzoeksplicht van koper geldt ook voor de regelgeving van de overheid met 
betrekking tot het gebruik en de mogelijkheden van het gekochte.

Feitelijke levering
Artikel 7
1. De akte van levering zal worden verleden op ................2018 ten overstaan van de 

notaris.
2. De aflevering (feitelijke levering) van het gekochte en van de eventueel meegekochte 

roerende zaken vindt plaats bij het ondertekenen van de akte van levering.
3. Het gekochte zal bij het ondertekenen van de akte van levering leeg en ontruimd zijn, 

met uitzondering van de eventueel meegekochte roerende zaken, vrij van huren en 
andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming.
De eventueel meegekochte roerende zaken zullen dan vrij zijn van enig gebruiksrecht.

Waarborg
Artikel 8
Koper hoeft tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen geen 
waarborgsom te voldoen of schriftelijke bankgarantie te stellen.
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Ontbindende voorwaarden
Artikel 9
Deze koop vindt plaats onder de ontbindende voorwaarden dat:
de Raad der Gemeente Leiderdorp tot de onderhavige transactie geen goedkeuring verleent.

Verkoper en koper verlenen hun volle medewerking tot het tijdig verkrijgen van bedoelde 
vergunning en/of toezeggingen.

Overdracht van kooprechten aan een derde
Artikel 10
Koper is bevoegd zijn rechten uit deze koopovereenkomst over te dragen aan een ander of 
met een ander te delen. Dit brengt echter geen verandering in zijn volledige aansprakelijkheid 
voor de verplichtingen uit deze koopovereenkomst.
Die ander wordt ten opzichte van verkoper op dezelfde wijze als koper gebonden en kan ten 
opzichte van verkoper aan de koopovereenkomst geen andere rechten ontlenen dan die 
welke koper zouden zijn toegekomen.
Van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek zal slechts sprake 
zijn als verkoper daaraan zijn medewerking heeft verleend.
De eventuele hier aan verbonden extra kosten komen voor rekening van koper.

Forum- en rechtskeuze
Artikel 11
1. Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst zijn 

of zullen ontstaan is de rechter van de plaats, waar het gekochte is gelegen, bij uitsluiting 
bevoegd.

2. Op deze koop is Nederlands recht van toepassing.
3. Op de in deze overeenkomst vermelde termijnen is de Algemene termijnenwet van 

toepassing.

Algemene voorwaarden/beperking aansprakelijkheid
Artikel 12
Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde Algemene 
voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing.

ALGEMENE BEPALINGEN

Omschrijving leveringsverplichting
Artikel I
1. Verkoper is verplicht koper eigendom dan wel erfpacht te leveren, die:

a. onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging ook 
onderhevig is, echter als het gekochte erfpacht betreft blijft hetgeen in de 
erfpachtsvoorwaarden en in de wet is bepaald gehandhaafd;

b. niet is bezwaard met beslagen of hypotheken of inschrijvingen daarvan, dan wel 
met andere beperkte rechten behalve de eventueel in deze koopovereenkomst 
vermelde;
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c. niet is bezwaard met kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 
Burgerlijk Wetboek, behalve de eventueel in deze koopovereenkomst vermelde;

d. niet is belast met andere bijzondere lasten en beperkingen, behalve de eventueel in 
deze koopovereenkomst vermelde;

e. wat betreft de eventueel meegekochte roerende zaken:
vrij is van beperkte rechten en niet is bezwaard met beslagen.

2. Verkoper en koper verlenen de notaris en zijn medewerkers een volmacht om:
a. al datgene te doen (waaronder begrepen het opzeggen van leningen) dat nodig is 

om doorhaling te verkrijgen van inschrijvingen van hypotheken en/of beslagen 
waarmee het gekochte is belast en om die doorhaling te bewerkstelligen;

b. inzage te nemen van alle documenten en registers die de notaris voor de uitvoering 
van de koop van belang acht.

3. Voor zover het gekochte zoals blijkt uit deze koopovereenkomst verhuurd is, wordt het 
geleverd onder de verplichting voor koper tot nakoming van de lopende 
huurovereenkomsten.
Bij het ondertekenen van de akte van levering zal niet beschikt zijn over nog niet 
verschenen huurtermijnen, noch zal daarop enig beslag zijn gelegd.
Als na de ondertekening van deze koopovereenkomst een huurovereenkomst van het 
gekochte eindigt, moet verkoper dit terstond aan koper meedelen en is het verkoper 
(mits koper geen van de in artikel 10 van de bijzondere bepalingen bedoelde 
ontbindende voorwaarden meer kan inroepen) niet toegestaan een nieuwe 
huurovereenkomst aan te gaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
koper.
Hetzelfde geldt voor een wijziging van een bestaande huurovereenkomst.
Als koper geen toestemming geeft tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst 
dan wel tot wijziging van een bestaande huurovereenkomst, zal deze verplicht zijn de 
daaruit voortvloeiende huurderving aan verkoper te vergoeden.
Als koper geen toestemming geeft voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, 
is het kraakrisico voor koper, evenals de gevolgen welke de Huisvestingswet en de 
daaruit voortvloeiende regulering verbindt aan de leegstand.

4. Als de door verkoper opgegeven maat of grootte van het gekochte of de verdere 
omschrijving daarvan of de in artikel 2 lid 2, artikel 3 en 4 van de bijzondere bepalingen 
gedane opgaven niet juist of niet volledig zijn, zal geen van partijen daaraan enig recht 
ontlenen.
Het bovenstaande is niet van toepassing wanneer de desbetreffende opgave door 
verkoper, zoals blijkt uit deze overeenkomst, is gegarandeerd, niet te goeder trouw heeft 
plaatsgevonden, dan wel, het een niet opgegeven feit betreft dat vatbaar is voor 
inschrijving in de openbare registers, maar daarin op heden niet is ingeschreven.

5. Het gekochte zal worden overgedragen met alle daaraan verbonden rechten en 
bevoegdheden, vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, behalve die welke op 
grond van de bijzondere bepalingen door koper uitdrukkelijk zijn aanvaard.

6. De aflevering (feitelijke levering) van het gekochte en van de eventueel meegekochte 
roerende zaken vindt plaats bij het ondertekenen van de akte van levering, in de feitelijke 
staat waarin het gekochte en/of de roerende zaken zich dan bevinden, met dien 
verstande dat deze staat, anders dan door toedoen van koper, niet minder mag zijn dan 
de staat waarin het gekochte en de eventueel meegekochte roerende zaken zich heden 
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bevinden, behalve normale slijtage.
Tot de aflevering dient verkoper als een zorgvuldig schuldenaar voor het gekochte en de 
eventueel meegekochte roerende zaken te zorgen.

7. Verkoper zal koper en/of diens makelaar en/of kopers gevolmachtigde in de gelegenheid 
stellen het gekochte en de eventueel meegekochte roerende zaken, kort voor het 
ondertekenen van de akte van levering te inspecteren.

8. Verkoper draagt, onder opschortende voorwaarde van de levering van het gekochte, aan 
koper over alle aanspraken, die verkoper nu of in de toekomst kan doen gelden ten 
aanzien van de architect(en), de constructeur(s), de bouwer(s), de aannemer(s), de 
onderaannemer(s), de installateur(s) en/of de leverancier(s) van het gekochte en de 
eventueel meegekochte roerende zaken, of gedeelte(n) daarin/daarvan en de rechten uit 
eventuele premieregelingen, garantieregelingen en garantiecertificaten, alles voor zover 
deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder tot enige vrijwaring verplicht te zijn.
Verkoper verplicht zich de hem bekende desbetreffende gegevens aan koper te 
verstrekken.
Koper zal pas na de overdracht van het gekochte en de eventueel meegekochte 
roerende zaken, bevoegd zijn om de overdracht van de betreffende rechten uit te voeren, 
door mededeling te doen aan de personen ten opzichte van wie de rechten gelden.

9. De overdracht van het gekochte zal plaatsvinden door de inschrijving van een afschrift 
van de akte van levering op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers.

Overmacht, risico, verzekeringen
Artikel II
1. Als een van de partijen door een aan hem niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), 

anders dan binnen afzienbare tijd, zijn verplichtingen in het geheel niet kan nakomen, is 
de koop na een daartoe strekkende schriftelijke verklaring ontbonden.

2. Het risico van het gekochte en de eventueel meegekochte roerende zaken, gaat op 
koper over bij het ondertekenen van de akte van levering.

3. Als verkoper wegens andere dan geringe schade aan het gekochte zijn verplichtingen 
slechts gedeeltelijk kan nakomen, is verkoper verplicht koper daarvan onmiddellijk per 
aangetekend schrijven in kennis te stellen met toezending van een kopie van het 
betreffende schrijven aan de notaris.
Deze overeenkomst is dan van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat 
de schade is meegedeeld, maar in ieder geval vóór het tijdstip van levering, koper 
niettemin uitvoering van de koopovereenkomst verlangt.
In dat geval blijft de koop van kracht, maar kan koper de koopprijs verminderen met het 
bedrag van die schade.

4. Als koper de overeenkomst wenst uit te voeren geldt verder het volgende:
a. Verkoper is verplicht koper deze schade te vergoeden voor zover deze de koopprijs 

te boven gaat.
Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing in geval van schade, waartegen 
verzekering bij Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappijen niet gebruikelijk is.

b. Als verkoper op grond van een overeenkomst van verzekering een uitkering 
ontvangt, wordt tussen partijen de schade geacht gelijk te zijn aan het bedrag van 
de verzekeringsuitkering, tenzij koper aantoont, dat de schade de 
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verzekeringsuitkering overtreft.
c. Dat wat verkoper op grond van het onder a bepaalde aan de koopprijs te boven 

gaande schade moet vergoeden, hoeft hij pas aan koper te voldoen na ontvangst 
van de verzekeringsuitkering dan wel direct na de vaststelling als hierna bedoeld.

d. Als het gekochte schade heeft geleden door een onheil, waartegen verkoper geen 
toereikende overeenkomst van verzekering heeft gesloten, wordt de schade door 
partijen in onderling overleg vastgesteld.
Als partijen daarover niet tot overeenstemming komen, zal de schade worden 
vastgesteld door een deskundige, te benoemen op verzoek van de meest gerede 
partij door de rechter in wiens ambtsgebied het gekochte zich bevindt.

e. Als koper wenst aan te tonen, dat de schade de verzekeringsuitkering overtreft óf 
als het onder d vermelde geval zich voordoet óf de schade aan het gekochte op een 
dusdanig tijdstip is toegebracht, dat het onder b bedoelde aantonen door koper of 
de vaststelling van de onder d bedoelde schade vóór de door partijen 
overeengekomen datum van het ondertekenen van de akte van levering niet 
mogelijk is, zal de overeenkomst op de door partijen overeengekomen datum 
worden uitgevoerd, met dien verstande, dat een door de notaris te bepalen bedrag 
van de koopprijs onder de bij de notaris gebruikelijke bepalingen en bedingen in 
depot zal blijven.
Desgewenst moet verkoper voldoende zekerheid te stellen, ter beoordeling van de 
notaris.
Partijen verlenen de notaris een volmacht om, zodra de schade is vastgesteld, het 
ingehouden bedrag tot het bedrag van de schade aan koper te restitueren en het 
resterende aan verkoper uit te betalen.

5. Verkoper is verplicht voor zijn rekening de tot het gekochte behorende opstallen bij een 
solide verzekeringsmaatschappij op de bij Nederlandse 
schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde te 
verzekeren en tot de ondertekening van de akte van levering verzekerd te houden, bij 
gebreke waarvan koper bevoegd is bedoelde verzekering voor rekening van verkoper en 
in diens naam te sluiten, dan wel de bestaande verzekering uit te breiden en/of tot 
herbouwwaarde te verhogen.
Koper heeft het recht van verkoper inzage van de desbetreffende polis en 
premiekwitanties te verlangen en aan de verzekeringsmaatschappij inlichtingen te 
vragen.

Overneming van verplichtingen
Artikel III
1. Als op verkoper verplichtingen van persoonlijke aard zijn gelegd, welke hij op zijn beurt 

van koper moet eisen en zo vervolgens (kettingbedingen), is koper - mits hij deze zoals 
blijkt uit artikel 5 van de bijzondere bepalingen uitdrukkelijk heeft aanvaard - verplicht die 
verplichtingen op zich te nemen, na te komen en die ook van zijn rechtsopvolgers onder 
bijzondere titel te eisen, een en ander zoals in de akte van levering nader te omschrijven.

2. Koper is niet verplicht door verkoper gesloten verzekeringsovereenkomsten over te 
nemen.

3. Voorzieningen op grond van de Woningwet voorgeschreven na ondertekening door 
koper en verkoper van deze koopovereenkomst en niet vóórdien schriftelijk 
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aangekondigd, komen voor rekening van koper. Als de voorzieningen vóór het 
ondertekenen van de akte van levering moeten worden getroffen dan zal verkoper over 
de uitvoering met koper in overleg treden.

Betaling en verrekening
Artikel IV
1. De baten en lasten van het gekochte zijn met ingang van de dag van het ondertekenen 

van de akte van levering voor rekening van koper.
De tot en met de dag van het ondertekenen van de akte van levering opeisbare huren 
moeten tot dan door verkoper en voor diens risico worden geïnd.
Verkoper is verplicht om de lasten over de op het moment van het ondertekenen van de 
akte van levering lopende perioden geheel te voldoen, onverminderd de verrekening 
tussen partijen volgens plaatselijk gebruik.

2. Als door huurders waarborgsommen zijn gestort, worden deze, met de eventueel 
lopende rente, bij het ondertekenen van de akte van levering tussen verkoper en koper 
verrekend.
Als ten behoeve van huurders ten opzichte van verkoper bankgaranties zijn gesteld 
zullen de desbetreffende documenten bij het ondertekenen van de akte van levering door 
verkoper aan koper worden overhandigd; verkoper zal alles in het werk stellen om te 
bereiken dat deze garanties ten gunste van koper worden gesteld.

3. De betaling van de koopprijs en eventuele omzetbelasting en de verrekening van de door 
verkoper tijdig vóór het ondertekenen van de akte van levering op te geven baten, lasten, 
eventueel over de baten en lasten in rekening gebrachte omzetbelasting en 
waarborgsommen zullen plaatsvinden - overeenkomstig deze opgave - via de notaris.
Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de akte van 
levering door creditering van de kwaliteitsrekening, uiterlijk per de dag van het 
ondertekenen van de akte van levering per valuta van die dag.

4. Verkoper eist ten behoeve van schuldeisers die - in verband met de correcte afwikkeling 
van de koop en levering van het gekochte - uit de koopprijs voldaan behoren te worden, 
de garantie dat hun vorderingen door de notaris rechtstreeks uit de koopprijs worden 
voldaan en daartoe van de kwaliteitsrekening worden overgeschreven naar hun bank- of 
girorekening, zodat de notaris aan verkoper zelf slechts het daarna overblijvende restant 
van de koopprijs verschuldigd is. Verkoper en vorenbedoelde schuldeisers onderwerpen 
zich aan de vaststelling door de notaris, welke van de door verkoper tijdig op te geven 
schuldeisers aan voormelde maatstaf voldoen en tot welke bedragen. De garantie strekt 
zich niet mede uit tot het aan verkoper toekomende restant.
Verkoper en eerder genoemde schuldeisers onderwerpen zich aan de vaststelling door 
de notaris, welke van de door verkoper tijdig op te geven schuldeisers aan eerder 
vermelde maatstaf voldoen en tot welke bedragen. De garantie strekt zich niet ook uit tot 
het aan verkoper toekomende restant.
Verkoper, voor het hem toekomende en de hiervoor in dit lid bedoelde schuldeisers ieder 
voor het hun toekomende, hebben ten opzichte van de notaris pas recht op uitbetaling 
zodra de notaris uit schriftelijk onderzoek in de openbare registers is gebleken, dat de 
overdracht heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel I lid 1 vermeld.
Verkoper en eerder genoemde schuldeisers zijn ermee bekend, dat - in verband met dit 
onderzoek - tussen de dag van het ondertekenen van de akte van levering en het 
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uitbetalen een of meer werkdagen kunnen verstrijken.
5. De partij, die volgens deze overeenkomst de overdrachtsbelasting verschuldigd is, is 

verplicht deze bij het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris in depot te 
geven ter voldoening aan de Belastingdienst.
Voor zover koper hoofdelijk aansprakelijk is voor de tot de datum van ondertekening van 
de akte van levering opeisbare lasten als bedoeld in de laatste zin van lid 1 van dit 
artikel, is verkoper verplicht om, als koper dit vordert, bij het ondertekenen van de akte 
van levering, een bedrag bij de notaris in depot te geven tot zekerheid voor de 
voldoening van die lasten.

6. Als omzetbelasting verschuldigd is, draagt verkoper er zorg voor dat aan koper tijdig een 
factuur in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt afgegeven. Deze 
verplichting vervalt als de akte van levering aan de vereisten voldoet om als een 
zodanige factuur te fungeren, dan wel als de notaris door middel van de afrekening 
namens verkoper een zodanige factuur met diens gegevens heeft verstrekt.
Als de verleggingsregeling als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 van 
toepassing is, zal door de notaris in de akte van levering en/of op de afrekeningen 
worden vermeld: ‘omzetbelasting verlegd’.

7. Voor het geval de koopprijs aan koper gerestitueerd moet worden, eist koper ten 
behoeve van hen, die (een gedeelte van) de koopprijs rechtstreeks naar de 
kwaliteitsrekening hebben overgeschreven, de garantie dat die bedragen door de notaris 
gerestitueerd worden door overschrijving naar de rekening waarvan zij zijn afgeschreven, 
zodat de notaris aan koper slechts de door hem zelf overgemaakte bedragen 
verschuldigd is. De garantie strekt zich niet ook uit tot de door koper zelf overgemaakte 
bedragen.

Waarborg
Artikel V
1. Als is overeengekomen, dat koper tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn 

verplichtingen een waarborgsom stelt, moet deze worden voldaan door storting op de 
kwaliteitsrekening; over de waarborgsom wordt door de notaris aan koper een rente 
vergoed.
De notaris bevestigt schriftelijk aan verkoper of diens makelaar dat de waarborgsom dan 
wel bankgarantie is ontvangen.

2. De door koper gestelde waarborgsom zal van rechtswege als boete verschuldigd zijn als 
koper, na in gebreke te zijn gesteld op de in artikel VI omschreven wijze, gedurende het 
daar vermelde tijdvak zijn verplichtingen niet nakomt.
Als verkoper uitvoering verlangt van de overeenkomst zal het eerder genoemde (telkens) 
slechts gelden voor dat gedeelte van de waarborgsom dat koper aan de onder artikel VI 
lid 2 onder a bedoelde dagboete is verschuldigd.

3. De notaris keert de waarborgsom aan verkoper uit na het ondertekenen van de akte van 
levering op de wijze als hiervoor in artikel IV lid 4 vermeld, dan wel als koper - na in 
gebreke te zijn gesteld op de in artikel VI omschreven wijze - gedurende het daar 
vermelde tijdvak zijn verplichtingen niet nakomt, eventueel naar rato van de door koper 
verschuldigde dagboete.
In het eerste geval komt de waarborgsom, voor zover niet eerder aan verkoper 
uitgekeerd, in mindering op dat gedeelte van de koopprijs en dat gedeelte van de door 
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koper op grond van het bepaalde in deze koopovereenkomst verschuldigde kosten en 
belastingen, dat niet door of namens koper uit andere middelen wordt voldaan.
Na het ondertekenen van de akte van levering, met overeenkomstige toepassing van 
artikel IV lid 4, tweede zin, keert de notaris aan koper uit het niet aan verkoper 
uitgekeerde gedeelte van de waarborgsom en de eventuele rente over de waarborgsom, 
alles voor zover deze bedragen niet nodig zijn ter betaling van door koper verschuldigde 
kosten en rechten.

4. De notaris restitueert de waarborgsom aan koper, als verkoper - na in gebreke te zijn 
gesteld op de in artikel VI omschreven wijze - gedurende het daar vermelde tijdvak zijn 
verplichtingen niet nakomt en als de overeenkomst anders dan door toerekenbare 
tekortkoming (wanprestatie) van koper is ontbonden.

5. Als beide partijen hun verplichten niet nakomen of als de notaris niet kan beoordelen wie 
van beide partijen tekortschiet, houdt de notaris - behalve eensluidende 
betalingsopdracht van beide partijen - de waarborgsom onder zich, totdat door de rechter 
definitief is beslist, aan wie hij de waarborgsom moet afdragen.
Een gestelde bankgarantie dient gedurende die tijd te worden verlengd bij gebreke 
waarvan de notaris verplicht is de bankgarantie te innen.

6. Als is overeengekomen, dat koper een bankgarantie zal afgeven, moet deze 
bankgarantie:
a. onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot ten minste een maand na de 

overeengekomen leveringsdatum;
b. afgegeven te zijn aan de notaris door een kredietinstelling of een 

verzekeringsbedrijf met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht (Wft), of door een te goeder naam bekend staande buitenlandse bank, ter 
beoordeling van de notaris; en

c. de clausule te bevatten, dat op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de 
garantie aan de notaris wordt uitgekeerd.
Als het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee 
handelen als hiervoor bepaald.

7. Partijen verlenen de notaris volmacht om de door hem gemaakte kosten op de 
waarborgsom dan wel de uitkering op grond van de bankgarantie, vermeerderd met de 
daarover opgebouwde rente, in te houden.

8. Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de notaris of:
- de overeenkomst is nagekomen, of
- een van de partijen dan wel of beide partijen tekortschiet(en); of
- de notaris zelf, niet kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet.
Nadat de notaris dit aan partijen schriftelijk heeft verklaard, kunnen partijen zich binnen 
een maand na dagtekening tot de rechter wenden ter oplossing van het geschil

Tekortkoming (wanprestatie)
Artikel VI
1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst anders dan door niet toerekenbare 

tekortkoming (overmacht) is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de 
wederpartij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in 
verzuim is in de zin van het volgende lid.

2. Als een van de partijen, na bij aangetekende brief of deurwaardersexploot in gebreke te 
zijn gesteld, gedurende acht dagen een of meer van haar verplichtingen niet nakomt - 
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daaronder begrepen het niet tijdig betalen van de waarborgsom of het niet tijdig doen 
afgeven van een correcte bankgarantie - is deze partij in verzuim en heeft de wederpartij 
de al dan niet subsidiaire keus tussen:
a. uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim 

is na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke sindsdien ingegane 
dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is 
van drie pro mille van de koopprijs; of

b. de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en 
betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van 10% van de 
koopprijs.

3. Betaalde of verschuldigde boete wordt afgetrokken van eventueel verschuldigde 
schadevergoeding met rente en kosten.

4. Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin begrepen.
5. De in lid 2 van dit artikel omschreven wijze van ingebrekestelling en de daar omschreven 

boeteregeling hebben geen toepassing meer nadat aan de notaris uit schriftelijk 
onderzoek in de openbare registers is gebleken, dat de overdracht heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig het bepaalde in artikel I lid 1 vermeld en nadat verkoper, voor het hem 
toekomende en eventuele in artikel IV lid 4 bedoelde schuldeisers, ieder voor het hun 
toekomende, door de notaris zijn betaald.

Ontbindende voorwaarden
Artikel VII
De tussen verkoper en koper eventueel overeengekomen ontbindende voorwaarden zullen 
geen werking meer hebben na het ondertekenen van de akte van levering.

Kosten bij ontbinding
Artikel VIII
Bij ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg zijn de kosten van de 
werkzaamheden van de notaris voor deze koopovereenkomst en de uitvoering daarvan voor 
rekening van verkoper en koper, ieder voor de helft.
Bij ontbinding van deze overeenkomst door het in vervulling gaan van een ontbindende 
voorwaarde zijn bovenbedoelde kosten voor rekening van de partij die op de ontbindende 
voorwaarde een beroep doet of ten behoeve van wie de ontbindende voorwaarde was 
opgenomen.
Bij ontbinding van deze overeenkomst op grond van tekortkoming van een van de partijen 
komen bovenbedoelde kosten voor diens rekening.
Bij ontbinding door koper wegens het aan koper toekomende wettelijk recht de koop binnen 
drie dagen nadat een afschrift van deze koopovereenkomst aan koper ter hand is gesteld te 
ontbinden, komen bovenbedoelde kosten voor diens rekening.

Slotbepalingen
Artikel IX
1. Partijen kiezen in verband met de koop en haar gevolgen, tot de akte van levering is 

ondertekend, woonplaats op het kantoor van de notaris, alwaar deze koopovereenkomst 
blijft bewaard.

2. Als twee of meer personen (ver)koper zijn, geldt het volgende:



14

a. (ver)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;
- verkopers elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar 

mee te werken aan de levering en overdracht van het gekochte;
b. verkopers zijn hoofdelijk verbonden voor de voor hen uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen;
c. kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de voor hen uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen;
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.
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, zo nodig de doorhaling te 
bewerkstelligen van de inschrijving van deze koopovereenkomst in de openbare 
registers.

5. Door zijn medeondertekening van deze overeenkomst verklaart de notaris de uit deze 
overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen op zich te nemen en de aan hem 
verstrekte volmachten en bevoegdheden aan te nemen.

Getekend te Leiderdorp op ................................2018

_________________ _________________
verkoper koper




