Model koopovereenkomst
KOOPOVEREENKOMST (bouwkavel Ter Laan 4, Waterwereld)
De Ondergetekende:
1.
Ondergetekende: Dhr. H.J. Bolding, burgemeester van gemeente Het Hogeland, geboren te
Steenwijkerwold op 5 juli 1955, ten deze handelende in zijn gemelde kwaliteit en als zodanig de
gemeente Het Hogeland, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigende, namens
deze handelend volgens het mandaatbesluit d.d. 3 januari 2019, <<<>>>, verder te noemen verkoper
of de gemeente;
verklaart te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende
2.
de heer/mevrouw <<<<<<<<<>>>>>> wonende aan de <<<<<<<>>>>>>>>>
te<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>, hierna genoemd: koper;
die verklaart van verkoper te hebben gekocht:
een perceel bouwgrond, ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning, in bestemmingsplan
Ter Laan 4, plaatselijk bekend Poelsnip/Waterhoen <<>>, kadastraal bekend gemeente <<>>, sectie
<>, nr. <>, groot ca. <<>> m2, zie ook bijgevoegde tekening, hierna te noemen de onroerende zaak.
Koopprijs:
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren koper en verkoper, dat de koop en verkoop is
geschied voor de prijs van € <<<>>> (zegge<<<<<<>>>>>>) exclusief de verschuldigde
omzetbelasting, die een bedrag uitmaakt van € <<<<<>>>>> (zegge: <<<<<<<>>>>>>>).
De koop is gesloten onder de volgende Bedingen:
1.
Op deze koopovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de
gemeente Het Hogeland en vormen met deze overeenkomst één onverbrekelijk geheel.
2.

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van
notaris <<<<>>>> ter standplaats <<<>>> voor of op: <<<>>> (art. 2.2 Algemene
Verkoopvoorwaarden).

3.

a.
b.

Titel Document

De koper voldoet binnen twee weken na het tekenen van deze overeenkomst een
waarborgsom van tien procent van de koopsom aan de verkoper.
Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde bedrag zal worden verrekend met de
verschuldigde koopsom.
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4.

Het verkochte dient te worden bebouwd met een vrijstaande woning (artikel 3.1. van de
Algemene Verkoopvoorwaarden).

5.

Als kettingbedingen zijn aangewezen artikel 7b en 8 van deze overeenkomst en artikelen
2.10, 3.1 en 3.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Het Hogeland. (art.
3.5 Algemene Verkoopvoorwaarden).

6.

Als kwalitatieve verplichtingen is aangewezen artikel 3.3 van de Algemene
Verkoopvoorwaarden. (artikel 3.6 algemene verkoopvoorwaarden)

7.

a.
b.

De gemeente zal aan de straatzijde van het perceel een heg aanplanten op de
erfgrens.
Koper dient zorg te dragen voor de instandhouding van de haag die op het verkochte
wordt aangeplant door de gemeente. (artikel 3.6 van de Algemene
Verkoopvoorwaarden.).

8.

Koper dient zorg te dragen voor een correcte aansluiting op het gescheiden systeem van het
gemeenteriool. Aansluiting op het gemeenteriool is voor rekening van de koper.

9.

Koper verklaart ruimschoots voor de ondertekening van de onderhavige overeenkomst te
hebben ontvangen en daarmee voor zover van toepassing, te kunnen instemmen:
a.
De algemene informatiefolder omtrent het verkrijgen van een bouwkavel in het plan
Ter Laan 4, Waterwereld.
b.
De algemene verkoopvoorwaarden gemeente Het Hogeland.
c.
De voorschriften van het bestemmingsplan Ter Laan 4.

Aldus getekend in 3-voud te ………………, ………..2021

De verkoper,

(<<<>>>>>)

Titel Document

De koper,

(<<<<>>>>)
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