
KOOPOVEREENKOMST  
 
De ondergetekenden, 
 

1. de gemeente Zwartewaterland, kantoorhoudende aan Telvorenstraat 2, 8061 CB te 
Hasselt, postadres: postbus 23, 8060 AA Hasselt, krachtens het bepaalde in artikel 
171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door E.J. Bilder handelende ter 
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 
@datum@ hierna te noemen: “verkoper”; 
 

2. @Naam koper@ en/of @naam medekoper@, wonende @adres@, hierna te 
noemen: “koper” die verklaard te hebben gekocht van de gemeente 
Zwartewaterland: 

 
KOOP  
 
Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: 
 EEN PERCEEL BOUWRIJPE GROND ten behoeve van realisatie van een 

@vrijstaande woning/twee-onder-één-kapwoning@, plaatselijk bekend @adres@ 
gelegen te Zwartsluis in het bestemmingsplan ‘Hasselt Om de Weede’, uitmakende het 
op het terrein afgebakend gedeelte ter grootte van ongeveer @kaveloppervlak 
uitgeschreven@ vierkante meter (@@ m2 ) van het perceel kadastraal bekend als 
gemeente Hasselt, HST K @kadastraal nummer@ een en ander zoals op de bij deze 
overeenkomst behorende en door partijen gewaarmerkte tekening schetsmatig is 
aangegeven hierna te noemen: “het verkochte”. 

 
KOOPPRIJS 
 
De koopprijs van het verkochte bedraagt @grondprijs@ excl. BTW (te weten @m² à € 300) 
te vermeerderen met de daarover wettelijk verschuldigde belastingen en kadastraal recht. 
 
VOORAF 
Om de bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Lakensnijdersgilde mogelijk te 
maken, zal op basis van de aanvraag om een omgevingsvergunning een ruimtelijke 
procedure worden gevolgd. De kosten voor deze procedure zijn voor de verkoper. 
 
De koop is gesloten onder de volgende voorwaarden en afspraken; 
 

Artikel 1. Voorgenomen gebruik door de koper 
De koper gaat het gekochte gebruiken voor de bouw van een 2^1 kapwoning. De bouw van 
een vrijstaande woning is niet toegestaan. 
 
Koper erkent van verkoper de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente 
Zwartewaterland voor bouwrijpe grond voor woningbouw, vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders op 2 februari 2010, te hebben ontvangen, hiervan kennis te 
hebben genomen en te weten dat deze Algemene Verkoopvoorwaarden deel uitmaken van 
deze koopovereenkomst en daarmee een onverbrekelijk geheel vormen.  
 
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de kwaliteit van de toekomstige bebouwing zal 
worden getoetst aan redelijke eisen van welstand, en aanvaardt de inspanningsverplichting, 
om bij realisering van zijn bebouwing daaraan te voldoen.  
 
 



Volgens het geldende Bestemmingsplan heeft het gekochte de bestemming: Wonen.  
Koper is ermee bekend dat verkoper bereid is een ruimtelijke procedure te volgen om een 
twee-onder-één-kapwoning toe te staan. 

 
 

Artikel 2. Bijzondere bepalingen 
1. Koper verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het bepaalde in de artikelen 13 tot 

en met 15 van de algemene verkoopvoorwaarden. 
 

2. De gemeente Zwartewaterland zal voor de afwerking en inrichting van het nabij gelegen 
openbare gebied zorg dragen. De gemeente Zwartewaterland kan, in daarvoor in 
aanmerking komende gevallen, eisen dat alvorens door de koper met het doen van 
ontgravingen in de onroerende zaak wordt begonnen, door en voor rekening van de 
koper voorzieningen worden getroffen, ter voorkoming van verzakkingen van of in de 
aangrenzende gebouwen, terreinen of wegen. In aanvulling op artikel 14, lid 2, van de 
Algemene Verkoopvoorwaarden is koper verplicht een eventueel overschot aan grond 
naar een door de gemeente Zwartewaterland aangewezen gronddepot af te voeren. 
 

3. De koper c.q. diens rechtsopvolger verbindt zich tegenover de gemeente geen stoffen in 
infiltratievoorzieningen of hemelwaterafvoer(goten) te brengen waarvan hij weet of moet 
vermoeden dat deze stoffen vervuiling van bodem, grondwater of oppervlaktewater 
kunnen veroorzaken zoals: chemische onkruidbestrijdingsmiddelen of chemische 
(auto)wasmiddelen. 

 
4. De koper c.q. diens rechtsopvolger verbindt zich geen zink, lood of koper of ander 

uitlogende materialen in de gevelbekleding en dakbedekking van bouwwerken, 
bestrating, waterafvoerleidingen of straatmeubilair te gebruiken, tenzij afdoende 
maatregelen zijn getroffen om uitloging met afstromend hemelwater te voorkomen. 

 
5. De koper c.q. diens rechtsopvolger verbindt zich tegenover de gemeente het regenwater 

van het verkochte c.q. de percelen zichtbaar (dmv bv open goten) bovengronds, naar de 
erfgrens tussen het gekochte perceel en de openbare ruimte af te voeren.  

 
6. Koper c.q. diens rechtsopvolger is verplicht om gelijktijdig met het gereedkomen van de 

woning voor zijn rekening, vanaf de openbare weg met de auto toegankelijke, 
parkeervoorzieningen te realiseren en in stand te houden. Voor een 2^1kap-woning 
dienen er 2 parkeervoorzieningen te worden aangelegd op eigen terrein. Bij niet-
nakoming van deze verplichting, is koper vanaf de dag van bewoning een boete 
verschuldigd aan de gemeente van € 50,- voor elke dag dat de koper in gebreke is. 

 

7. Door of vanwege en voor rekening van de gemeente Zwartewaterland zullen op het 
verkochte aan de zijdes van de perceelgrens welke grenzen aan het openbaar gebied 
(voor- achter- en evt. naast gelegen zijde) volgens bijgaande tekening beukenhagen 
worden  aangeplant. De gemeente stelt deze beukenhagen met een afmeting van 50 
centimeter breed en een hoogte van 60 centimeter (voorzijde) respectievelijk één meter 
en tachtig centimeter hoog (achterzijde evt naast gelegen zijde) beschikbaar. De 
gemeente is verplicht de grond tot een diepte van 50 centimeter te verbeteren en de 
beukenhaag te planten. Het snoeien van voormelde voorzieningen komt het eerste  
jaar voor rekening van de gemeente Zwartewaterland. 

     De aanplant van de beukenhaag zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat de woning    
     gereed is gemeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het zgn. plantseizoen. 
     Na het planten komt het onderhoud voor wat betreft het onkruid vrijhouden en het  
     water geven voor rekening van koper.      

Na de onderhoudstermijn van een jaar door de gemeente dient het volledige 



onderhoud en de instandhouding van voormelde voorzieningen door de koper 
deugdelijk en regelmatig te geschieden ten genoegen van het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Zwartewaterland.  

 
8. Door of vanwege en voor rekening van de gemeente Zwartewaterland zal op het 

verkochte, in overleg, op uw kavel een amberboom (liquidambar styraciflua) worden 
geplant. Het onderhoud en de instandhouding van deze boom komt voor rekening van de 
koper. Het onderhoud en de instandhouding dient deugdelijk en regelmatig te 
geschieden ten genoegen van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland. De aanplant van de boom zal plaatsvinden zo spoedig 
mogelijk na woongereed zijn van de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
zgn. plantseizoen 
 

 
   Artikel 3. Kettingbeding 

De bijzondere bepalingen opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst vallen 
eveneens onder het kettingbeding van artikel 18 van de Algemene Verkoopvoorwaarden 
vastgesteld op 2 februari 2010 door het college van burgemeester en wethouders.  

 
 

Artikel 4. Kosten 
Alle kosten en rechten voor overdracht van de in deze overeenkomst genoemde koop en 
verkoop zijn voor rekening van koper zoals bepaald in artikel 4 van de Algemene 
Verkoopbepalingen. Hieronder vallen tevens de kosten van de aansluiting op de 
gemeentelijke riolering ten bedrage van € 662,50 per woning (tarief 2018)1 te 
vermeerderen met de daarover verschuldigde belastingen. Bij het passeren van de 
notariële akte worden deze kosten in rekening gebracht. 

 
 

Artikel 5. Lasten 
Zakelijke lasten, welke van het verkochte geheven worden, komen voor rekening van 
koper op de datum van de akte van levering. 
 

Artikel 6. Ontbindende voorwaarden 
      Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:  

1. 4 Weken na ondertekening van de koopovereenkomst de financiering van de 
onroerende zaak voor een bedrag van de koopsom + kosten koper geen bindend 
aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende 
bankinstelling heeft verkregen.  

            Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin         
            van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht; of  

2. Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de   
      hierboven bedoelde financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of     
      toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen.  
3. a. Indien koper gebruik maakt van de in lid 1 bedoelde ontbinding, dient koper met   
      inachtneming van het hierna onder b. van dit lid gestelde, een aangetekende brief te  
      verzenden aan de verkoper uiterlijk binnen acht (8) dagen na afloop van de voor de  
      betreffende voorwaarde geldende termijn om de ontbinding van de  
      koopovereenkomst in te roepen, waardoor de overeenkomst tussen partijen van  
      rechtswege ontbonden zal zijn. 

            b. Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel dient vergezeld te    
            gaan van een schriftelijke afwijzing van een in Nederland te goeder naam en faam  

                                                      
1 Voor 2019 wordt mogelijk een indexering toegepast 



            bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling. 
 

 
  

                                          Artikel 7. Notariële akte van levering 
1. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal  worden verleden ten overstaan van 

de IJsseloevers Notarissen2, Nijverheidstraat 49 in Genemuiden, uiterlijk 3 maanden na 
ondertekening van deze overeenkomst of zoveel eerder als partijen nader zullen 
overeenkomen. 
 

2. Indien de akte van levering niet binnen de bovengenoemd gestelde termijn is verleden 
en dit aanwijsbaar te wijten is aan koper, is de koper een rentevergoeding verschuldigd 
over het gehele bedrag van de koopsom van 3%. De rentevergoeding gaat in op de 
eerste dag van overschrijving en moet worden voldaan tot en met de dag waarop de 
gemeente de beschikking krijgt over de koopsom.  

 
3. Indien de akte van levering niet binnen drie maanden, na het verstrijken van de termijn 

uit het tweede lid, is verleden, wordt koper geacht in verzuim te zijn, zoals bedoeld in 
artikel 10, lid 3, van de algemene verkoopvoorwaarden. 

 
Aldus overeengekomen en getekend te______________________ op _________________ 
 
 
Koper:       verkoper: 
                                                                                 namens Gemeente Zwartewaterland 
 
 
 
@Naam@  E.J. Bilder, burgemeester. 
 
 
@Naam@          

                                                      
2 Indien u de aktepassering door een andere notaris wenst, is dit mogelijk. U kunt de door u gewenste 
notaris vóór de definitieve ondertekening aan de gemeente door te geven. 


