
Koopovereenkomst

1. De gemeente Leusden, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mw. drs. A. Vermeulen, die 
handelt ter uitvoering van het besluit van het college d.d. ... ,
hierna te noemen "de gemeente" 

en 

2. Autorestauratiecentrum Martin Dijkhof, gevestigd te Achterveld, ten dezen 
krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
M.W.J. Dijkhof, wonende te Achterveld,
hierna te noemen "de koper".

Overwegende: 

- dat de koper eigenaar is van een perceel grond met de bestemming 
Bedrijvigheid (Kantoor) Erf - Tuin, plaatselijk bekend De Fliert 23 te 
Achterveld, kadastraal bekend gemeente Stoutenburg, sectie D, nr. 3457 met een 
19 a 40 ca;
- dat in de leveringsakte, aangeboden aan het Kadaster op 30-9-2002, HYP4, deel 
12841, nr.41, vestiging Utrecht, woordelijk het volgende is opgenomen:
“Indien de bestemming van de grond, gelegen aan de westelijke zijde van het bij 
deze verkochte, wijzigt in een bestemming overeenkomend met de bestemming 
van het bij deze akte verkochte, verplicht koper zich alsdan een strook grond over 
de volle lengte van de kavel en over een breedte van minimaal twee meter en 
maximaal vier meter aan te kopen. Partijen komen overeen dat alsdan de 
grondprijs éénhonderdzevenenveertig,euro en.achtenveertig.eurocent,
(€ 147,48), exclusief omzetbelasting, per centiare zal bedragen, prijspeil één 
januari tweeduizend drie, welk bedrag jaarlijks geïndexeerd zal worden met het 
door het Centraal; Bureau voor de Statistiek te verstrekken CBS-prijsindexcijfer 
voor gezinsconsumptie, reeks werknemers-laag.” en
- dat nu een bestemmingwijziging van de grond gelegen aan de westelijke zijde 
van de kavel van koper aanstaande is, koper en verkoper gezien voormelde tekst 
uit de leveringsakte zijn overeengekomen dat koper een strook grond van 2 meter 
breed, gemeten over de volledige lengte van zijn huidige kavel aankoopt en wel als 
volgt:

De gemeente verklaart te hebben verkocht en in eigendom te zullen overdragen aan 
de koper die verklaart te hebben gekocht en in eigendom te zullen aannemen: 
een perceel grond gelegen aan De Fliert te Achterveld ten behoeve van een 
uitbreiding van het perceel plaatselijk bekend De Fliert 23 te Achterveld. Het 
verkochte is kadastraal bekend gemeente Stoutenburg, sectie D nummer xxx, ter 
grootte van ongeveer xxx m2, een en ander zoals is aangegeven op de 
grondverkooptekening die als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd (tekening 
nummer 2016-xxx). De koopsom bedraagt € 28.077,00 (ZEGGE: 
achtentwintigduizend en zevenenzeventig euro), exclusief BTW.
Op deze verkoop verklaren koper en verkoper de "Algemene verkoopvoorwaarden 
bedrijfsterrein Fliert II" van toepassing, voor zover in redelijkheid nog van toepassing 
en daarnaast in ieder geval rekening houdend met de hieronder vermelde 
afwijkingen.

De koper verklaart zich hierbij volledig bekend met de inhoud van bovenvermelde 
algemene voorwaarden, welke tevens aan deze overeenkomst zijn gehecht en door 
partijen zijn geparafeerd. 



In afwijking van het gestelde in de "Algemene verkoopvoorwaarden bedrijfsterrein 
Fliert II": 
- dient daar waar gesproken wordt over een “raadsbesluit tot verkoop”, “datum van 
het raadsbesluit” of “raadsbesluit tot uitgifte” gelezen te worden: “de ondertekening 
van de koopovereenkomst”;
- is geen waarborgsom verschuldigd;
- wordt de grond niet bouwrijp, maar in de ten tijde van het ondertekenen van deze 
overeenkomst bestaande staat, feitelijk en juridisch geleverd;
- is er geen bouwplicht van toepassing op het verkochte.

Aldus overeengekomen te Leusden en opgemaakt in drievoud,

Datum: Datum:

De gemeente, De koper,


