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Koopovereenkomst 
Kavel Talmastraat 23  te Apeldoorn 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1. De gemeente Apeldoorn, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te Apeldoorn 

op het adres Marktplein 1 (postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn), ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 08223882, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

A.H. van Orden, afdelingshoofd Vastgoed en Grond, die handelt ter uitvoering van het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders d.d._____________________________,                                      

hierna te noemen: “gemeente” of “verkoper”, 

 

2. De heer **, geboren te ** op ** en 

Mevrouw **, geboren te ** op **, 

[met elkaar gehuwd en] beiden wonende te ** op het adres **,  

hierna [samen] te noemen "de koper"; 

 

de koper en de gemeente hierna samen ook te noemen: “partijen”,   

 

overwegende dat: 

 

- de gemeente de verkoop is gestart van een bouwkavel, gelegen aan de Talmastraat 23 te 

Apeldoorn en daarvoor een verkoopprocedure is gestart;  

- de bouwkavel de bestemming ‘maatschappelijk’ bezit en valt onder het vigerende 

bestemmingsplan “Stadsdeel Zuid-Midden’ zoals is vastgesteld op 8 maart 2012; 

-  de Koper gedurende de verkoopprocedure een geldig bod inclusief een omschrijving van diens 

(bouw)plannen met betrekking tot de bouwkavel heeft ingediend; 

- Het door Koper ingediende bod en (bouw)plannen zijn geaccepteerd en de gemeente 

dientengevolge de bouwkavel aan koper wenst te verkopen; 

-  de koper en de gemeente overeenstemming hebben bereikt over de verkoop en levering van het 

verkochte; 

-  partijen in deze overeenkomst de afspraken omtrent bedoelde koop en levering wensen vast te 

leggen,   

  

 Komen als volgt overeen: 

 

 Artikel 1. Koop 

 De gemeente verkoopt het hierna gemelde verkochte aan de koper, die het verkochte van de 

gemeente koopt.  

 

Artikel 2. Het verkochte 

2.1 De omschrijving van het verkochte luidt:  

een bouwterrein ter grootte van ongeveer 631 centiare, gelegen aan de Talmastraat 23 te 

Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie N. nummer7471 (gedeeltelijk), een 

en ander zoals op de als bijlage 1 bij deze overeenkomst behorende situatietekening G06048-

V d.d. 25 maart 2021 met arcering aangegeven, 

hierna ook te noemen "het verkochte". 

2.2 Na uitzetting van het terrein door of vanwege het team Informatievoorziening (landmeten) van 

de gemeente, zullen de terreingrenzen aan de koper in het terrein worden aangewezen. De 

definitieve inmeting van het verkochte zal door het Kadaster in bijzijn van de gemeente en de 

koper geschieden na de juridische levering.  
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2.3 Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven grootte van het verkochte zal aan geen van de 

partijen enig recht verlenen. 

 

Artikel 3. Koopsom 

3.1     De koopsom bedraagt … (zegge: … euro) exclusief BTW en kosten koper. 

3.2 Door de koper is over de koopsom op de dag van eigendomsoverdracht omzetbelasting 
verschuldigd naar het tarief van 21%, behoudens tariefswijziging van rijkswege. Het verkochte 
kwalificeert als bouwterrein in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, ten eerste juncto artikel 
11 lid 6 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Derhalve is ter zake de levering van het 
verkochte omzetbelasting verschuldigd. Koper doet een beroep op de vrijstelling 
overdrachtsbelasting, zoals opgenomen in artikel 15, lid 1, onderdeel a van de Wet op de 
Belastingen van rechtsverkeer 1970. De gemeente heeft het verkochte niet als bedrijfsmiddel 
gebruikt. 

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 

Deze Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop tot het aangaan van deze overeenkomst 

door het College van burgemeester en wethouders is besloten en de overeenkomst door beide 

partijen is ondertekend. 

 

Artikel 5. Juridische levering 

5.1 De overdracht van het verkochte komt tot stand door middel van een notariële akte van 

levering en de inschrijving daarvan in de openbare registers van het Kadaster. De voor de 

overdracht vereiste akte zal worden verleden ten overstaan van een door de koper aan te 

wijzen notaris in de gemeente Apeldoorn of bij gebreke van tijdige aanwijzing door een door de 

gemeente aan te wijzen notaris in de gemeente Apeldoorn 

5.2 De (notariële) akte van levering dient te worden verleden zodra: 

a. de koper beschikt over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(hierna: omgevingsvergunning) en 

b. de koper voor de financiering van de koopsom voor de grond en de 

aanneemsom/bouwkosten van de vergunde opstal een hypothecaire geldlening of het 

aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen, 

doch uiterlijk één (1) jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

5.3 Onder een onherroepelijke omgevingsvergunning wordt verstaan: een verleende 

omgevingsvergunning waartegen geen rechtsmiddelen meer kunnen worden ingesteld dan wel 

waarover onherroepelijk is beslist. 

5.4 Indien het verkochte later dan één (1) jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst 

juridisch wordt geleverd, is de koper aan de gemeente een rentevergoeding verschuldigd gelijk 

aan de wettelijke rente (niet- handelstransacties) over de koopsom op jaarbasis gerekend over 

de periode vanaf een jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst tot aan het moment van 

daadwerkelijke betaling. De verschuldigde rentevergoeding is aan de heffing van 

omzetbelasting onderworpen.  

 

Artikel 6. Betaling koopsom en kosten  

6.1 Partijen zijn overeengekomen dat alle kosten, waaronder begrepen de notariskosten, 

kadastrale rechten en belastingen, verband houdende met de koop en levering van het 

verkochte voor rekening van de koper zijn. In het geval de koper een notaris aanwijst die 

kosten in rekening brengt voor het opmaken van een volmacht voor de gemeente of voor de 

legalisatie van de handtekening van degene die namens de gemeente tekent, dan komen deze 

kosten voor rekening van de koper.  

6.2 De betaling van de koopsom en van de kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het 

kantoor van de notaris. Indien de koper reeds een optievergoeding aan de gemeente heeft 

betaald, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de koopsom.   
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6.3 De koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen vóór het verlijden van de akte van levering 

op de daartoe bestemde bankrekening bij de notaris als bedoeld in artikel 5.1..  

 

Artikel 7. Feitelijke levering en staat van het verkochte 

7.1 Het verkochte zal worden geleverd in de staat waarin het zich op de dag van levering bevindt. 

Eventueel noodzakelijke ophogingen en/of afgravingen dienen door en voor rekening van de 

koper te geschieden.  

7.2 De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de notariële 

akte van levering van het verkochte.  

7.3 De koper heeft het recht het verkochte kort voor de feitelijke levering te (doen) inspecteren.  

7.4   Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor 

normaal gebruik binnen de vigerende bestemming ‘maatschappelijk’. 

7.5  Voor andere eigenschappen dan die voor normaal gebruik nodig zijn en voor afwezigheid van 

kenbare gebreken wordt niet ingestaan.  

7.6 Het is de koper verboden om het verkochte vóór het passeren van de notariële akte van 

eigendomsoverdracht feitelijk ten behoeve van (bouw)activiteiten in gebruik te (doen) nemen. 

De koper kan het verkochte direct na ondertekening van de akte van levering in bezit en genot 

aanvaarden. 

7.7 In het geval koper, ondanks het verbod als vermeld in de eerste zin van lid 7 van dit artikel, het 

verkochte vóór het passeren van de notariële akte in gebruik neemt of doet nemen, zal de 

gemeente dat melden bij de Belastingdienst. Het mogelijke gevolg daarvan is dat koper dan, 

naast 21% btw, eveneens 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is over de koopsom.  

7.8 Wanneer tijdens op het verkochte uit te voeren (bouw)werkzaamheden de aanwezigheid van 

grotere funderingsresten, kelders en dergelijke wordt geconstateerd, dient de koper alvorens 

tot verwijdering wordt overgegaan, éérst met de gemeente (afdeling Grond) contact op te 

nemen. Wanneer de koper dit nalaat, is de gemeente achteraf niet aansprakelijk voor de 

(extra) kosten van de verwijdering van deze restanten. 

 

Artikel 8. Bodemgesteldheid  

8.1 Van gemeentewege is onderzoek gedaan naar de gesteldheid van de bodem en het 

grondwater ter plekke van het verkochte. 

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de volgende rapportage: 

- Verkennend asbest- en bodemonderzoek met kenmerk ‘KD\400671\02-10-2020\ versie 1 d.d. 

2 oktober 2020 uitgevoerd door Buro Antares, bijgevoegd als bijlage 2; 

Koper verklaart in bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van deze rapportages. 

Op basis van voormelde rapportages met het daarbij behorende advies van de 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 14 oktober 2020 (bijlage 3) verklaart de gemeente 

met betrekking tot het hiervoor verkochte dat de grond geschikt is voor het beoogde doel te 

weten ‘maatschappelijk’. 

8.2. Indien door de koper tijdens het verrichten van grondwerkzaamheden ten behoeve van de 

beoogde bebouwing de aanwezigheid van milieuverontreinigende stoffen wordt geconstateerd 

of wordt vermoed, is de koper verplicht per omgaande de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel 

hiervan in kennis te stellen. 

Onder milieuverontreinigende stoffen wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere 

restanten van bouwkundige aard, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond 

beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van bomen of struiken. 

8.3 De koper is zelf verantwoordelijk voor de afvoer en het hergebruik van de vrijkomende grond 

op het verkochte. Koper kan deze grond op het verkochte hergebruiken. Koper heeft de 

mogelijkheid via de aannemer of een grondverzetbedrijf op zoek te gaan naar een 

hergebruiklocatie binnen of buiten de gemeente Apeldoorn. 

Bij afvoer van de grond naar een locatie binnen de gemeente Apeldoorn of enkele 

regiogemeenten, dient koper te voldoen aan de voorwaarden omschreven in de Nota 
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Bodembeheer. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via www.apeldoorn.nl of via de 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (info@ovij.nl). 

Wanneer de vrijkomende grond buiten de gemeente Apeldoorn of regiogemeenten wordt 

hergebruikt, zijn de regels voor grondverzet van de ontvangende gemeente van toepassing. 

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en 

baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de 

bodemwerkzaamheden. In het geval koper bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast, dient 

koper dit vooraf te melden bij www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. 

 

Artikel 9. Voorgaande verkrijging in eigendom en beperkingen 

9.1 De gemeente zal het verkochte overdragen: 

a. vrij van hypotheken, pandrechten, beslagen en van inschrijvingen daarvan; 

b. vrij van retentierechten, kwalitatieve verplichtingen en beperkte rechten tenzij uit de 

aankomsttitel zoals weergegeven in artikel 9.2 anders blijkt en met uitzondering van de 

gemeente onbekende en niet door inschrijving in de openbare registers tot stand gekomen 

erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en kettingbedingen.  

9.2 De gemeente heeft de eigendom van het verkochte verkregen, maar er is geen aankomsttitel  

beschikbaar in de openbare registers van het Kadaster te Arnhem. De gemeente garandeert 

eigenaar te zijn van het verkochte en derhalve beschikkingsbevoegd zoals neergelegd in het 

navolgende artikel 10 sub a.  

Op basis van het voorgaande zijn de gemeente geen bijzondere lasten en beperkingen zoals 

uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf of kettingbedingen bekend. 

9.3 Er zijn geen beperkingen bekend als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken. 

 

Artikel 10. Verklaringen van de gemeente 

De gemeente verklaart het navolgende: 

a. de gemeente is bevoegd tot de verkoop en levering van het verkochte en 

b. het verkochte zal bij het ondertekenen van de leveringsakte ontruimd zijn, vrij van huur, pacht, 

lease, gebruik, huurkoop of anderszins en niet zonder recht of titel in gebruik bij derden zijn. 

Artikel 11. Aanvraag omgevingsvergunning en voltooien opstal 

11.1 De koper dient binnen zes (6) maanden na inwerkingtreding van deze overeenkomst een 

volledige en ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ingediend. 

11.2 De koper is verplicht op het verkochte binnen twee (2) jaar na de eigendomsoverdracht een 

opstal  te stichten conform de uitgangspunten van de omgevingsvergunning en te voltooien, 

behoudens uitdrukkelijke schriftelijke verlenging van deze termijn door burgemeester en 

wethouders. 

11.3 In het geval er onvoorziene de koper niet verwijtbare omstandigheden zich voordoen zal het 

college van burgemeester en wethouders de onder lid 1 en lid 2 vermelde termijnen in 

redelijkheid en billijkheid voor een nader overeen te komen periode verlengen. 

 

Artikel 12. Boete bij niet tijdige vergunningaanvraag, niet tijdige voltooiing opstal 

12.1 Voor iedere maand gedurende welke niet is voldaan aan de in artikel 11.1 en 11.2 vermelde 

verplichting, verbeurt de koper telkens een boete gelijk aan tien procent van het bedrag van de 

door de gemeente bedongen koopsom ten bate van de gemeente, te betalen binnen veertien 

dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstan-

de dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. 

12.2 De aanmaning wordt niet verzonden, dan nadat de eigenaar tenminste dertig dagen tevoren 

per aangetekende brief op de niet-nakoming opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege 

blijven indien in die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is voldaan aan de 

voormelde verplichting. 

http://www.apeldoorn.nl/
mailto:info@ovij.nl
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/
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12.3 Bij toepassing van het bepaalde onder lid 1 wordt de maand gesteld op dertig dagen en wordt 

een gedeelte van een maand gerekend voor een volle maand. 

 

Artikel 13. Randvoorwaarden bouwplan 

De randvoorwaarden zoals opgenomen in het kavelpaspoort (bijlage 4) vormen voor de gemeente 
mede een toetsingskader bij de beoordeling van het door de koper in te dienen bouwplan. 

 

Artikel 14. Kosten huisaansluitingen 

De gemeente heeft geen enkele verplichting tot bijdrage in de kosten van eventuele huisaansluiting 

van het verkochte op het waterleiding- en/of elektriciteitsnet. 

 

Artikel 15. Gedoogplicht openbare voorzieningen 

De gemeente streeft ernaar openbare voorzieningen, zoals kabels, transformatorhuisjes, palen, 

huisnummerbordjes e.d. in het openbaar gebied aan te leggen. 

Voor het geval dit niet mogelijk is, is de koper verplicht te gedogen dat de hiervoor bedoelde 

openbare voorzieningen op, in of boven het verkochte worden aangebracht en/of onderhouden. Deze 

gedoogplicht geldt evenzeer voor hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van uitbreidingen daarvan. De 

koper is verplicht al hetgeen dat ten behoeve van openbare voorzieningen is aangebracht, bevestigd 

te laten. Omtrent de plaats en de wijze van aanbrenging wordt tevoren met de eigenaar overlegd. Alle 

schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen of het onderhouden van de openbare 

voorzieningen, zal door de veroorzaker op diens kosten worden hersteld of vergoed.  

De koper is aansprakelijk voor schade aan de openbare voorziening welke door zijn toedoen of 

nalatigheid is veroorzaakt. 

 

Artikel 16. Aanleg inrit, parkeervoorzieningen, keermuurtjes/stoeptreden, erfafscheiding 

16.1 De koper dient voor eigen rekening op het onbebouwd blijvende gedeelte van het verkochte een 

passende inrit en maximaal 14 parkeerplaatsen op het eigen terrein te doen aanbrengen, evenals - 

indien de gemeente dit nodig oordeelt - passende keermuurtjes en/of stoeptreden ter opvanging van 

hoogteverschillen en dergelijke voorzieningen, zulks vóór de ingebruikneming van de bebouwing op 

het verkochte en overeenkomstig een alsdan in te dienen en door burgemeester en wethouders goed 

te keuren ontwerp.  

De koper is eveneens verplicht om het verkochte voor eigen rekening te voorzien en voorzien te 

houden van een deugdelijke erfafscheiding. De in het kavelpaspoort (bijlage 4) neergelegd eisen 

ten aanzien van de te realiseren erfafscheiding (het type beplanting alsmede de hoogte) dient de 

koper in acht te nemen. 

16.2 Het onderhoud en de instandhouding van voormelde voorzieningen dienen door de eigenaar 

deugdelijk en regelmatig te geschieden ten genoegen van burgemeester en wethouders. 

Bij nalatigheid van de eigenaar met betrekking tot de aanleg en/of het onderhoud en/of bij het 

constateren van een niet goedgekeurde wijziging in de aanleg, is de gemeente onherroepelijk 

gerechtigd de aanleg, het onderhoud en/of de wijziging c.a., op kosten van de nalatige te doen 

uitvoeren en/of ongedaan te maken na verloop van dertig dagen nadat deze bij aangetekend 

schrijven op zijn nalatigheid is gewezen, onverminderd verbeurte door de nalatige van een 

onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan tien procent van de thans bedongen koopsom - met 

een maximum van € 4.500,00 - ten bate van de gemeente voor elke maal dat hij nalatig is ge-

bleven in de goede uitvoering van zijn verplichtingen, na verloop van voormelde periode van 

dertig dagen na aanschrijving. 

 

Artikel 17. Kettingbeding 

Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte is de eigenaar verplicht de in de artikelen 

15 en 16 genoemde bepalingen, alsmede de onderhavige bepaling, aan zijn wederpartij in de 

(notariële) akte van levering op te leggen en de overneming van die verplichtingen door de 

wederpartij te aanvaarden ten behoeve van de gemeente Apeldoorn, op straffe van verbeurte van 

een boete van € 20.000,- door de overdragende partij die dit verzuimt en indien meer personen als 
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overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd, ten bate van de ge-

meente en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en 

wethouders, met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist. De 

aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar ten minste dertig dagen tevoren per aange-

tekende brief op de niet-nakoming van het in dit artikel bepaalde opmerkzaam is gemaakt en zal 

achterwege blijven indien binnen die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is voldaan 

aan voormelde bepaling. 

De gemeente Apeldoorn ontslaat - mits de overdragende partij het in dit artikel bepaalde is 

nagekomen - de overdragende partij van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de hiervoor bedoelde 

bepalingen met ingang van de datum van overdracht. 

 

 

Artikel 18. In-/uitrit 

De koper dient,  ten behoeve van de realisatie van de passende inrit zoals bedoeld in artikel 16.1 van 

deze overeenkomst, de huidige inrit van de kavel, welke gelegen is aan de zijde van de Talmastraat voor 

eigen rekening en risico te verplaatsen naar het midden van de kavel, zoals aangegeven op het als bijlage 

4 bijgevoegde kavelpaspoort.   

 

Artikel 19. Erfdienstbaarheid hemelwaterafvoer 

Ten behoeve van het aangrenzende gemeentelijke perceel, voorzover dat onderdeel vormt van de 

openbare weg ter plaatse, genaamd Talmastraat als heersend erf, deel uitmakende van het perceel, 

kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie N, nummer 7069 en ten laste van het verkochte, 

bestemd voor de bouw van een opstal binnen de bestemming ‘maatschappelijk’ als dienend erf, zal 

bij de eigendomsoverdracht "om niet" worden gevestigd een erfdienstbaarheid inhoudende: 

a. een verbod tot het (doen) storten/lozen van van het verkochte c.q. de daarop te stichten 

bebouwing afkomend hemelwater op de gemeentelijke riolering en  

b. de verplichting voor de eigenaar tot afvoer van dat hemelwater naar (een door de gemeente 

aan te geven locatie in) het openbaar gebied en/of tot opvang van dat hemelwater in een op 

het eigen erf aan te leggen infiltratievoorziening van voldoende capaciteit. 

De onder a en b genoemde erfdienstbaarheden bevatten de verplichting voor de eigenaar van 

het dienend erf: 

- om de voor de hierboven onder b genoemde afvoer van hemelwater benodigde voorziening 

en de daarbij behorende leidingen en verder toebehoren en/of 

- de hierboven onder b genoemde infiltratievoorziening en de daarbij behorende leidingen en 

verder toebehoren behoorlijk te onderhouden en in stand te houden. 

  

De aanleg en instandhouding van de hierboven onder b genoemde infiltratievoorziening dient 

plaats te vinden overeenkomstig het als bijlage 5 bij deze overeenkomst behorende en aan 

koper bekende Programma van eisen aanleg ondergrondse infiltratievoorzieningen d.d. 

juli 2017, waarvan de inhoud geacht wordt woordelijk in de akte van levering van de betref-

fende kavel te zijn opgenomen. 

Koper verplicht zich om bij aanleg en instandhouding van laatstgenoemde voorziening in het 

kader van de uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende nieuwbouw rekening te 

houden met en voorzoveel nodig te voldoen aan het gestelde in het Programma van Eisen 

aanleg ondergrondse infiltratievoorzieningen, zoals deze als bijlage aan deze overeenkomst is 

toegevoegd.  

De instandhouding van deze infiltratievoorziening is met name ook voor de gemeente van 

belang omdat de capaciteit van de gemeentelijke riolering ter plaatse van het verkochte op de 

blijvende instandhouding van deze voorziening zal worden afgestemd. 

Als onderdeel van de zakenrechtelijke verhouding zijn de koper en diens rechtsopvolgers 

onder algemene of bijzondere titel verplicht te gedogen dat de gemeente de op de kavel 

aanwezige infiltratievoorziening met toebehoren periodiek zal (laten) controleren. 

Daarom is de eigenaar verplicht te zorgen voor de bereikbaarheid van de zand- en  
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bladvang. 

Voor zover sprake is van achterstallig onderhoud danwel oneigenlijk gebruik van de 

voorziening komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de eigenaar. 

 

Artikel 20. Duurzame energievoorziening 

De koper moet voor eigen rekening het opstal van een duurzame energievoorziening aangezien er 

geen gasvoorziening of ander (collectief) warmtesysteem aanwezig is in de woonwijk. Soorten 

duurzame energievoorzieningen  zijn: aardwarmte en bodemwarmte, energie uit biomassa, 

waterkracht, windenergie en zonne-energie. 

 

Artikel 21. Verrekening zakelijke lasten 

De zakelijke lasten en belastingen met betrekking tot het verkochte worden niet verrekend. Vanaf één 

januari van het jaar na het jaar waarin de levering heeft plaatsgevonden, zijn bedoelde zakelijke 

lasten en belastingen voor rekening van de koper.  

 

Artikel 22. Nalatigheid betaling koopsom 

Het college van Burgemeester en wethouders hebben het recht deze overeenkomst voor ontbonden 

te verklaren door middel van een daartoe strekkende kennisgeving bij aangetekende brief aan de ko-

per, indien deze, na bij schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven ingebreke te zijn gesteld, 

gedurende veertien dagen (waarbij de dag waarop de ingebrekestelling heeft plaatsgevonden is 

inbegrepen) nalatig blijft met tijdige betaling van de koopsom c.q. het tijdig verlenen van medewerking 

aan het passeren van de (notariële) akte van levering. In dit geval verbeurt de koper een onmiddellijk 

opeisbaar bedrag gelijk aan 10% van de koopsom als boete aan de gemeente, zonder dat enige 

uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd de 

bevoegdheid van de gemeente daarenboven vergoeding te vorderen van de geleden schade. 

 

Artikel 23. Ontbindende voorwaarden 

23.1 De koper kan deze overeenkomst ontbinden, indien de koper binnen een (1) jaar na 

inwerkingtreding van deze overeenkomst: 

a.  niet beschikt over een onherroepelijke omgevingsvergunning.  

De koper kan zich op deze ontbindende voorwaarde niet beroepen als hij niet tijdig een volledige 

en ontvankelijke aanvraag heeft ingediend voor deze omgevingsvergunning. 

Of: 

b. voor de financiering van de koopsom voor de grond en de aanneemsom/bouwkosten van de 

vergunde opstal geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende 

geldverstrekkende instelling heeft verkregen. 

Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde financiering 

te verkrijgen. 

De koper dient ten minste twee tijdige en volledig ingediende verzoeken tot het verstrekken van 

een hypothecaire geldlening te hebben gedaan. Op deze ontbindende voorwaarde kan door koper 

slechts een beroep worden gedaan tot uiterlijk de tweede werkdag na het verstrijken van de 

datum waarvan in de ontbindende voorwaarde sprake is, gericht aan de gemeente en aan de 

notaris onder overlegging van de bescheiden waaruit van de vervulling van deze ontbindende 

voorwaarde blijkt. 

23.2 De gemeente kan deze overeenkomst kosteloos ontbinden, indien: 

a.  Koper binnen één (1) jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst niet beschikt over een 

onherroepelijke omgevingsvergunning.  

 

Artikel 24. Bibob 

24.1 Op deze overeenkomst is de ‘Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Apeldoorn 2017’ van toepassing. Deze is te 

vinden op: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Apeldoorn/467697.html. 
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 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de koper kennis te hebben genomen van 

deze beleidsregel. 

24.2 Op grond van voormeld bibob-beleid, zal de gemeente in elk geval een bibob-toets uitvoeren 

zoals bedoeld in artikel 30 van de Wet Bibob, in de situatie dat er aanwijzingen zijn die het 

vermoeden rechtvaardigen dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in 

artikel 3 van de Wet Bibob en/of indien er sprake is van een risicobranche genoemd in 

voornoemde beleidslijn. 

24.3. De gemeente kan de overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, ontbinden of 

beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een 

termijn in acht te hoeven nemen voor zover: 

 a. Er sprake is van ten minste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede  

  zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld  

  waardeerbare voordelen te benutten; 

 b. Er sprake is van ten minste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende  

  zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden  

  gepleegd; 

 c. Er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen  

  vermoeden dat de koper in relatie staat tot strafbare feiten; 

 d. Er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen  

  vermoeden dat ter verkrijging van deze vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd; 

e. De koper heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op grond van 

artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden, of; 

 f. De koper heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk  

  Bureau Bibob zijn gesteld op grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar  

  waarheid te beantwoorden. 

24.4  De begrippen ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, strafbare feiten, in relatie staan tot en 

feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden, hebben in deze 

overeenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt.  

24.5 De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in artikel 

9 derde lid Wet Bibob, om advies vragen. 

 

Artikel 25. Diversen     

25.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

25.2 Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing. 

25.3 De considerans maakt onderdeel uit van de overeenkomst.  

25.4 Alle kennisgevingen, ingebrekestelling, ontbindingsverklaring en verzoeken die op grond van 

deze koopovereenkomst plaatsvinden of moeten worden ingesteld, zullen moeten geschieden 

per aangetekende brief of deurwaardersexploot. 

25.5 Alle geschillen die in verband met deze koopovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de 

rechter binnen wiens rechtsgebied het verkochte is gelegen. 

25.6 Ter zake de uitvoering van deze koopovereenkomst kiest de gemeente woonplaats aan het 

Marktplein 1 (Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn) en koper op zijn woon/postadres zoals in deze 

koopovereenkomst vermeld. 

25.7 Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid; daaraan kan geen 

enkel recht worden ontleend.  

 

Artikel 26. Bijlagen 

26.1 Van deze overeenkomst maken de volgende bijlagen deel uit: 

1. Situatietekening G06048-V d.d. 25 maart 2021; 

2. Bodemadvies Omgevingsdienst Veluwe IJssel d.d. 14 oktober 2020; 

3. Verkennend asbest- en bodemonderzoek met kenmerk ‘KD\400671\02-10-2020\ versie 1 d.d. 2 

oktober 2020 uitgevoerd door Buro Antares; 

4. Kavelpaspoort Talmatraat 23 
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5. Programma van Eisen aanleg ondergrondse infiltratievoorzieningen d.d. juli 2017. 

26.2. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de koper de hiervoor in lid 1 vermelde 

documenten onder 1 t/m 5 te hebben ontvangen, deze inhoudelijk te hebben doorgenomen en 

hiermee akkoord te gaan.  

26.3.  Voor zover er tegenstrijdigheid aanwezig is c.q. bestaat tussen het gestelde in deze overeenkomst 

en de bijlagen prevaleert het gestelde in deze overeenkomst. 

 

 

Aldus opgemaakt en getekend, 

 

te   ………….       te Apeldoorn   

d.d. ………….       d.d. ………….. 

De koper,       De gemeente, 

Afdelingshoofd Vastgoed en Grond,

 namens deze,   

   

de heer ……… 

 

         

** (naam civiel jurist) 

 

mevrouw ……………   

 


